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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho constitui o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projecto da Pedreira de Calcários 
e Margas “Arcena”, em fase de projecto de execução, pertencente à empresa CIMPOR - INDÚSTRIA DE 

CIMENTOS, S.A.. 

Nos termos do ponto 2 do artigo 1º Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei 
nº 197/2005, de 8 de Novembro, os projectos que, pela sua natureza, dimensão ou localização, sejam 
considerados susceptíveis de provocar incidências significativas no Ambiente, têm que ser sujeitos a um 
processo prévio de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), como formalidade essencial para a sua 
aprovação/licenciamento, por parte do ministro da tutela e do membro do Governo responsável pela 
área do Ambiente.  

A tipologia de Projecto que o proponente pretende implementar enquadra-se no n.º 18 do anexo I do 
Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 197/2005, 
de 8 de Novembro, uma vez que a pedreira “Arcena” terá 71,7 ha (716 999 m2). 

Com a elaboração do EIA do Projecto de exploração da pedreira, designado como Plano de Pedreira, 
de acordo com o Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei nº 340/2007, de 12 de Outubro, pretende-se obter a Licença de Exploração, junto da 
Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo do Ministério da Economia, da Inovação e do 
Desenvolvimento. 

Finalmente, destaca-se que a elaboração do Plano de Pedreira e do EIA decorreram de forma 
concomitante, pelo que os dados, resultados e recomendações de ambos os documentos vão sendo 
sucessivamente integrados e conciliados.  

O objectivo deste estudo é identificar antecipadamente os principais impactes ambientais positivos e 
negativos associados à pedreira “Arcena” e dotar a CIMPOR, de informação que lhe permita efectuar 
uma adequada Gestão Ambiental do projecto, nas suas fases de implementação, de execução e de 
encerramento, de forma a garantir o maior equilíbrio possível entre a área de inserção da pedreira e o 
meio biofísico, cultural e social que o irá enquadrar. 

1.1. ENTIDADE LICENCIADORA 

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

1.2. AUTORIDADE DE AIA 
A autoridade de AIA é a Agência Portuguesa do Ambiente, nos termos da alínea b) do ponto 1 do 
Artigo 7º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo  
Decreto-Lei nº 340/2007, de 12 de Outubro. 
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1.3. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

O proponente do projecto da pedreira “Arcena”, situada na freguesia de Alverca do Ribatejo, no 
concelho Vila Franca de Xira, é a CIMPOR – INDÚSTRIA DE CIMENTOS, S.A., (adiante designada 
CIMPOR), com sede na Rua Alexandre Herculano n.º 35, 1250-009 Lisboa. O número de telefone e fax 
são, respectivamente, 219 408 608 e 219 408 641. 

A CIMPOR é um Grupo cimenteiro internacional – um dos dez maiores a nível mundial. O core business 
do Grupo reside na actividade de produção e comercialização de cimento. Numa óptica de integração 
vertical dos negócios são também produzidos e comercializados betões, agregados e argamassas. 

1.4. IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ESTUDO 

Os estudos técnicos de suporte ao Projecto e o EIA foram elaborados pela VISA – Consultores de 
Geologia Aplicada e Engenharia do Ambiente, S.A., com sede na Rua do Alto da Terrugem n.º 2, 
2770-012 Paço de Arcos. Os números de telefone e fax são, respectivamente, 214 461 420 e 
214 461 421. 

1.5. TIPOLOGIA DE PROJECTO 
A CIMPOR pretende licenciar a pedreira “Arcena”, em projecto de execução. Para além deste projecto, 
sujeito a avaliação de impactes ambientais, serão construidas infra-estruturas complementares1, para o 
tratamento e transporte do material explorado. 

Os calcários e margas explorados serão cominuídos em britagem, a localizar na área da pedreira 
“Arcena”.  

As infra-estruturas de transporte referem-se ao poço, ao túnel e à correia transportadora que permitirá o 
transporte do material explorado até às instalações industriais da pedreira “Bom Jesus”. Importa ainda 
referir a área destinada ao estaleiro de construção do túnel e do poço, e o caminho na pedreira “Bom 
Jesus” que permitirá a construção e manutenção das infra-estruturas de transporte (Desenho 2). 

1.6. PERÍODO DE ELABORAÇÃO DO EIA 
A elaboração do presente Estudo de Impacte Ambiental decorreu entre os meses de Setembro de 2008 
e Abril de 2010, embora tenha vindo a ser elaborados trabalhos de caracterização da área, desde 2006. 

                                                           

1 Os projectos complementares serão descritos no Capítulo II 4.2.6 e avaliados no decurso do presente estudo. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

2.1. LOCALIZAÇÃO 

A pedreira “Arcena” localiza-se imediatamente a Norte da povoação com o mesmo nome, na freguesia de 
Alverca do Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira.  

O acesso à pedreira “Arcena” faz-se a partir do nó de Alverca da A1, seguindo em direcção Noroeste 
tomando a rotunda de acesso a Vialonga e saindo em direcção a Bucelas (2ª saída), via EN116. Após 
percorrer cerca de 3 km, toma-se a EM 1250, em direcção a Norte, até à localidade de Mato da Cruz. Nesta 
localidade seguem-se as indicações para o Aterro Sanitário Mato da Cruz, sendo o acesso à pedreira 
“Arcena” realizado por caminho paralelo ao limite Norte do Aterro. 

A Figura I.1 apresenta a localização da área de Arcena à escala nacional e regional e a Figura I.2 à escala 
local. 

2.2. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

A propriedade da CIMPOR, onde será implementada a pedreira “Arcena”, insere-se numa região 
bastante intervencionada onde coexistem espaços residenciais e industriais. 

A área do projecto insere-se nas bacias hidrográficas dos rios Crós Cós e da Silveira. A área é 
constituída maioritariamente por um flanco de encosta de pendor para Sul recortada pelos afluentes do 
rio Crós Cós e por um relevo em costeira de direcção Este-Oeste e pendor para Norte com uma altura 
na ordem dos 200 m desde o ponto mais alto até ao leito do rio da Silveira. Os afluentes do rio Crós Cós 
apresentam na área do projecto um regime torrencial. 

A rede viária da envolvente é bastante densa e apresenta um elevado tráfego, em especial de viaturas 
pesadas, com destaque para as autoestradas A 1, A 9, A 10 e a estrada nacional EN 10. Em Alverca 
existem várias unidades industriais destacando-se a fábrica de cimento da CIMPOR. 

A Norte da pedreira “Arcena” situa-se a pedreira “Bom Jesus”, explorada pela CIMPOR e a Oeste 
localiza-se o aterro de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) de Mato da Cruz (Figura I.3). 

As localidades mais próximas são Calhandriz (a 350 metros para Norte), Loureiro (a 1300 metros para 
Norte), A-dos-Melros (a 500 metros para Norte), Arcena (junto ao limite Sul), Bom Sucesso e Quinta da 
Panasqueira (ambas a 1200 metros para Sudeste) e Sobralinho (a 1100 metros para Este). 
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Figura I.1 – Localização da pedreira “Arcena” à escala nacional e regional. 
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Figura I.2 – Localização da pedreira “Arcena” à escala local. 
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A área de Arcena pode ser enquadrada da seguinte forma: 

Localização: Freguesia de Alverca do Ribatejo no concelho de Vila Franca de Xira. 

Área do projecto: 
A área da pedreira “Arcena” tem 71,7 ha (716 999 m2), integrada em propriedade da 
CIMPOR com 134,4 ha (1 343 760 m2).  

Tipologia: Pedreira de calcário e margas para uso industrial (produção de cimento) 

Justificação do local: 
Existência de recurso mineral – calcários e margas com características adequadas à 
produção do cimento 

Uso actual do solo: Pinhal e matos 

Planos e Figuras de 
Ordenamento: 

 

Resolução de Conselho 
de Ministros n.º 68/2002, 
de 8 de Abril. 

PROT AML 
- Unidade Territorial nº 8 – Arco urbano envolvente norte, na “Área Urbana 
Vialonga/Cachoeiras” 
- Áreas Vitais e Ligações/Corredores Vitais 
- Área de reserva de calcários e margas 

Decreto Regulamentar 
nº 15/2006, de 19 de 
Outubro 

PROF 
- sub-região homogénea, denominada, “Região Saloia” 

Publicado pelo Aviso 
n.º 20905/2009, de 18 de 
Novembro. e sujeito à 
Declaração de 
Rectificação nº 
2956/2009, de 3 de 
Dezembro de 2009. 

PDM 
- Carta de Ordenamento Classificação e Qualificação do solo: Espaços Agrícolas 
(Espaços agrícolas de produção tipo II”, Espaços agrícolas complementares, Espaços 
naturais), Espaços de Indústria Extractiva (Espaços complementares de exploração) Solos 
Cuja Urbanização Seja Possível Programar (Espaços a urbanizar do tipo III), Outras 
Infra-estruturas (espaço de expansão do aterro), Outros Imóveis com interesse (património 
militar) e Sítios Arqueológicos; 
- Carta de Ordenamento Áreas de Risco ao Uso do Solo e Unidades Operativas de 
Planeamento: áreas de risco geotécnico (Áreas desaconselháveis à construção e Áreas 
muito desaconselháveis à construção), Unidades operativas de planeamento (U18 Arcena 
Norte), Áreas de risco de incêndio (Áreas de risco muito elevado e Áreas de risco elevado) 
e Classificação acústica (Zona mista); 
- Carta de Ordenamento Estrutura Ecológica Municipal: Estrutura Ecológica Municipal 
(Espaços agrícolas de produção tipo II, Espaços naturais, linhas de água da REN, Outras 
área abrangidas por REN) e Compatibilização com o PROTAML (Áreas Vitais e 
Ligações/Corredores Vitais); 
- Carta de Condicionantes Recursos Agrícolas e florestais: Povoamentos florestais 
percorridos por incêndios (ano do fogo 2002); 
- Carta de Condicionantes Recursos Ecológicos: Zona ribeirinha, águas interiores e áreas 
de infiltração máxima ou de apanhamento (Outras linhas de água e Cabeceiras de linhas 
de água) e Zonas declivosas (Áreas com risco de erosão); 
- Carta de Condicionantes Outras Condicionantes: Recursos Naturais (Domínio público 
hídrico: águas não navegáveis nem flutuáveis e margens com largura de 10 m), Recursos 
Geológicos (Áreas cativas e de reserva), Infraestruturas (reservatórios SMAS e Estações 
elevatórias SMAS) drenagem de águas residuais (Emissário), Marco geodésico 
(Calhandriz), Aeroportos e Aeródromos (Aeroporto de Lisboa e Aeródromo de Alverca). 

Redelimitação da REN 
publicada através da 
Portaria nº 
1374/2009, de 29 de 
Outubro. 

REN 
Reserva Ecológica Nacional em Cabeceiras das linhas de água, Leitos dos Cursos de 
àgua e Áreas com risco de erosão (de acordo com o Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de 
Agosto, estas categorias denominam-se, respectivamente, Áreas estratégicas de 
protecção e recarga de aquíferos, Cursos de águas e respectivos leitos e margens 
 e Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo) 

Decreto Regulamentar 
n.º 15/1993, de 13 Maio 

A pedreira “Arcena” localiza-se em área de Reserva de calcário e margas  
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Figura I.3 – Fotografia aérea da pedreira “Arcena” 
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2.3. INFRA-ESTRUTURAS E SERVIDÕES NA ÁREA DE INTERVENÇÃO  
Após apreciação dos elementos constituintes do Plano Director Municipal de Vila Franca de Xira e da 
confirmação in loco, verifica-se que existem os seguintes equipamentos, infra-estruturas e servidões na 
área de intervenção.  

2.3.1. Rede eléctrica 

A atravessar a propriedade de Arcena encontra-se uma linha eléctrica aérea de média tensão. A 
presença da linha eléctrica inviabiliza o racional aproveitamento do recurso mineral existente, 
condicionando o acesso a uma parte significativa da reserva mineral, pelo que se procederá à sua 
remobilização. 

2.3.1. Marco geodésico 

A presença do vertice geodésico “Calhandriz” no interior da propriedade inviabiliza o racional 
aproveitamento do recurso mineral existente, condicionando o acesso a uma parte significativa da 
reserva mineral, pelo que se procederá à sua remobilização num dos extremos da propriedade ou 
noutro local que se considere adequado. 

2.3.2. Servidão militar 

Importa ainda referir que de acordo com o Decreto n.º 3/2007, de 2 de Março, a área de Arcena se 
localiza na área de servidão militar particular, terrestre e aeronáutica, das zonas confinantes com o 
Depósito Geral de Material da Força Aérea. 

2.3.3. Servidão aeronáutica 

De acordo com a Planta de Condicionantes - Outras condicionantes do PDM de Vila Franca de Xira a 
pedreira “Arcena” localiza-se na área de servidão aeronáutica do Aeroporto de Lisboa. Esta servidão foi 
instituída pelo Decreto n.º 48542, de 24 de Agosto de 1968. 
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Figura I.4 – Linha eléctrica aérea de média tensão. 

 

 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJECTO DA PEDREIRA “ARCENA” 

(VILA FRANCA DE XIRA) 

 

 
I.10 ENQUADRAMENTO E.101839.03.01.aa 

 

 

Figura I.5 – Vértice geodésico “Calhandriz”. 
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2.4. ÁREAS SENSÍVEIS 

Nos termos da alínea b) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, são consideradas áreas 
sensíveis do ponto de vista ecológico ou patrimonial: 

• Locais propostos pelo Estado Português para integração na Rede Comunitária Natura 2000 
(Zonas Especiais de Conservação e Zonas de Protecção Especial); 

• Áreas pertencentes à Rede Nacional de Áreas Protegidas; 

• Áreas de Protecção dos Monumentos Nacionais e dos Imóveis de Interesse Público, nos termos 
da Lei n.º 13/85, de 6 de Julho. 

A área de intervenção do Projecto não se localiza em qualquer área sensível.  

Do ponto de vista ecológico, as áreas sensíveis mais próximas são o Sítio “Estuário do Tejo” e a 
Reserva Natural do Estuário do Tejo, a cerca de 3 km. 

Do ponto de vista patrimonial, na área em estudo (junto ao acesso à pedreira) foram identificados os 
seguintes Sítios: XXXV - Reduto do Chão da Oliveira (Alverca do Ribatejo); XXXVI - Tapada da Serra 1 
(Alverca do Ribatejo); e XXXVII - Tapada da Serra 2 (Alverca do Ribatejo). 
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Figura I.6 – Áreas Sensíveis. 
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3. ÂMBITO E METODOLOGIA DO ESTUDO 

3.1. INTRODUÇÃO 

Um importante requisito num Estudo de Impacte Ambiental (EIA) é o seu âmbito, incluindo os domínios 
de análise a abranger e o seu grau de aprofundamento, tendo em consideração o tipo de impactes 
induzidos pelo Projecto, bem como a especificidade e sensibilidade do meio ambiente que o vai acolher. 

Embora os domínios de estudo, assim como os aspectos a incluir na análise, estejam identificados na 
legislação em vigor, referente ao procedimento de AIA, apresentam-se de seguida os descritores 
ambientais que justificam um maior aprofundamento. 

3.2. DOMÍNIOS E PROFUNDIDADE DE ANÁLISE 

O objectivo do presente EIA é a caracterização e avaliação dos impactes ambientais resultantes da 
implementação do projecto da pedreira “Arcena”, de forma a integrar, na análise técnico-económica, a 
componente ambiental e, complementarmente, definir medidas minimizadoras/compensatórias dos 
impactes negativos significativos detectados, de forma a obter um enquadramento ambiental mais 
eficaz. 

A profundidade da análise efectuada para os diferentes descritores depende das características 
específicas do Projecto e da sensibilidade da área onde este se vai desenvolver. Do cruzamento dos 
elementos específicos do projecto com as características gerais da respectiva área de implantação, 
resultaram como descritores relevantes a abranger, no presente EIA, os seguintes: 

Qualidade do Ar – descritor em que tipicamente ocorrem impactes significativos associados às 
actividades de desmonte e extracção. Numa análise preliminar; considera-se que o Projecto da pedreira 
“Arcena” não será excepção. O facto de a pedreira ser vizinha da pedreira “Bom Jesus” obriga a que se 
proceda à avaliação da ocorrência de potenciais impactes cumulativos; 

Ambiente Sonoro – dado ser um descritor, à semelhança do anterior, onde os Projectos de pedreiras 
induzem, tradicionalmente, a ocorrência de impactes com algum significado; 

Vibrações – dado que se trata de uma pedreira onde são utilizados explosivos para o desmonte do 
material, é importante verificar que não existe qualquer risco para a integridade das estruturas 
existentes na envolvente ou que aí possam vir a ser implantadas;  

Paisagem – já que a exploração desta pedreira irá trazer alterações consideráveis de uso do solo ao 
mesmo tempo que se prevêem impactes paisagísticos e visuais negativos, que terão que ser 
acautelados; 

Sócio-economia – uma vez que é sobre este descritor ambiental que irão incidir os impactes positivos 
mais significativos, quer localmente quer a um nível mais abrangente; 

Ordenamento do território – Far-se-á um levantamento das áreas, directo ou indirectamente, 
afectadas pelo projecto, cuja utilização se encontre legalmente condicionada, no caso específico REN, 
RAN, Domínio Hídrico. Neste caso estão, entre outros, as áreas sujeitas a servidões e restrições de 
utilidade pública e ainda as áreas regulamentadas por instrumentos de planeamento e ordenamento 
devidamente aprovados; 
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Património arqueológico e construído – verificar da existência e da compatibilidade do projecto com 
com as eventuais ocorrências patrimoniais e património classificado na área a licenciar. 

A avaliação dos restantes descritores desenvolve-se numa perspectiva de enquadramento, 
destacando-se, ainda assim, que estes actuam como elementos estruturantes para uma visão integrada 
das consequências resultantes da implementação do Projecto. Assim, serão estudados os seguintes 
descritores ambientais: 

Clima – apenas como referência já que o Projecto não deverá ter impactes significativos sobre este 
descritor, ainda que este seja essencial para a análise e previsão de impactes sobre alguns descritores 
com especial destaque para a Qualidade do Ar e o Ruído Ambiental; 

Geologia e Geomorfologia – uma vez que o objecto do Projecto é a exploração de um recurso mineral, 
o que terá consequências sobre toda a área escavada para extracção de minério, especialmente pelas 
alterações na fisiografia que este tipo de indústria implica; 

Solos e uso actual do solo – uma vez que os solos na área de intervenção do projecto apresentam 
reduzida capacidade produtiva, e encontram-se ocupados por pinhal e matos; 

Recursos Hídricos – já que, com o Projecto da pedreira “Arcena”, não se prevê a afectação de 
qualquer linha de água com relevância no território, nem qualquer interferência com os recursos hídricos 
subterrâneos; 

Qualidade das águas – ainda que não existam linhas de água com qualquer caudal ou captações 
subterrâneas, a análise deste parâmetro servirá para avaliar os potenciais riscos, quer para os recursos 
superficiais quer para os subterrâneos; 

3.3. METODOLOGIA DO EIA 

No EIA serão contrastadas duas alternativas: 

A evolução da situação de referência na ausência da implementação do projecto. Será efectuada a 
projecção da situação actual da área de intervenção, caso o projecto não venha a ser desenvolvido, em 
função das políticas gerais de planeamento em vigor e, acima de tudo, com base nos planos de 
ordenamento do território actuantes sobre a área, com especial destaque para o Plano Director 
Municipal de Vila Franca de Xira. 

Implementação do projecto. Que consiste nos trabalhos de extracção de rocha para fins industriais, na 
área em estudo, até ao esgotamento das reservas existentes, tal como descrito no Capítulo II.4. 
A previsão e avaliação de impactes serão efectuadas através da comparação entre os impactes 
previstos, resultantes da implementação do Projecto no local, no seu período de vida útil, com a 
evolução da situação de referência. 
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A estrutura do EIA respeita as orientações definidas pelo Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, e pela Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, 
tendo ainda em consideração o sentido constante na legislação específica em vigor, nomeadamente o 
Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro, e 
demais legislação aplicável, tendo sido desenvolvido contemplando os seguintes aspectos: 

• Caracterização da situação de referência – que implicou a recolha e análise de informações, a 
realização de levantamentos de campo e a identificação de áreas e aspectos ambientais críticos. 
Esta etapa teve como objectivo a elaboração de uma caracterização ambiental detalhada da área 
de intervenção e da sua envolvente, abordando-se os aspectos biofísicos, ecológicos, 
sócio-económicos e culturais considerados mais relevantes e aprofundando-se os que serão, 
directa ou indirectamente, influenciados pelo Projecto. 

• Caracterização e avaliação dos impactes ambientais associados ao Projecto – que 
compreende o cruzamento da informação de base referente à descrição do Projecto com a 
informação relativa aos aspectos ambientais da área em estudo, e que resultou na identificação 
dos impactes potencialmente ocorrente e na sua previsão e avaliação qualitativa e quantitativa 
(quando possível e aplicável); 

• Análise de risco – avaliaram-se os factores de risco associados à implementação do Projecto, 
com o objectivo de sintetizar as medidas que devem ser atendidas de forma a prevenir eventuais 
acidentes; 

• Definição das medidas de minimização – Especificação das medidas passíveis de aplicação, 
capazes de atenuar ou compensar os impactes negativos previstos, no decurso das fases de 
desenvolvimento do Projecto. 

• Estabelecimento do plano de monitorização – definição dos indicadores relevantes a 
monitorizar, de forma a assegurar o adequado enquadramento ambiental do Projecto e a 
evolução sustentada de todos os sistemas e comunidades existentes na envolvente da área de 
intervenção. 

Para os vários factores ambientais, sócio-economicos e culturais estudados, a abrangência territorial da 
área de estudo considerada foi ajustada de acordo com os vectores em análise compreendendo, ora as 
zonas restritas à área de implementação do Projecto, ora a sua zona de influência, de forma 
abrangente. Por outro lado, a profundidade de análise de cada um dos descritores foi realizada de 
acordo com a especificidade do Projecto em causa. 
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4. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

O presente EIA é constituído por dois volumes: o Relatório Síntese e o Resumo Não Técnico. No 
Relatório Síntese é efectuada uma análise pormenorizada de todas as matérias contempladas pelo 
estudo, compreendendo os seguintes capítulos: 

I. Enquadramento 

Capítulo 1 Introdução – faz-se a introdução do EIA; 

Capítulo 2 Caracterização da área de intervenção – efectua-se o enquadramento da área em 
estudo; 

Capítulo 3 Âmbito e metodologia do Estudo – descreve-se o âmbito do EIA e a metodologia 
seguida para a elaboração do estudo; 

II. Descrição do Projecto 

Capítulo 1 Justificação e antecedentes do Projecto – procede-se à apresentação da CIMPOR, 
resume-se o processo de fabrico do cimento, justificação do projecto e compilam-se os seus 
antecedentes; 

Capítulo 2 Alternativas do Projecto – procede-se à descrição das alternativas de projecto; 

Capítulo 3 Resumo do Projecto – resumem-se as principais características do Projecto; 

Capítulo 4 Descrição do Projecto – descrevem-se as principais características do Projecto; 

III. Situação de referência 

Capítulo 1 Situação de Referência – descreve-se a situação ambiental de referência na área de 
influência do Projecto; 

Capítulo 2 Projecção da Situação de Referência – perspectiva-se a evolução da situação de 
referência; 

IV. Avaliação de impactes e medidas de minimização 

Capítulo 1 Avaliação de Impactes Ambientais – descrevem-se e avaliam-se os impactes 
ambientais associados ao Projecto; 

Capítulo 2 Impactes Cumulativos – avaliam-se os impactes cumulativos; 

Capítulo 3 Avaliação de Risco Ambiental – avaliam-se os factores de risco ambientais inerentes à 
implementação do Projecto; 

Capítulo 4 Medidas de Minimização – sistematizam-se as medidas minimizadoras e 
compensatórias recomendadas; 

Capítulo 5 Medidas Compensatórias – sugerem-se medidas compensatórias pela afectação de 
uma área integrada na Reserva Ecológica Nacional (REN); 

Capítulo 6 Lacunas de Conhecimento – descrevem-se as lacunas de conhecimento; 
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V. Plano de Monitorização 

Capítulo 1 Plano de Monitorização – descreve-se o plano de monitorização e de gestão 
ambiental, a implementar; 

VI. Conclusões  

Capítulo 1 Sintese final – sintetizam-se as conclusões e recomendações resultantes da 
elaboração do EIA. 

VII. Bibiografia 

VIII. Desenhos 

IX. Anexos- onde se apresenta documentação diversa com intuito de melhor fundamentar o EIA. 

O Resumo Não Técnico destina-se a uma divulgação alargada das informações veiculadas no 
Relatório Síntese, pelo que contém os dados essenciais do EIA numa linguagem mais simplificada e 
acessível ao público em geral. 
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1. JUSTIFICAÇÃO E ANTECEDENTES DO PROJECTO 

1.1. INTRODUÇÃO 

No presente capítulo procede-se à justificação da necessidade de abertura da pedreira “Arcena” face às 
necessidades de fornecimento de matéria-prima ao Centro de Produção de Alhandra. Assim, 
procede-se à descrição das actividades associadas ao processo produtivo, com especial incidência nas 
necessidades e matéria-prima, suas fontes e formas de obtenção. 

1.2. O GRUPO CIMPOR 

A CIMPOR é um Grupo cimenteiro internacional – um dos dez maiores a nível mundial, cuja actividade, 
no final de 2008, se estendia a treze países de quatro continentes, com uma capacidade instalada de 
produção de cimento (com clínquer próprio) de 31,1 milhões de toneladas por ano. 

O core business do Grupo consiste na produção e comercialização de cimento, com presença em 
Portugal, Cabo Verde e Moçambique, onde detém uma posição de liderança, e ainda em Espanha, 
Marrocos, Tunísia, Egipto, Turquia, Brasil, Peru, África do Sul, Índia e China. São ainda produzidos e 
comercializados betões, agregados e argamassas, numa óptica de integração vertical dos negócios. 

Em Portugal, a CIMPOR assegura o abastecimento de cerca de 60% do mercado de cimento, tendo, 
para tanto três centros de produção de cimento (Loulé, Alhandra e Souselas), uma fábrica de cal 
hidráulica (Cabo Mondego) e diversos entrepostos de distribuição. 

1.3. O CENTRO DE PRODUÇÃO DE ALHANDRA 

1.3.1. Introdução 

O Centro de Produção de Alhandra (CPA) fica localizado na Vila de Alhandra, concelho de Vila Franca 
de Xira, na margem direita do rio Tejo. Encontra-se 25 km a Norte de Lisboa, beneficiando de bons 
acessos rodoviários (através da A 1 e EN 10 e ainda da A 9 e da A 10), ferroviários (está ligado à linha 
de caminhos de ferro do Norte através de ramal ferroviário próprio) e marítimos (dispõe de um porto 
fluvial). 

Associada à actividade do CPA está a Pedreira de calcário e margas “Bom Jesus”, situada a cerca de 
2 km da fábrica, e a pedreira de areia “Camarnal”, situada a cerca de 25 km da fábrica. O Centro de 
Produção cobre uma área total de 374 ha, sendo 346 ha correspondentes à área dos terrenos da 
pedreira “Bom Jesus” e 28 ha relativos à área fabril. A pedreira de areia “Camarnal” tem 15,4 ha.  

1.3.2. Evolução histórica 

O CPA foi a primeira fábrica de cimento construída em Portugal. Teve origem na antiga Companhia de 
Cimento Tejo, que iniciou a sua laboração em 1894, com a instalação de um forno horizontal contínuo 
que produzia 6000 t de cimento por ano e empregava 250 trabalhadores. 

Em 1931 deu-se a primeira transformação significativa no CPA com a entrada em laboração do primeiro 
forno rotativo e 3 anos mais tarde o segundo, ambos a funcionarem pelo processo de via húmida. 
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Até 1977 o CPA possuiu 5 fornos que laboraram pelo processo de via húmida. Em 1977 com a entrada 
em funcionamento do forno 6 deu-se início à produção pelo processo de via seca e em 1985 fez-se a 
reconversão de um forno já existente dando origem ao actual forno 7. 

Desde a sua fundação que o CPA é abastecido por calcários e margas explorados na pedreira “Bom 
Jesus” perspectivando-se que, a curto prazo, venha a ser reforçada pela pedreira “Arcena”. As 
pedreiras “Bom Jesus” e “Arcena” permitirão assegurar o abastecimento de calcários e margas ao CPA 
por cerca de 60 anos, assegurando a viabilidade de uma indústria de capital intensivo e retorno a longo 
prazo. A pedreira de areia “Camarnal” possui reservas suficientes para o fornecimento de areia ao CPA 
durante todo o seu período de actividade. 

Actualmente, com duas linhas fabris em funcionamento (linha 6 e linha 7), o CPA tem uma capacidade 
de produção de cerca de 2,9 milhões de toneladas de cimento por ano, empregando cerca de 200 
trabalhadores e cerca de 200 trabalhadores em regime de prestação de serviços nas várias actividades 
fabris.  

Destaca-se ainda que o CPA é uma fábrica com certificação dos seus Sistemas da Qualidade, do 
Ambiente e da Segurança, registada em EMAS, que tem um forte impacto económico e social no 
Concelho de Vila Franca de Xira e no País, ao garantir 30% da produção nacional de cimento, bem 
como a manutenção da actividade de diversos fornecedores externos (bens e serviços), estimando-se 
que, em conjunto, a sua actividade gere um montante na ordem dos 116 milhões de Euros por ano em 
IVA, IMI, IRC, Segurança Social e em actividades indirectas como compras de matérias-primas e 
subsidiárias e aquisição de serviços externos. 

1.3.3. Cimento 

O cimento é um ligante de origem artificial constituído essencialmente por silicatos e aluminatos de 
cálcio que se apresenta sob a forma de pó. Devido à sua natureza hidráulica, quando amassado com 
água forma uma pasta que faz presa, endurece e conserva a sua resistência mecânica e estabilidade, 
mesmo debaixo de água. 

O CPA tem como actividade principal o fabrico e expedição de cimento, obtidos a partir da moagem de 
diferentes proporções de clínquer, gesso (regulador de presa) e aditivos. 

Para o fabrico dos vários tipos de cimentos no CPA, (todos eles certificados de acordo com normas 
internacionais ou especificações oficiais para satisfação das exigências do mercado) são necessárias 
diversas matérias-primas, nomeadamente calcário, marga, areia e cinzas de pirite. Com excepção das 
cinzas de pirite, estas matérias-primas ocorrem na natureza sob a forma de massas minerais, pelo que 
a sua obtenção resulta da exploração de pedreiras. 
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1.4. O PROCESSO DE FABRICO DE CIMENTO NO CPA 

1.4.1. Introdução 

As operações unitárias conducentes ao fabrico de cimento encontram-se esquematizadas na (Figura II. 
1). Essas operações iniciam-se pela extracção da matéria-prima da pedreira “Bom Jesus”, e de igual 
modo, será futuramente na pedreira “Arcena”, seguindo-se pelas operações de britagem, preparação da 
matéria-prima, fabrico de clínquer, moagem de cimento e embalagem e expedição. 

1.4.2. Extracção da matéria-prima 

A matéria-prima principal para o fabrico de cimento no CPA é o calcário e as margas, que actualmente 
são explorados na pedreira “Bom Jesus”. A extracção é feita por desmonte com utilização de 
explosivos. Após o desmonte, a matéria-prima é transportada para a instalação de britagem. 

1.4.3. Britagem 

O calcário extraído é britado em duas instalações de britagem localizadas na pedreira “Bom Jesus”. 
Posteriormente são adicionadas outras matérias-primas, tais como areia, calcário1, cinzas de pirite e 
matérias-primas alternativas (valorização de resíduos provenientes de outros sectores de actividade) 
formando-se as pilhas de pré-homogeneização com o fim de garantir a composição química pretendida 
para o clínquer. O material obtido, designado "mistura", é armazenado em dois parques de 
pré-homogeneização com as capacidades de 30 000 e 60 000 t. A composição química das pilhas é 
controlada por um analisador "on-line" instalado no circuito de transporte à saída de cada britador. 

1.4.4. Preparação da matéria-prima 

Para que as operações subsequentes se processem é necessário que a mistura tenha uma 
granulometria e humidade adequadas, permitindo uma melhor homogeneização e cozedura. 

Assim, a "mistura" proveniente da pré-homogeneização é moída para uma dimensão inferior a 200 µm, 
em duas instalações de moagem (uma por cada Linha de Produção de clínquer) constituídas por 
moinhos de bolas em circuito fechado. No processo de secagem são aproveitados os gases quentes 
provenientes dos fornos. 

O produto resultante da moagem - a "farinha" ou "cru" - é armazenado e homogeneizado em silos com 
uma capacidade total de 31 000 t. 

                                                           

1 Com uma composição em carbonato de cálcio superior ao calcário da pedreira. 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJECTO DA PEDREIRA “ARCENA” 

(VILA FRANCA DE XIRA) 

 

 
II.4 DESCRIÇÃO DO PROJECTO E.101839.03.01.aa 

 

 

Figura II. 1 – Lay-out do fabrico e expedição de cimento. 
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1.4.5. Clinquerização (cozedura) 

Um tratamento térmico adequado transforma a farinha num produto intermédio - o clínquer. Este 
tratamento térmico desenvolve-se nas seguintes etapas: 

• A farinha moída e previamente seca  é pré-aquecida em torres de ciclones, em contra-corrente 
com os gases dos fornos, até à temperatura de cerca de 850 ºC à entrada dos fornos. Nas 
torres de ciclones ocorrem as fases de secagem final e início da descarbonatação da farinha. 
Na torre da linha 7 existe um pré-calcinador, que recebe ar quente para a combustão (ar 
terciário), a partir do arrefecedor, onde é queimado até 60% do combustível, permitindo 
aumentar substancialmente o grau de descarbonatação da farinha (a cerca de 90%), antes da 
sua entrada no forno. Na torre da linha 6 existe uma falsa pré-calcinação na qual pode ser 
introduzido até cerca de 20% do total de combustível ao forno; 

• A farinha pré-aquecida e descarbonatada entra no forno, tendo aí lugar as reacções de 
clinquerização a temperaturas muito elevadas, da ordem dos 1450/1500 ºC. 

• À saída do forno 6, o clínquer passa por um arrefecedor de satélites, onde é submetido a um 
arrefecimento brusco por ar frio em contracorrente. O calor libertado neste arrefecimento é 
recuperado, sendo o ar de arrefecimento utilizado como ar secundário de combustão no forno. 

• No caso do forno 7, o clínquer passa por um arrefecedor de grelhas, onde é submetido a um 
arrefecimento brusco por uma corrente de ar frio transversal. O calor libertado neste 
arrefecimento é recuperado, sendo o ar de arrefecimento utilizado como ar de combustão no 
forno (ar secundário 1000 ºC) e no pré-calcinador (ar terciário 850 ºC). 

1.4.6. Armazenagem do clínquer 

O clínquer produzido é armazenado em dois silos cilíndricos e num stock polar coberto com capacidade 
total para 120 000 t. 

1.4.7. Moagem de cimento 

O cimento é produzido a partir da moagem de clínquer e gesso, com adição de outros materiais (filler 
calcário e cinzas volantes) para a produção dos diferentes tipos de cimento. 

No CPA existem quatro instalações de moagem de cimento em circuito fechado, constituídas por 
moinhos de bolas e separadores de alta eficiência de terceira geração. 

A armazenagem dos diferentes tipos de cimento faz-se em silos separados existindo 13 silos com uma 
capacidade total de 56 500 t. 

1.4.8. Embalagem e expedição 

O cimento produzido é expedido em saco (de 35 e 50 kg) e a granel, por rodovia, ferrovia ou via 
marítima. O carregamento a granel por rodovia processa-se em oito postos a funcionar em sistema de 
"self-service", enquanto que o carregamento a granel em ferrovia se processa em dois postos e o de via 
marítima é assegurado por um carregador. A expedição de clínquer é realizada numa instalação própria 
de carregamento a granel. 
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1.5. OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

A CIMPOR tem por objecto a produção, distribuição e comercialização de cimento e outros ligantes 
hidráulicos e seus derivados. Assegurando o abastecimento de cerca de 60% do mercado nacional de 
cimento. 

Para o fabrico dos vários cimentos no Centro de Produção de Alhandra, (todos eles certificados de 
acordo com normas internacionais ou especificações oficiais para satisfação das exigências do 
mercado) são necessárias diversas matérias-primas, nomeadamente, calcário, marga, areia e cinzas de 
pirite. Com excepção das cinzas de pirite, essas matérias-primas ocorrem na natureza sob a forma de 
massas minerais, pelo que a sua obtenção resulta da exploração de pedreiras. 

A implantação de uma pedreira no território encontra-se, à partida, condicionada pela disponibilidade 
espacial e pela qualidade do recurso. Neste tipo de projectos é a localização da matéria-prima que 
define a localização das explorações. A esta restrição (natural) à sua implantação, acrescem ainda as 
restrições decorrentes dos compromissos e das opções de ordenamento estabelecidas para o território 
nacional.  

A matéria-prima principal para o fabrico de cimento da fábrica de Alhandra é o calcário e as margas, 
que actualmente são explorados na pedreira “Bom Jesus”, que se encontra licenciada pela DRE-LVT 
sob o nº 204, encontrando-se em funcionamento desde 1894. Contudo, as reservas disponiveis só 
permitem o abastecimento da fábrica por um período inferior a 30 anos, pelo que é necessário 
assegurar a disponibilidade de matéria-prima de forma a garantir a viabilidade económica do CPA. 

A CIMPOR foi entretanto adquirindo terrenos para aproveitamento mineral, na envolvente da pedreira 
“Bom Jesus” e na área de Arcena, conjugando a sua aptidão para o fabrico do cimento com a 
proximidade à fábrica. A selecção da área de Arcena para futuro fornecimento de matéria-prima ao 
Centro de Produção de Alhandra (fábrica de cimento) resulta de uma abordagem metodológica positiva 
que considera a ocorrência do recurso mineral, a sua localização relativa à unidade de produção, a 
disponibilidade de terrenos e a sensibilidade ambiental da área. 

A importância estratégica do recurso e do seu aproveitamento foi reconhecida pelo Estado Português, 
pelo Decreto-Regulamentar nº 15/93, de 13 de Maio, que demarcou uma “Área de Reserva Mineral para 
exploração de margas e calcários”, incluindo as duas zonas atrás referidas. 

Cerca de 75 ha dos terrenos que são propriedade da CIMPOR em Arcena encontram-se ainda 
delimitados no PDM de Vila Franca de Xira como Espaços de Indústria Extractiva (Espaços 
complementares de exploração). Nesse sentido, a CIMPOR tinha por intenção, a seu tempo, implantar 
uma pedreira numa área de cerca de 71,7 ha dos seus terrenos. 

A fim de poder garantir a continuidade de laboração da fábrica de Alhandra, a CIMPOR pretende 
proceder à abertura de uma pedreira em Arcena. Tal como na pedreira “Bom Jesus”, na pedreira 
“Arcena” serão explorados calcários e margas, constituindo, a pedreira, a primeira fase do processo de 
fabricação de cimento. 
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As reservas existentes em Arcena rondam os 70 milhões de toneladas, quantidade semelhante à 
existente actualmente no Bom Jesus, permitindo a laboração simultânea das duas pedreiras durante 
59 anos. Este facto, além de permitir um horizonte temporal de funcionamento compatível com o 
investimento da CIMPOR e com as respectivas amortizações nas pedreiras e na fábrica, permite ainda 
que a matéria-prima da pedreira “Arcena” venha corrigir a falta de carbonato de cálcio (CaCO3) que 
ocorre actualmente na pedreira “Bom Jesus”. Nesta modalidade, as duas pedreiras poderão fornecer 
adequadamente a fábrica de Alhandra, garantindo a solidez económica da empresa e a manutenção de 
centenas de postos de trabalho. 

A produção das pedreiras “Bom Jesus” e “Arcena” permitirá assegurar o abastecimento de calcários e 
margas ao Centro de Produção de Alhandra por cerca de 59 anos, assegurando a viabilidade de uma 
indústria de capital intensivo e retorno a longo prazo.  

A CIMPOR tomou conhecimento pela VALORSUL, enquanto concessionária da exploração e gestão do 
sistema multimunicipal de tratamento de resíduos sólidos urbanos de Lisboa Norte, da necessidade 
urgente de expandir o seu aterro sanitário, uma vez que a actual capacidade das suas células se 
encontra próxima do esgotamento, sendo natural que a expansão em causa seja feita para Este, em 
terrenos que integrarão a pedreira “Arcena”, após a exploração do recurso mineral. 

A CIMPOR, considerando esta necessidade, ao proceder ao licenciamento da pedreira “Arcena”, 
começa por extrair, com a maior brevidade possível, a reserva mineral dos terrenos que confinam com 
o aterro da VALORSUL, deixando mesmo essa área, de 12,9 ha, com a configuração adequada para a 
implantação do aterro.  

Assim, ao proceder à elaboração do projecto da pedreira “Arcena”, a CIMPOR considerou a ampliação 
do aterro, tendo para isso que alterar a configuração da exploração nessa área, com perca de reservas; 
condicionar o faseamento da lavra, ao proceder a uma escavação que não acompanha a estratificação; 
e obrigando, ainda, a proceder de imediato á escavação, antes de proceder à construção da central de 
beneficiação (britagem) e das infra-estruturas de transporte (poço, túnel e correia transportadora), 
determinando a construção de aterros temporários. 

Com a implementação da exploração pretende a CIMPOR iniciar a colaboração com a VALORSUL uma 
vez que o objectivo da primeira fase da exploração da pedreira “Arcena” é o de permitir a ampliação do 
Aterro Sanitário de Mato da Cruz.  
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1.6. ANTECEDENTES DO PROJECTO 

1.6.1. Introdução 

Os Estudos de Caracterização e Avaliação da Área de Arcena tiveram início, em 2006, com o objectivo 
de verificar da viabilidade ambiental, técnica e económica da abertura de uma pedreira capaz de 
alimentar e de fazer face à necessidade de “calcário rico” (CaCO3) da fábrica de cimento do Centro de 
Produção de Alhandra.  

A metodologia seguida na elaboração desses estudos envolveu um conjunto de trabalhos, distribuídos 
por três fases sucessivas descritas sumariamente nos capítulos seguintes. 

1.6.2. Fase 1 - Caracterização do recurso mineral, da actividade industrial 
e das condicionantes ambientais 

A Fase 1 foi constituida por três etapas,designadamente: 

• Caracterização do recurso mineral da área de Arcena: esta etapa envolveu a análise das 
sondagens e dos levantamentos geológicos já efectuados, de forma a permitir uma 
caracterização de pormenor do recurso mineral e a avaliação do interesse mineiro da área. Esta 
avaliação encontra-se pormenorizada no Capítulo III 1.3 do presente EIA. 

• Caracterização da actividade industrial do CPA: nesta etapa procedeu-se à recolha de um 
conjunto de dados fundamentais, destacando-se os seguintes: 

o O levantamento cadastral dos terrenos da CIMPOR; 

o Identificação das reservas existentes e o faseamento da pedreira “Bom Jesus”. Com 
base no plano de pedreira, verificando que as reservas da pedreira “Bom Jesus”, à 
data, rodava os 70 milhões de toneladas; 

o Levantamento das infra-estruturas existentes, a sua localização, a capacidade de 
produção e armazenamento, os custos de aquisição e os operacionais (e.g. britagem, 
oficinas, pré-homo, instalações de apoio, correias transportadoras). 

• Caracterização ambiental sumária da área de Arcena: procedeu-se à identificação dos aspectos 
ambientais potencialmente significativos (nomeadamente: fauna e flora, património, ordenamento 
do território e restrições de utilidade pública, ambiente sonoro e qualidade do ar).  

1.6.3. Fase 2 - Estudo das alternativas de transporte e tratamento da 
rocha 

Na Fase 2 do estudo procedeu-se à análise das alternativas de transporte e de tratamento da rocha a 
explorar em Arcena. Foram estudados os sistemas de transporte/expedição da rocha desmontada 
(e.g. correia transportadora, camiões), vias de passagem/circulação (e.g. povoações, perfil das vias) e 
estimativa de custos associados. 
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1.6.1. Fase 3 - Estudo de cenários de laboração e alternativas de projecto 

Na Fase 3, foram estabelecidos cenários alternativos de laboração e lay-out produtivo para a pedreira 
“Arcena”, contemplando a conjugação dos seguintes factores: 

• Simulações para os limites da pedreira “Arcena”, estimando-se as respectivas reservas para cada 
uma das simulações; 

• Ampliação do Aterro Sanitário Mato da Cruz (e.g. área de ampliação, configuração da lavra); 

• Regime de laboração das pedreiras (e.g. laboração individual de cada uma das pedreiras, 
conjugação da laboração pedreira “Arcena” e da pedreira “Bom Jesus”, e respectivos 
faseamentos da exploração); 

• Localização de instalações de suporte e exploração (e.g. localização da britagem, no 
emboquilhamento do poço, no fundo do poço, britagem móvel ou fixa, oficinas, pré-homo, 
instalações de apoio). 

Nas alternativas de transporte e de tratamento da rocha explorada foram retiradas as seguintes 
conclusões: 

• O transporte de calcário e margas de Arcena terá que passar sempre pela pedreira “Bom Jesus” 
onde se procederá à homogeneização, permitindo maximizar as reservas de calcário explorável 
da pedreira “Arcena”; 

• Os sistemas mecânicos de transporte para transportar o material da pedreira “Arcena” para a 
pedreira “Bom Jesus” são as correias transportadoras, por razões técnicas, ambientais, 
económicas e de segurança (e.g. a utilização de camiões para o transporte do material para a 
pedreira “Bom Jesus” obrigaria a emissão de poeiras e de poluentes, ao atravessamento de 
povoações e a custos elevados de combustível); 

• A alternativa de transporte mais viável, ponderados os aspectos ambientais, técnicos, 
económicos e de segurança, é a constituída pelo poço (“glory hole”) e pelo túnel, sendo o 
transporte entre a pedreira “Arcena” e a pedreira “Bom Jesus” realizado com recurso a correia 
transportadora; 

• Foi analisada a colocação do britador em subterrâneo e à superfície (britador fixo ou móvel), em 
função dos cenários de exploração e de layout definidos, comparando estas soluções de 
britagem em termos, ambientais, técnicos, económicos e segurança, verificando-se que a 
localização em subterrâneo criaria questões específicas de segurança e o britador móvel 
ambientais (ruído e emissão de poeiras), pelo que se optou pelo britador fixo blindado 
(a blindagem funciona como barreira ao ruído e as poeiras) e, adicionalmente, construída em 
plataforma escavada, para que a circulação de dumpers e a britagem fiquem, visualmente, 
confinados. 
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1.6.2. A opção de projecto 

A opção mais favorável, em termos ambientais, técnicos, económicos e de segurança, é a que resulta 
na solução com poço, túnel e britagem instalada à superfície. Esta alternativa pressupõe a construção 
de um poço com cerca de 90 m de profundidade, um túnel com 300 m de comprimento e a instalação 
de uma correia transportadora, entre a descarga do poço e a britagem instalada na pedreira “Bom 
Jesus”. 

A opção da britagem blindada, no interior de uma plataforma escavada, permite minorar 
significativamente os impactes negativos (paisagem, ruído, emissão de poeiras). A criação da 
plataforma escavada (à cota 175) para instalação da britagem, na zona Nordeste da área da pedreira, 
resulta numa escavação de cerca de 160 000 m3. 

A correia transportadora em túnel na passagem da serra de Arcena (poderia ser instalada a céu aberto) 
permite que a mancha de carvalhos existente na propriedade da CIMPOR não seja afectada. Esta 
solução permite ainda que impactes ao nível do ruído, poeiras, afectação de habitats e, 
maioritariamente, sobre a paisagem sejam pouco significativos. 

Assim, as infra-estruturas a construir e implantar para o transporte de rocha a partir de Arcena foram 
concebidas para provocar a menor afectação possível no ambiente e minimizar os custos. Os principais 
condicionalismos a resolver foram a circulação de camiões (170 a 200 viagens por dia) pelo interior de 
localidades (impactes e segurança comprometida) e o facto da encosta Norte possuir uma floresta de 
carvalhos perfeitamente preservada pela CIMPOR. Foi também considerada faixa substancial da 
cumeeira que se encontra protegida por condicionantes estabelecidas no PDM de Vila Franca de Xira. 

A configuração final proposta para a pedreira pressupõe a exploração até à cota base próxima de 90, 
numa área de cerca de 72 ha, que permite a exploração de aproximadamente 70 milhões de toneladas 
de calcário e margas úteis.  

Considerando que as reservas existentes na pedreira “Bom Jesus”, que apresentam actualmente um 
deficit de “calcário rico” (elevado teor de CaCO3), estima-se que permitam assegurar o funcionamento 
da fábrica por um período inferior a 30 anos, considerando a produção anual de 2 400 000 t/ano e a 
aquisição de “calcário rico” a fornecedores de agregados externos. 

Foi definida a exploração conjunta da pedreira “Arcena” e da pedreira “Bom Jesus”, permitindo 
assegurar o pleno funcionamento da fábrica de cimento, por um período de cerca de 59 anos. A 
produção anual de 2 400 000 t da pedreira “Bom Jesus” será repartida pelas duas pedreiras. A pedreira 
“Bom Jesus”, reduzirá a sua produção para 1 200 000 t/ano (metade da actual produção) e a pedreira 
“Arcena” produzirá 1 200 000 t/ano. Para além de se assegurar o fornecimento de matéria-prima à 
fábrica de cimento, as infra-estruturas actualmente existentes na pedreira “Bom Jesus” garantem a 
capacidade de produção pretendida e o fornecimento do “calcário rico” necessário ao processo. 

Na zona Oeste da corta da pedreira será criada uma célula para a ampliação do aterro sanitário, tal 
como previsto no Plano Director Municipal. 
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O faseamento de exploração proposta, após a escavação da célula para a ampliação do aterro 
sanitário, realizar-se-á de Noroeste para Sudeste, acompanhando a orientação das camadas de 
calcário, permitindo numa fase inicial colocar a descoberto o maior número de litologias necessárias 
para o fabrico do cimento e, simultaneamente, garantir um enquadramento paisagístico mais rápido 
através da recuperação dos taludes de cotas mais altas (mais visíveis) desde a fase inicial dos 
trabalhos de exploração. 

A gestão da escavação para construção da célula do aterro sanitário irá motivar a colocação da pedra 
em depósito temporário, até que as infra-estruturas de tratamento e escoamento estejam operacionais. 
Para minimizar o impacte a gerar na paisagem, determinou-se a construção faseada das células, 
permitindo a instalação das infra-estruturas de britagem e de transporte e minimizando o volume do 
aterro temporário. 

Com base no exposto determinaram-se as características de projecto ambientalmente e economicamente 
mais favoráveis e elaborou-se o Plano de Pedreira, projecto de execução, em avaliação. 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJECTO DA PEDREIRA “ARCENA” 

(VILA FRANCA DE XIRA) 

 

 
II.12 DESCRIÇÃO DO PROJECTO E.101839.03.01.aa 

 

2. ALTERNATIVAS DE PROJECTO 

Na óptica industrial, uma pedreira pode ser vista como uma unidade de extracção de matéria mineral, 
que implica a instalação no terreno de um conjunto de equipamentos e maquinaria, e a necessidade de 
recursos humanos. Por definição, neste tipo de projectos, é a localização da matéria-prima que define a 
localização das unidades de extracção, ao contrário de outros projectos industriais onde a localização 
poderá depender mais de factores tais como as acessibilidades e a disponibilidade de mão-de-obra.  

A localização das pedreiras encontra-se assim, à partida, condicionada pela disponibilidade espacial e 
pela qualidade dos recursos. A esta restrição, natural, acrescem as restrições decorrentes dos 
compromissos e das opções de ordenamento estabelecidas para o território nacional.  

Neste contexto, estando garantida a existência do recurso mineral e a compatibilidade com os 
instrumentos de gestão do território, encontra-se a CIMPOR disposta a assegurar a adopção de todas 
as medidas de protecção ambiental que venham a ser consideradas necessárias para melhor 
compatibilizar a actividade extractiva com a salvaguarda da qualidade de vida das populações e com a 
preservação do património natural. 

Além das alternativas de Projecto consideradas, e que determinaram o presente Plano de Pedreira, 
pode considerar-se como alternativa a implementação ou a não implementação do Projecto: 

• A não implementação deste Projecto – alternativa que se afigura de abordagem complexa 
atendendo, desde logo, à inclusão da área de intervenção em “Espaços de Indústria Extractiva 
(áreas de recursos geológicos complementares massas minerais)”1 e a sua classificação como 
Área de Reserva de calcários e margas2, encontrando-se subjacente, nesta classificação do 
espaço, a importância do recurso mineral e seu aproveitamento. Assim, deve sempre considerar-
se a perspectiva de execução de um Projecto de pedreira para esta área que, podendo ser 
distinto na sua forma, induziria, no essencial, a mesma tipologia e a mesma magnitude de 
impactes. 

• A implementação deste Projecto – Para este cenário, fez-se a previsão e a avaliação dos 
impactes que serão gerados com a eventual aprovação e implementação do Projecto, face à 
situação de referência previamente caracterizada. Assim, considerando a tipologia de Projecto 
em análise e as características da localização proposta, admite-se que os impactes negativos 
gerados pela laboração da pedreira irão incidir sobre algumas vertentes do ambiente biofísico, 
concentrando-se os impactes positivos sobre aspectos de natureza sócio-económica. 

                                                           

1 A Lei n.º 48/98, de 11 de Agosto, que estabelece as bases da política do ordenamento do território e de urbanismo, refere, 
no n.º 1 do seu Artigo 11º que “os instrumentos de gestão territorial vinculam as entidades públicas”. 
2 Definida no Decreto Regulamentar n.º 15/1993, de 13 de Maio 
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3. RESUMO DO PROJECTO 

A CIMPOR, possui uma fábrica de cimento, o Centro de Produção de Alhandra (CPA), localizada em 
Alhandra (Vila Franca de Xira). A capacidade instalada desta unidade é de 7 100 t/dia de clinquer, 
distribuída pelos dois fornos existentes. 

A principal fonte de matéria-prima da fábrica é a pedreira “Bom Jesus”, que se encontra licenciada pela 
Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo do Ministério da Economia (DRE-LVT) sob o n.º 204, 
encontrando-se em funcionamento desde 1894 (séc. XIX). A área desta pedreira pertence à freguesia 
de Alverca do Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa. 

As reservas existentes na pedreira “Bom Jesus” permitem o fornecimento à fábrica por um período 
inferior a 30 anos, o que é deveras reduzido para uma fábrica de cimento com níveis de investimento 
elevados e amortizações a longo prazo. Acresce que a exploração da pedreira, há mais de 116 anos, 
tem sido desenvolvida de forma a contribuir com as composições químicas necessárias ao fabrico de 
cimento, existindo actualmente um deficit, por esgotamento, do denominado “calcário rico” (carbonato 
de cálcio - elevado teor de CaCO3). 

Consciente desta particularidade dos recursos não renováveis, comum ao aproveitamento mineral, a 
CIMPOR adquiriu terrenos desde o início da sua actividade, conjugando a aptidão para o fabrico de 
cimento com a proximidade à fábrica, como factores determinantes para a sua viabilidade. A 
importância estratégica deste recurso para Portugal foi também reconhecida pelo Estado Português, 
que demarcou uma Área de Reserva Mineral para exploração de margas e calcários1. 

Os terrenos que são propriedade da CIMPOR em Arcena ascendem a 1 343 760 m2 (134,4 ha), estando 
cerca de 72 ha delimitados no PDM de Vila Franca de Xira, para exploração de massas minerais. Neste 
âmbito, a CIMPOR, pretende implantar a pedreira numa área de cerca de 71,7 ha dos seus terrenos de 
Arcena. Refira-se que destes 71,7 ha, cerca de 12,9 ha correspondem à área de ampliação do Aterro 
Sanitário de Mato da Cruz (ASMC), concretamente para implantação da sua futura Célula 4, assim 
designada pela VALORSUL. 

As reservas existentes em Arcena rondam os 70 milhões de toneladas, quantidade semelhante às 
reservas existentes actualmente no Bom Jesus. Aos ritmos de consumo actuais garantirá o 
abastecimento do CPA (fábrica de cimento) durante cerca de 59 anos. Este facto, além de permitir um 
horizonte temporal de funcionamento compatível com o investimento da CIMPOR e com as respectivas 
amortizações nas pedreiras e na fábrica, permite ainda que a matéria-prima da pedreira “Arcena” venha 
colmatar a falta de carbonato de cálcio (CaCO3) que ocorre actualmente na pedreira “Bom Jesus”. 
Nesta modalidade, as duas pedreiras2 poderão fornecer adequadamente a fábrica de Alhandra, 
garantindo a solidez económica da empresa e a manutenção de centenas de postos de trabalho. 

 

                                                           

1 Decreto-Regulamentar n.º 15/93, de 13 de Maio. 
2 A produção anual de 2 400 000 t da pedreira “Bom Jesus” será repartida pelas duas pedreiras. A pedreira “Bom Jesus” 
reduzirá a sua produção para 1 200 000 t/ano (metade da produção actual) e a pedreira “Arcena” produzirá 1 200 000 t/ano. 
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Atendendo às várias condicionantes ambientais existentes na área, a detalhadar no decurso deste 
Estudo, e à política ambiental da CIMPOR, o empreendimento mineiro que se pretende implantar 
possuirá características únicas em território nacional. De facto, as infra-estruturas e técnicas que serão 
desenvolvidas na futura pedreira “Arcena” cumprem as melhores técnicas disponíveis e serão um 
reflexo do cumprimento dos mais elevados padrões internacionais ao nível da sustentabilidade na 
indústria mineira. 

Assim, na pedreira “Arcena” foi reservada uma faixa isenta de actividade mineira com, pelo menos, 
80 m de distância a construções. Esta faixa está maioritariamente ocupada com vegetação de grande 
porte, que será ainda reforçada, de forma a constituir uma barreira visual e acústica. Refira-se, neste 
contexto, que apenas três construções possuem uma distância inferior a 100 m da pedreira, mas 
sempre superior a 80 m. 

Atendendo ao facto da célula do ASMC, que se encontra em exploração, estar praticamente esgotada, 
a área de expansão do aterro será a primeira a ser escavada, com uma configuração final adequada à 
implantação da célula de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU’s). 

A área de ampliação do aterro sanitário, que totalizará uma área de 11,6 ha de área escavada, será 
escavada em duas fases, uma vez que a instalação das infra-estruturas de cominuição e transporte da 
pedreira necessitam de um período de implantação relativamente longo. Assim, será escavada uma 
primeira sub-célula a Sul (Figura II. 2), num total de cerca de 560 000 m3, com uma capacidade de 
aterro com RSU’s de cerca de 700 000 m3, que permitirá a sua utilização por pouco mais de 3 anos. Da 
escavação desta sub-célula (designada 4A), cerca de 350 000 m3 de rocha escavada, será armazenada 
temporariamente no interior da área da pedreira (aterro a Este da escavação), enquanto que cerca de 
210 000 m3 do material desmontado, será deixado no local para modelação da base da célula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II. 2  – Esquema da escavação e aterro da primeira sub-célula (4A) para ampliação do 
ASMC. 
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A escavação da segunda sub-célula (designada 4B), a Norte da primeira, só será realizada quando 
estiverem em funcionamento as estruturas de transporte, nomeadamente o poço, o túnel e a correia 
transportadora. Nesta sub-célula serão escavados cerca de 1 440 000 m3 de rocha, resultando numa 
capacidade de aterro de cerca de 1 600 000 m3 de RSU’s, correspondente a cerca de 7 anos de 
deposição (Figura II. 3). Do volume desmontado, cerca de 1 250 000 m3 será britado e enviado para a 
fábrica, uma vez que as infra-estruturas de cominuição (britagem), e transporte (poço, túnel e correia) já 
estarão a funcionar. Os restantes 190 000 m3 serão utilizados para modelação da base da célula do 
ASMC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II. 3 – Esquema após a escavação da totalidade da célula 4 para ampliação do ASMC, com 
aterro temporário construído e continuação de exploração. 

Ao nível da extracção, serão utilizados explosivos no desmonte das bancadas de calcário e margas, 
aplicando-se a técnica de retardos para minimização do ruído e das vibrações. As bancadas serão em 
degraus direitos com 10 m a 20 m de altura. Também a evolução da exploração foi preconizada de 
forma a minimizar impactes ambientais e, especialmente, a incomodidade das populações, permitindo 
uma recuperação eficiente no menor intervalo de tempo possível. A exploração será realizada de 
Noroeste para Sudeste, e das cotas mais altas para as mais baixas, mantendo a pedreira praticamente 
oculta durante a maior parte da sua vida (Figura II. 4 – Desenhos 3 e 4).  
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Figura II. 4 – Perfil esquemático da evolução da lavra e recuperação da pedreira. 

No interior da pedreira, o transporte do material entre as frentes de exploração e a britagem será 
realizado por dumpers de elevada capacidade, de forma a reduzir o número de viagens e as 
consequentes emissões atmosféricas (gases e poeiras) e de ruído. Os acessos internos possuirão 
sistemas de aspersão de água para fixação das poeiras, sendo o acesso principal de circulação 
ladeado por cortinas de aterro e/ou de vegetação, sempre que se justifique, para minimizar a 
visibilidade e emissões O acesso principal de circulação estará ligeiramente rebaixado na topografia e 
5 m afastado (para Sul) da cumeeira, para protecção visual e dos ventos (Desenho 2). 

O sistema de britagem será localizado junto ao limite Nordeste da pedreira e será constituído por 
equipamentos de última geração, com elevada eficiência, será blindado e possuirá um sistema de 
despoeiramento e será instalado no interior de uma escavação realizada para o efeito (Desenho 8). 

De forma a não introduzir quaisquer transtornos na circulação rodoviária da região nem afectar áreas de 
reconhecido interesse natural, o transporte do recurso mineral escavado será efectuado através de um 
poço, de um túnel e de um circuito de correia transportadora, que irá permitir transpor a serra e 
conduzir o calcário e margas até à pedreira “Bom Jesus” (Figura II. 6). Este sistema evitará a circulação 
contínua de veículos no interior de localidades e na proximidade de património arqueológico. 

Este sistema será composto por um poço subvertical, com a boca à superfície junto à britagem e no 
interior da cobertura ou estrutura blindada da britagem, evitando a geração de poeiras para o exterior 
durante a sua alimentação. Este poço estará ligado no seu extremo inferior a um túnel, que desemboca 
junto à EN 10-6 (Figura II. 5 e Desenho 3). 

Com o sistema de transporte projectado entre a pedreira “Arcena” e a pedreira “Bom Jesus” não existirá 
qualquer expedição de rocha por camião. Entre a pedreira “Bom Jesus” e a fábrica de cimento de 
Alhandra existe já em funcionamento um sistema de correia transportadora para transporte do crú 
(calcário e margas beneficiados e com adição de correctivos). 
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Figura II. 5 – Fotografia aérea com implantação das infra-estruturas de transporte da pedreira 
“Arcena”. 
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Figura II. 6  – Perfil esquemático da implantação da britagem, poço, túnel e correia transportadora. 

Em termos gerais, o poço subvertical terá cerca de 90 m de comprimento e um diâmetro entre 3 e 5 m, 
desempenhando também a função de silo para os calcários e as margas britados. O túnel que recebe o 
material a partir do poço terá um comprimento de cerca de 300 m, com uma secção de cerca de 5,5 m 
de largura e 5 m de altura (Figura II. 7). Nesse túnel estará instalado um alimentador, na extremidade 
da descarga do poço, que introduz os calcários e as margas na correia transportadora, a qual inicia o 
percurso de transporte no túnel, continuando a céu aberto, até às instalações da pedreira “Bom Jesus” 
(a Norte – Desenho 2). 

 

Figura II. 7  – Fotografia de um túnel com correia, semelhante ao que será construído em Arcena. 

Trata-se, portanto, de um projecto inovador em Portugal ao nível das medidas e técnicas de protecção 
ambiental preconizadas, posicionando-se no patamar mais elevado praticado internacionalmente. 
O investimento inicial previsto ronda os 13 milhões de euros, traduzindo o esforço da CIMPOR na 
implantação de um empreendimento sólido e duradouro, que reforçará a sua posição como uma das 
maiores cimenteiras do mundo. 
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4. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

4.1. INTRODUÇÃO 
Na elaboração do Plano de Pedreira (ou Projecto), estipularam-se as condições técnicas de exploração, 
de recuperação paisagística e de manutenção da qualidade ambiental, consignadas no 
Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro, 
que estabelece o regime de revelação e aproveitamento de massas minerais. Atendeu-se, ainda: 

• as condições de aproveitamento da massa mineral consignadas no Decreto-Lei n.º 90/90, de 16 
de Março, que determina o regime geral de revelação e aproveitamento dos recursos geológicos; 

• ao disposto no Decreto-Lei n.º 162/90, de 22 de Maio, que estabelece o regulamento geral de 
higiene e segurança no trabalho nas minas e pedreiras; 

• ao Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de Fevereiro, relativo à construção, exploração e encerramento 
de aterros de resíduos resultantes da actividade extractiva. 

O Plano de Pedreira constitui, assim, um vasto documento técnico, que descreve todas as actividades 
associadas à existência da pedreira, tendo sido elaborado de acordo com o estabelecido no 
Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei nº 340/2007, de 12 de Outubro. 
Uma vez que se trata de uma pedreira da classe 1, o Plano de Pedreira inclui os seguintes documentos 
técnicos: 

• o Plano de Lavra, que descreve o método de exploração propriamente dito, os sistemas de 
extracção e transporte, os sistemas de abastecimento e escoamento e as instalações auxiliares, 
e que garante a gestão racional da pedreira, com claras vantagens para o aproveitamento do 
recurso mineral e para a qualidade do ambiente na sua envolvente. O Plano de Lavra inclui 
ainda: 

-  o Plano de Deposição ou Aterro que visa definir a metodologia de gestão dos resíduos 
resultantes da exploração do calcário, bem como o modo como será modelada a corta, com 
vista a minimizar os impactes ambientais negativos e a devolver à área condições para que se 
possa proceder à recuperação da área, de acordo com o Plano de Pedreira aprovado 
(cumprindo-se o regulamento do Plano Director Municipal de Vila Franca de Xira); 

-  o Plano de Segurança e Saúde, que tem o objectivo de auxiliar a gestão da segurança, higiene 
e saúde no trabalho da pedreira, apresentando uma análise de riscos (com indicação das 
principais medidas de segurança a implementar para a sua minimização), bem como os planos 
de prevenção adoptados ao nível da sinalização e circulação, da protecção colectiva, da 
protecção individual, dos meios de emergência e de primeiros socorros, referindo ainda o modo 
como são organizados os serviços de segurança, higiene e saúde no trabalho; 

-  o Plano de Monitorização, que constitui uma medida de gestão ambiental da pedreira e visa 
controlar a evolução dos principais impactes ambientais negativos devido às actividades da 
pedreira, e foi formulado em função dos resultados directos da elaboração do presente EIA; 
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• o Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) onde são definidas as acções de 
recuperação a implementar, designadamente, a estrutura verde a implantar após a modelação 
final da pedreira; 

• e o Estudo de Viabilidade Económica, em que é efectuada a análise económica da pedreira e do 
investimento associado, atendendo às características do recurso mineral e aos objectivos do 
projecto. 

Salienta-se que o Plano de Pedreira foi elaborado a par com o Estudo de Impacte Ambiental pelo que já 
incorpora as medidas de minimização por este definidas. Os principais objectivos que se pretendem 
alcançar são: 

• Racionalizar a exploração do recurso mineral, minimizando potenciais impactes ambientais e 
compatibilizar a pedreira com o espaço envolvente em que se insere, durante e após as actividades 
de exploração; 

• Reconverter paisagisticamente o espaço afectado pela pedreira, em concomitância com o 
desenvolvimento da lavra, através da implementação do Plano Ambiental e de Recuperação 
Paisagística (PARP), possibilitando desde logo a gradual requalificação ambiental dos espaços 
afectados; 

• Minimizar os impactes ambientais induzidos pelo projecto através da adopção de medidas 
preventivas e correctivas cuja eficácia será avaliada por actividades de monitorização 
contempladas no Plano de Monitorização definido; 

• Permitir a ampliação do Aterro Sanitário Mato da Cruz. 

De referir ainda que neste capítulo se apresentam os principais elementos do Projecto da pedreira 
“Arcena”, elementos que se encontram mais detalhados no Plano de Pedreira que acompanha este 
Estudo de Impacte Ambiental. 

4.2. PLANO DE LAVRA 

4.2.1. Introdução 

O Plano de Lavra da pedreira “Arcena”, tem como objectivo dar a conhecer a metodologia e a estratégia 
de exploração a adoptar. No Plano de Lavra são apresentadas as reservas existentes, o método de 
desmonte a aplicar, os meios materiais e humanos necessários, e o faseamento da exploração. 

Salienta-se que a metodologia de exploração preconizada para a pedreira visa racionalizar o 
aproveitamento do recurso mineral em termos técnicos e económicos e, simultaneamente, minimizar os 
impactes ambientais, libertando áreas para a recuperação paisagística. 

4.2.2. Cálculo de reservas 

O plano de lavra e, consequentemente, o cálculo de reservas, teve em consideração alguns aspectos 
que condicionam a exploração, dos quais se destacam os geológicos, os ambientais, os logísticos e os 
técnico-económicos (Quadro II.1). 
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Quadro II.1 – Principais aspectos a considerar no planeamento da lavra. 

PRESSUPOSTOS DESCRIÇÃO 
ASPECTOS A TER EM 
 CONTA NA LAVRA 

GEOLÓGICOS 

As camadas de calcário ocorrem 
com pendor para SE, variando 
entre 2º e 16º. 

O desmonte privilegiará um sentido de avanço 
compatível com a inclinação da estratificação, 
ou seja, perpendicular à direcção da 
inclinação. 

AMBIENTAIS 

Geração de ruído, vibrações e 
poeiras no interior da área de 
exploração com povoações 
próximas. 

Os potenciais impactes gerados pela emissão 
de ruído, vibrações e poeiras devem ser 
minimizados e monitorizados desde o início 
dos trabalhos. 

A exploração da pedreira irá 
motivar impactes paisagísticos 
(visuais). 

Os impactes visuais e paisagísticos devem ser 
minimizados de forma rápida e eficaz. 

Presença do rio Crós Cós a Sul 
da área da pedreira. 

O sistema de drenagem das águas pluviais a 
implementar deve minimizar o arrastamento de 
partículas sólidas para as linhas de água da 
envolvente. 

SERVIDÕES 

Presença de um marco geodésico 
no interior da área da pedreira. 

O marco geodésico será relocalizado, 
cumprindo as orientações do Instituto 
Geográfico Português - IGP. 

Presença de uma linha eléctrica 
de média tensão no interior da 
área da pedreira. 

A linha eléctrica deve ser relocalizada, 
cumprindo os formalismos necessários junto 
da entidade responsável pela sua gestão 
(Energias de Portugal - EDP). 

TÉCNICO- ECONÓMICOS 

O rendimento da exploração será 
influenciado pela ocorrência de 
terras argilosas nas camadas 
superficiais e de intercalações de 
argilas no maciço rochoso. 

Deverá ser equacionado o aproveitamento das 
camadas de argila, como matéria-prima, 
atendendo à sua composição química. 

 

No Desenho 2 apresenta-se o zonamento da área da pedreira definido de acordo com as suas 
finalidades: área a escavar (incluindo a área para expansão do ASMC), área destinada às instalações 
de apoio, zona de defesa e área sem actividade extractiva. As dimensões das áreas referidas, e que 
fazem parte da área a licenciar, estão descritas no Quadro II.2. 
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Quadro II.2 – Zonas que constituem a área total a licenciar. 

ZONAS  ÁREA [M2] % DO TOTAL 

Área a escavar 617 490 86,12 

Área destinada às instalações de apoio 11 350 1,58 

Zona de defesa 11 480 1,60 

Área sem actividade extractiva 
(acessos, reforço da vegetação, outros 

usos) 
76 680 10,70 

Área total a licenciar 717 000 100,00 

 

As zonas de defesa consideradas para a zona de escavação foram estabelecidas de acordo com o 
art.º 4º do Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro, tendo sido considerados os prédios rústicos 
vizinhos e o adutor da VALORSUL localizado a Sul da área da pedreira (Desenho 2). 

Para além das zonas referidas existem outras áreas totalmente integradas na área a licenciar para a 
pedreira “Arcena” que se apresentam no Quadro II.3 (Desenho 2). 

Quadro II.3 – Outras áreas integradas na área da pedreira 

ZONAS  ÁREA [M2] 

Áreas destinadas a depósitos 
temporários 

48 810 

22 000 

Área da escavação destinada à 
instalação da britagem e do poço de 

descarga 
16 720 

Área destinada a pargas 9 930 

Área para expansão do ASMC 128 640 

Área total 226 100 

 

Existem outras áreas a considerar, maioritariamente fora da pedreira “Arcena”, relacionadas com a 
construção e exploração das infra-estruturas de transporte que podem ser observadas no Desenho 2. 
Essas áreas referem-se ao corredor do traçado do túnel, à zona do emboquilhamento do túnel, à área 
destinada ao estaleiro de construção do túnel e do poço, ao corredor do viaduto sobre o rio da Silveira e 
ao corredor da correia transportadora até às instalações industriais da pedreira “Bom Jesus”. 

As reservas exploráveis na área da pedreira “Arcena” foram estimadas tendo como base a topografia 
inicial (Desenho 1) e a situação final de escavação projectada (Desenho 4), incluindo a configuração de 
escavação na zona de expansão do ASMC. 

Atendendo às características do maciço rochoso e aos dados geológicos existentes, uma vez que é 
expectável a utilização de parte das argilas existentes no maciço rochoso para o fabrico de cimento, foi 
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considerado um rendimento global médio de 90 % (os 10 % de estéreis estimados correspondem a 
cerca de 60% da quantidade da argilas existentes na pedreira – 40% serão aproveitados). No 
Quadro II.4 apresentam-se os valores dos parâmetros que entraram no cálculo de reservas.  

Quadro II.4 – Parâmetros do cálculo de reservas. 

PARÂMETRO QUANTIDADE 

Área de escavação ou de exploração [m2] 
(inclui área destinada à expansão do ASMC) 

617 490 

Cota da superfície [m] 252-284 

Cota mínima da base de exploração [m] 90 

Profundidade máxima de escavação [m] 194 

Rendimento global médio [%] 90 

Peso específico médio [t/m3] 2,4 

Assim, a totalidade de reservas úteis da pedreira cifra-se em cerca de 70 700 000 t de calcários e 
margas a utilizar no fabrico de cimento, resultando cerca de 3 270 000 m3 de material estéril (argilas). 
Atendendo às reservas existentes, a exploração deverá estar concluída em cerca de 59 anos, 
considerando uma produção de 1 200 000 t/ano. 

De referir que esse horizonte temporal, atendendo às características de variabilidade dos mercados 
consumidores, deverá ser entendido como uma estimativa baseada na conjuntura actual, cuja  
actualização será efectuada anualmente nos relatórios a enviar pela CIMPOR às entidades da tutela. 

No Quadro II.5 apresenta-se o cálculo de reservas para a pedreira “Arcena” por nível de exploração e a 
respectiva vida útil, atendendo à produção média anual prevista de cerca de 1200 000 t. 
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Quadro II.5 –  Reservas da pedreira “Arcena”. 

PISOS TIPO DE 
MATERIAL 

RENDIMENTO 
[%] 

VOLUME 
TOTAL [m3] 

VOLUME 
ÚTIL [m3] 

PESO ÚTIL [t] 
ESTEREIS 
[m3] 

TEMPO 
[ANOS] 

>280 

Calcários e 
margas 

90 

14 000 12 600 30 240 1400 0,0 

270-280 168 000 151 200 362 880 16 800 0,3 

260-270 484 000 435 600 1045 440 48 400 0,9 

250-260 892 000 802 800 1926 720 89 200 1,6 

240-250 1276 000 1148 400 2756 160 127 600 2,3 

230-240 1668 000 1501 200 3602 880 166 800 3,0 

220-230 1876 000 1688 400 4052 160 187 600 3,4 

210-220 2069 000 1862 100 4469 040 206 900 3,7 

200-210 2156 000 1940 400 4656 960 215 600 3,9 

190-200 2375 000 2137 500 5130 000 237 500 4,3 

180-190 2637 000 2373 300 5695 920 263 700 4,7 

170-180 2869 000 2582 100 6197 040 286 900 5,2 

160-170 2934 000 2640 600 6337 440 293 400 5,3 

150-160 2730 000 2457 000 5896 800 273 000 4,9 

140-150 2366 000 2129 400 5110 560 236 600 4,3 

130-140 2025 000 1822 500 4374 000 202 500 3,6 

120-130 1682 000 1513 800 3633 120 168 200 3,0 

110-120 1182 000 1063 800 2553 120 118 200 2,1 

100-110 769 000 692 100 1661 040 76 900 1,4 

90-100 561 000 504 900 1211 760 56 100 1,0 

Total 32 733 000 29 459 700 70 703 280 3 273 300 58,9 

 

 

4.2.3. Método de exploração 

4.2.3.1.  Planeamento da extracção 

A actividade extractiva projectada para a pedreira “Arcena” envolve um conjunto de operações 
sequenciais que traduzem o circuito produtivo esquematizado na Figura II. 8 e na Figura II. 9. 

Antes da escavação dos calcários e margas é realizada a desmatação e decapagem, ou seja, o abate 
da vegetação e a remoção das terras superficiais. 

O recurso mineral é desmontado com recurso a explosivos nas diferentes frentes de exploração, sendo 
carregado para dumpers. Estes equipamentos transportam os materiais para a britagem onde a sua 
granulometria é reduzida a menos de 30 mm. 
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Figura II. 8 – Ilustração das actividades do ciclo de produção da pedreira. 

 

 

Figura II. 9 – Esquema geral do ciclo de produção da pedreira. 

 

CARGA TRANSPORTE EXPEDIÇÃO BRITAGEM DESMONTE DESMATAÇÃO 

DESMONTE 
Desagregação do maciço por acção de 

explosivos. 

CARGA Carregamento do material desmontado em 
dumpers. 

TRANSPORTE 
Transporte do calcário e margas da frente 
de desmonte até à instalação de britagem 

e dos estéreis para aterro. 

EXPEDIÇÃO Descarga no poço e transporte por correia 
até à pedreira “Bom Jesus”. 

BRITAGEM 
Fragmentação e classificação 

granulométrica do calcário e das margas. 

DESMATAÇÃO E 

DECAPAGEM 

Desmatação dos terrenos virgens e 
remoção das terras que cobrem o recurso 
mineral, com auxílio de escavadoras e de 

dumpers. 
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Após a redução da granulometria, na britagem, os materiais são descarregados no poço, alimentando 
na sua base, uma correia transportadora. Essa correia transportadora percorre os primeiros 300 m em 
túnel, seguindo depois à superfície até às instalações industriais da pedreira “Bom Jesus”, numa 
extensão aproximada de 1200 m (Desenho 2).Na pedreira “Bom Jesus” os materiais seguem para as 
pré-homos. 

A partir das pré-homos, o ciclo é igual ao actualmente praticado na pedreira “Bom Jesus”, ou seja, o 
material é enviado por correia transportadora (sistemas já instalados) para a fábrica de cimento de 
Alhandra. 

4.2.3.2.  Configuração da escavação 

Em toda a área de escavação a exploração do calcário e das margas irá desenvolver-se a céu aberto 
por degraus direitos. Na área para expansão do ASMC a escavação terá uma geometria específica 
compatível com a construção da célula para deposição de RSU’s, designadamente bancadas com 10 m 
de altura separadas por patamares de cerca de 21 m (Desenhos 4 e 5). 

Na restante área o avanço da exploração será realizado com recurso a vários degraus, com bancadas 
com altura máxima entre os 10-20 m e uma inclinação do paramento da bancada na ordem dos 80º com 
a horizontal. Os patamares entre bancadas, na situação intermédia, serão no mínimo de 20 m. Na 
configuração final de lavra as bancadas possuirão alturas de 10 m e as inclinações das frentes 
manter-se-ão na ordem dos 80º. Os patamares a deixar entre bancadas terão uma largura de 10 m 
(Desenho 4 e 9). 

De referir que a geometria definida para a configuração da pedreira, quer numa fase intermédia de 
lavra, quer na situação final, é compatível com as características geotécnicas do maciço. 

Apesar da geometria definida para as escavações garantir uma boa estabilidade, atendendo às 
características geotécnicas do maciço, será necessário recolher dados geotécnicos do maciço durante 
os avanços da lavra, de modo a intervir, caso seja detectada alguma anomalia geológica que possa pôr 
em causa a estabilidade da escavação. A recolha de informação geotécnica dos desmontes estará a 
cargo do Responsável Técnico, podendo este delegar no encarregado da pedreira ou em especialistas, 
em função da tipologia das situações identificadas.  

4.2.3.3.  Faseamento da lavra 

O desenvolvimento da exploração irá decorrer de forma faseada, alcançando-se um compromisso 
exequível entre a exploração e a modelação das áreas intervencionadas. Na Figura II. 10 é possível 
observar o modo como a lavra irá evoluir da situação intermédia para a final. 

O sentido de avanço da lavra preconizado, de Noroeste para Sudeste, a favor da inclinação das 
camadas de calcário e margas, contribui para maximizar a estabilidade das frentes de desmonte e 
garantir condições de segurança nos trabalhos. 

 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJECTO DA PEDREIRA “ARCENA” 

(VILA FRANCA DE XIRA) 

 

 
E.101839.03.01.aa DESCRIÇÃO DO PROJECTO II.27 
 

 

Figura II. 10 – Avanço gradual da exploração com vista à definição da configuração final. 

A metodologia de exploração preconizada para esta pedreira visa racionalizar o aproveitamento do 
recurso em termos técnicos, económicos e de segurança e, simultaneamente, minimizar os impactes 
visuais, libertando o mais cedo possível áreas para recuperação. 

Em termos de concepção, ou por tipologia de exploração, podem-se dividir as actividades de lavra 
desta pedreira em quatro fases principais (Desenho 3): 

Fase I: Escavação da área da pedreira consignada para futura expansão do ASMC (conclusão 
prevista dentro de 5 anos);  

Fase II: Escavação da plataforma de instalação da britagem (realizada durante a Fase I); 

Fase III: Escavação da pedreira em regime normal (conclusão prevista dentro de 55 anos); 

Fase IV: Escavação das reservas subjacentes à instalação de britagem (conclusão prevista 
4 anos após a Fase III, ou seja, dentro de 59 anos). 

A descrição mais pormenorizada destas fases é apresentada de seguida. 

Fase I – Escavação da área de expansão do ASMC 

A lavra desta pedreira iniciar-se-á na zona Oeste, mais concretamente na metade Sul dessa zona. Essa 
área encontra-se classificada no PDM de Vila Franca de Xira como “Espaços de Indústria Extractiva” 
(espaços complementares de exploração) e “Outras Infra-estruturas” (espaço de expansão do ASMC). 
De facto, será criada uma corta com cerca de 5,9 ha, onde serão escavadas cerca de 840 000 t 
(350 000 m3) de reservas úteis (dos 560 000 m3 a escavar, cerca de 210 000 m3 ficarão no local e serão 
utilizados para modelar a base da subcélula 4A). O objectivo desta cavidade é permitir que, 
posteriormente, a VALORSUL amplie o seu aterro de Resíduos Sólidos Urbanos (ASMC), 
concretamente a sua futura célula 4. Com a escavação desta área, com configuração adequada para 
base da célula de aterro de RSU’s, a VALORSUL poderá continuar a depositar, em conjugação com a 
célula que se encontra actualmente em exploração no ASMC, durante cerca de 5 anos. A escavação 

LAVRA 

EXPLORAÇÃO 

Lavra finalizada 

Configuração intermédia 
de escavação 

Configuração final 
de escavação 

LAVRA 
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desta área decorrerá num período estimado de 9 meses, armazenando-se temporariamente o material 
escavado numa área adjacente (Desenho 2). 

Neste período de 5 anos, em que a VALORSUL estiver a construir e operar a zona Sul da célula 4, a 
CIMPOR realizará um conjunto de tarefas necessárias ao funcionamento da pedreira, nomeadamente, a 
escavação para a instalação da britagem (Fase II da lavra), a construção do poço e do túnel, a 
instalação da correia transportadora, a implantação das instalações sociais, a escavação da zona Norte 
da área de ampliação do ASMC, etc. 

A zona Norte de ampliação do ASMC, onde será escavada a parte restante da célula 4, que possuirá 
cerca de 7,4 ha (inclui área a escavar para continuação dos trabalhos de lavra para Este – Desenho 8). 
Nesta área serão escavadas cerca de 3 000 000 t (1 250 000 m3) de reservas úteis que serão enviadas 
para a infra-estrutura de tratamento e transporte entretanto construídas, com destino ao Bom Jesus, 
ficando no local 190 000 m3 de material escavado para preparação da base da subcélula 4B do ASMC 
(escavação total de 1 440 000 m3 na zona Norte). 

Fase II – Criação da plataforma para instalação de britagem e do poço 

Esta segunda fase consiste na criação de uma plataforma para acolher a instalação de britagem e o 
emboquilhamento superior do poço (Figura II. 11 e Desenho 8). A concepção deste espaço teve como 
principal objectivo minorar a visibilidade da instalação, reduzir a propagação de poeiras e ruído e 
posicionar esta estrutura num local adequado para optimizar as infra-estruturas de transporte de rocha, 
nomeadamente, o poço, o túnel e a correia transportadora (Figura II. 12). 

 

Figura II. 11 – Planta esquemática do local de instalação de britagem. 

Assim, a britagem ficará localizada no extremo Nordeste da pedreira “Arcena”, como zona mais próxima 
da pedreira “Bom Jesus”. Desta forma, as infra-estruturas de transporte (túnel e correia transportadora) 
terão menor comprimento e, por inerência, inferior magnitude dos impactes ambientais associados. 

Britagem Poço  
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Figura II. 12  – Perfil esquemático da instalação de britagem, poço, túnel e correia. 

A escavação para instalação da britagem retirará um volume de cerca de 260 000 m3 (cerca de 
560 000 t de calcário e margas úteis) de calcário e margas, que ficará armazenada durante cerca de 
1 ano na depressão junto ao limite Oeste desta cavidade (Desenho 8). Este material será o primeiro a 
ser britado e enviado via poço e túnel por correia transportadora para as instalações industriais 
existentes na pedreira “Bom Jesus”. 

Será também nesta fase que se executará a traçagem do acesso principal, junto ao limite Norte da 
pedreira, bem como a construção da rampa de acesso à britagem, junto à bordadura NE da pedreira 
(Desenho 8). 

Fase III – Exploração da zona central da pedreira 

A terceira fase da lavra consiste na exploração da pedreira em regime normal, ou seja, total e 
exclusivamente vocacionada para o aproveitamento do recurso mineral. Esta fase terá início na zona 
NW da pedreira, avançando para SE com bancadas de orientação SW-NE e estará concluída dentro de 
cerca de 54 anos. Este faseamento terá várias vantagens, nomeadamente: 

• Avanço no sentido da inclinação das formações rochosas, diminuindo o risco geotécnico e, 
consequentemente, aumentando a segurança dos trabalhos de exploração; 

• Maior homogeneidade do material desmontado, permitindo a eficiente afinação química da 
matéria-prima para a fábrica; 

• Menor período de visibilidade dos trabalhos e das frentes antes da recuperação; 

• Menor risco de projecção de blocos para fora da corta da pedreira. 

Nesta fase será escavada a maioria da massa mineral da pedreira, cerca de 28 596 000 m3 
(aproximadamente 61 767 000 t de calcário e margas úteis), ficando apenas por desmontar o maciço 
subjacente à zona de implantação da britagem. 

Fase IV – Exploração do maciço da instalação de britagem e do poço 

A quarta fase da lavra refere-se ao desmonte do maciço onde será instalada a britagem. O início desta 
fase caracteriza-se pelo desmantelamento da instalação de britagem. 

Britagem 

Poço de 
descarga 

Túnel com correia no interior 

Correia 
transportadora 
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O maciço rochoso será desmontado pelas técnicas normais e o material será encaminhado para um 
britador móvel instalado junto ao emboquilhamento do poço. Esse equipamento procederá à cominuição 
do material e descarregará no poço. Estima-se que a quantidade escavada nesta fase se cifre em 
2 100 000 m3 (aproximadamente 4 536 000 t de calcário e margas úteis). 

Um dos factores críticos deste método é a acção das vibrações dos explosivos nas paredes do poço, 
quando a escavação se aproxima desta estrutura. Para tal, sempre que os desmontes estejam a menos 
de 50 m do poço, este deverá estar cheio até 20 m do topo (Figura II. 13 - A), de forma a que o material 
rochoso do seu interior exerça uma acção de pressão centrífuga que ajude à estabilidade. 

Um outro factor é o sucessivo rebaixamento do poço, ou seja, o desmonte do maciço que o circunda, 
destruindo-se o próprio poço. Nestes casos, sempre que a acção do explosivo possa motivar a queda 
de blocos para o interior do poço, este deverá estar totalmente cheio (Figura II. 13 - B), de forma a ser 
possível remover os blocos grandes e britá-los na instalação de britagem móvel. 

 

 

 

 

 

A       B 

 

 

Figura II. 13  – Perfil esquemático do poço, túnel e britagem móvel, na condição de proximidade 
entre o poço e o desmonte (A) e de rebaixamento do poço (B). 

Na configuração final de lavra, o emboquilhamento do poço ficará à cota 140, cerca de 25 m abaixo da 
cota da instalação inicial, sendo então entulhado com estéril da pedreira (argilas) e cimentado no topo. 

4.2.3.4.  Operações preparatórias 

As acções de desmonte do maciço rochoso serão precedidas por um conjunto de operações 
preparatórias que visam garantir os parâmetros de segurança, de economia, de bom aproveitamento do 
recurso mineral e de protecção ambiental. Essas actividades englobam a traçagem gradual dos 
acessos e das rampas, bem como a remoção das terras de cobertura (decapagem) e/ou do coberto 
vegetal (desmatação). 

As actividades de desmatação e decapagem ocorrem antes do desmonte, mas deverão ser 
suficientemente próximas da extracção, em termos temporais, para que não se afecte a área de 
intervenção mais do que o necessário em cada período. Contudo, a desmatação e decapagem deverão 
decorrer a uma distância suficiente da frente de desmonte que não motive a interrupção da actividade 
extractiva ou o conflito entre as operações. Trata-se, assim, de um compromisso que deverá ser 

Britagem 
móvel 
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descarga 

Túnel com correia no interior 
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estabelecido, de forma a minorar os impactes ambientais sem consequências nefastas para a 
actividade produtiva. 

A terra viva decapada será devidamente acondicionada em pargas (Desenho n.º 2), para posterior 
reutilização na recuperação paisagística, a distâncias adequadas das frentes de desmonte de modo a 
não serem afectadas pela actividade extractiva e nem afectarem o bom desenvolvimento dos trabalhos. 

A actividade de preparação das frentes englobará ainda o saneamento das bancadas e a manutenção 
dos acessos às bancadas inferiores, os quais evoluem com a progressão da lavra. De referir que a 
sequência temporal de abate da vegetação arbórea será articulada com o avanço da lavra e com a 
subsequente recuperação paisagística, de modo a minimizar impactes na paisagem. Todas as 
operações preparatórias serão realizadas de acordo com o faseamento da lavra (Desenho n.º 3), com 
recurso a escavadora giratória, pás carregadoras frontais e dumpers. 

4.2.3.5.  Método de desmonte 

As operações principais que compõem o método de desmonte utilizado para a exploração, e que 
possibilitam o arranque do calcário e das margas e a sua preparação para posterior beneficiação, 
encontram-se descritas no Quadro II.6. 

Quadro II.6 – Operações principais do método de desmonte. 

OPERAÇÕES PRINCIPAIS 

1. PERFURAÇÃO 2. CARREGAMENTO 3. DETONAÇÃO 4. REMOÇÃO E TRANSPORTE 

Fragmentação localizada 
do calcário e das margas 

com recurso a 
equipamento de 
perfuração para 

colocação do explosivo 

Colocação dos explosivos 
no interior dos furos 

Detonação do explosivo e 
consequente desmonte 

do calcário e das margas 

Remoção do material 
desmontado, com recurso a 

pás carregadoras, e seu 
encaminhamento para a 

instalação de britagem, com 
auxílio de dumpers 

 

O desmonte do calcário e das margas será feito com recurso a explosivos. Para tal os diagramas de 
fogo a adoptar na pedreira serão projectados em função do tipo de material a desmontar, do diâmetro 
de furação utilizado, da altura das bancadas. 

De acordo com o planeamento efectuado prevê-se que para o volume de extracção médio mensal 
pretendido, na ordem das 110 000 t (inclui 10% de material rejeitado), será necessário detonar cerca de 
328 furos por mês. Os diagramas de fogo apresentados poderão sofrer alguns ajustes em função das 
condições locais de cada frente, nomeadamente devido à variação de altura da bancada com a topografia ou 
outra, das características da rocha ou de potenciais modificações estruturais do maciço, assim como por 
evolução tecnológica dos explosivos e dos sistemas de perfuração. Em situações específicas, e em 
particular para reduzir as vibrações, poder-se-á utilizar num mesmo furo dois tempos de iniciação da 
detonação. Estes procedimentos permitem minorar as vibrações e a potencial projecção de pedras 
durante o rebentamento. 

 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJECTO DA PEDREIRA “ARCENA” 

(VILA FRANCA DE XIRA) 

 

 
II.32 DESCRIÇÃO DO PROJECTO E.101839.03.01.aa 

 

4.2.3.6.  Remoção e transporte 

Após o desmonte com explosivos, e perante a autorização de retoma dos trabalhos, os materiais 
desmontados serão carregados por escavadora giratória e/ou pás carregadoras em dumpers e 
transportados para a instalação de britagem. 

As operações de transporte, responsáveis pela emissão de níveis de poeiras significativos, serão 
acompanhadas por acções de rega dos acessos com água de forma a minimizar a emissão de poeiras 
para a atmosfera. 

4.2.3.7.  Tratamento e beneficiação 

O processamento do material proveniente das frentes da pedreira será realizado por uma britagem fixa 
instalada numa plataforma escavada para o efeito (Desenhos 2 e 8). A instalação de britagem estará 
posicionada à cota 165, estando o piso de rolagem para alimentação à cota 175 (Figura II. 14). 
A bordadura da escavação para a britagem possui a cota 180 como cota mais baixa, pelo que os 
dumpers circulando 5 m abaixo da bordadura, não serão vistos do exterior. 

Acresce ainda, como elemento de ocultação, a cortina arbórea a instalar junto à bordadura, como 
preconizado no Plano Ambienetal e de Recuperação Paisagística (PARP) incluído neste Plano de 
Pedreira. 

 

Figura II. 14 – Perfil esquemático da instalação de britagem. 

A plataforma escavada e a cortina arbórea funcionam como barreira visual, acústica e de retenção das 
poeiras. 

O sistema de britagem a instalar, que será alvo de um licenciamento autónomo, promoverá a 
cominuição do material escavado para granulometrias inferiores a 30 mm. Com essas granulometrias, o 
material é descarregado no poço, seguindo por correia transportadora - através do túnel e a céu aberto 
- até à pedreira “Bom Jesus”. Esta instalação possuirá uma capacidade suficiente para assegurar a 
produção desejada, que rondará as 800 a 1000 t/h. 

Na fase final da lavra, quando se proceder ao desmonte do maciço subjacente à instalação de britagem 
fixa, será adoptada uma instalação de britagem móvel que ficará posicionada junto ao 
emboquilhamento do poço. A posição desta britagem adaptar-se-á ao rebaixamento do poço. 

180 

175 

165 
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4.2.3.8.  Parqueamento e expedição 

Esta pedreira não terá um sistema de parqueamento de material britado. De facto, o único local onde o 
material poderá estar estacionado, antes de entrar no sistema de transporte, é o poço subvertical, que 
tem uma capacidade limite entre 1 400 t e 3 900 t (considerando um coeficiente de empolamento de 
cerca de 1,1 para o material a depositar no poço), função do diâmetro a adoptar. Esta quantidade, 
correspondente ao enchimento total do poço, suporta apenas um período de 2 a 4 horas de interrupção 
na britagem. 

A expedição do material, após britagem, seguirá a seguinte sequência (Figura II. 15): 

1) Descarga no emboquilhamento do poço por correia transportadora; 

2) Descida por gravidade até à base do poço; 

3) Alimentação da correia transportadora no fundo do túnel; 

4) Percurso no túnel por correia transportadora (Figura II. 16); 

5) Percurso a céu aberto por correia transportadora até às instalações industriais da pedreira 
“Bom Jesus” (Figura II. 17). 

 

Figura II. 15 – Perfil esquemático das infra-estruturas. 
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Figura II. 16 – Fotografias de sistemas semelhantes (túnel com correia). 

 

 

Figura II. 17 – Fotografia de um sistema de correias transportadoras de superfície semelhante ao 
preconizado para a pedreira “Arcena”. 

Refira-se que a transposição da EN 10-6 será realizada em pórtico, seguindo a correia em linha recta 
para as instalações industriais existentes na pedreira “Bom Jesus”. A correia transportadora estará 
coberta em todo o seu percurso, de forma a evitar a emissão de poeiras. A motorização do sistema de 
transporte estará devidamente protegida de forma a assegurar os limites de ruído exigidos por lei. 

Nas instalações existentes na pedreira “Bom Jesus” os materiais não ficarão parqueados, integrando 
em contínuo o processo produtivo, ou seja, seguirão directamente para as instalações de 
pré-homogeneização. 
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A partir das instalações de pré-homogeneização, a matéria-prima é enviada por correia transportadora 
para a fábrica de Alhandra, à semelhança do que se verifica actualmente. 

4.2.3.9.  Gestão de acessos 

O sistema de acessos previsto para servir a pedreira “Arcena” inclui um caminho público de acesso à 
pedreira, que liga esta unidade à rede viária nacional junto à portaria do ASMC (Figura II. 18). Este 
acesso possuirá cerca de 6 m de largura e será totalmente pavimentado (betonado ou preenchido com 
material equivalente). 

 

Figura II. 18 – Fotografia aérea da zona com implantação do caminho exterior. 

No interior da pedreira, partindo do caminho público, existirá um acesso principal com a direcção 
aproximada Oeste - Este. Este acesso é sensivelmente paralelo ao limite Norte da pedreira, 
acompanhando também, em quase toda a sua extenção, o limite Norte da área de escavação. 

Este acesso principal possuirá cerca de 1200 m de extenção (Figura II. 19), com uma largura de cerca 
de 10 m. O traçado deste acesso encontra-se a, pelo menos, 5 m a Sul da linha de cumeeira, de forma 
a diminuir a visibilidade de observadores localizados a Norte (Figura II. 20). 

Este acesso principal terá entradas para todos os pisos de cota igual ou superior a 210, constituindo a 
principal via de ligação entre as frentes de desmonte e a britagem. Junto ao limite NE da pedreira, esta 
via entronca numa rampa que desce até à cota 175 onde se encontra a torva da britagem. 

N 
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Figura II. 19 – Fotografia aérea com implantação do acesso principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II. 20 – Perfil tipo do acesso principal da pedreira. 

Existirão, ainda, caminhos dentro da pedreira para os dumpers e restantes equipamentos móveis, para 
acesso às frentes de desmonte, denominados acessos internos. Estes acessos, muitos deles 
temporários, serão determinados em função do avanço das frentes de desmonte, de forma a optimizar 
as distâncias e os respectivos consumos de combustivel. As rampas entre pisos, no interior da corta, 
possuem inclinações na ordem dos 6º e largura a rondar os 10 m, estando previstas para comportar, 
simultaneamente, os dois sentidos de circulação (Desenho 4). A rampa que liga o acesso principal a 
Norte à instalação de britagem possui cerca de 5º de inclinação (Desenho 8) 

Devido ao fluxo regular de veículos, os acessos serão alvo de uma manutenção sistemática, de forma a 
garantir condições de segurança, facilitar o trânsito, reduzir os custos de transporte e de manutenção 
dos equipamentos, bem como minimizar os impactes ambientais negativos associados à circulação. 

N 
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4.2.4. Equipamentos 

A pedreira “Arcena” possuirá um conjunto de equipamentos adequados ao tipo de exploração em causa 
e suficientes para assegurar o seu bom funcionamento (Quadro II.7). 

Quadro II.7 – Equipamentos necessários à operação da pedreira “Arcena”. 

EQUIPAMENTO QUANTIDADE 

Perfuradora 1 

Pás carregadoras 2 

Escavadora giratória 
(equipada com martelo hidráulico) 

1 

Dumpers 3 

Instalação de britagem fixa 1 

Equipamento de rega 1 

 

Além dos equipamentos referidos existirão na pedreira ferramentas diversas e pequenos equipamentos 
que serão utilizados para operações específicas. 

É de referir que ao longo da vida da exploração os equipamentos apresentados serão submetidos a um 
programa de manutenção preventiva, assegurando o seu bom funcionamento e a garantia de respeito 
das condições de trabalho e ambiente. 

4.2.5. Recursos humanos 

Os recursos humanos a afectar a esta pedreira, para além do Responsável Técnico que dá apoio a 
outras pedreiras da CIMPOR, englobam 9 trabalhadores com formação específica nas respectivas 
áreas de actuação. Os funcionários da pedreira e as respectivas categorias profissionais apresentam-se 
no Quadro II.8 

Quadro II.8 – Trabalhadores da pedreira por turno. 

CATEGORIAS NÚMERO FUNÇÃO 

Chefia da pedreira (*) 1 Gerir os trabalhos de exploração na pedreira 

Operador da britagem (**) 2 Gerir os trabalhos na instalação de britagem 

Condutores manobradores 
(***) 

6 
Manobrar máquinas (perfuradora, pás carregadoras, dumpers, 

entre outras) 

TOTAL 9  
(*) Trabalhador da CIMPOR com horário das 8 -17 h. 
(**) Trabalhadores da CIMPOR, a laborar em dois turnos (7-15 h e 15h-23h), um por turno. 
(***) Trabalhadores a subcontratar, a laborar em dois turnos (7-15 h e 15h-23h), três por turno. 

Os trabalhos de carregamento e detonação de explosivos serão subcontratados à empresa fornecedora 
de substâncias explosivas. O pessoal a afectar às actividades de extracção e transporte, serão 
subcontratados a empresas da expecialidade. Os trabalhos realizados serão ainda supervisionados 
pela Chefia da pedreira. 
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O horário de laboração da pedreira terá a duração de 80 horas semanais, distribuídas por 2 turnos, 
restritas aos dias úteis, estendendo-se a sua actividade a todo o ano. O horário de trabalho será nos 
períodos diurno e entardecer (7-23 h). Os trabalhos de perfuração e de desmonte só serão realizados 
no período diurno (7-20 h). 

4.2.6. Projectos Complementares 

4.2.6.1.  Instalações auxiliares 

Como referido anteriormente, a beneficiação do material desmontado será realizada através da sua 
fragmentação. Esta operação será efectuada por um sistema de britagem com capacidade de 
processamento de 800 a 1000 t/h. A britagem será fixa durante a maior parte da vida da pedreira, 
sendo substituída, na fase final, por um sistema móvel, de igual capacidade. 

Os materiais resultantes da britagem terão uma granulometria inferior a 30 mm e seguirão por correia 
transportadora para as instalações industriais da pedreira “Bom Jesus”. 

Para além da unidade de beneficiação, existirão outras instalações de apoio, designadamente um posto 
de abastecimento de combustível, uma oficina, um armazém, uma ferramentaria, um escritório e uma 
portaria, do tipo unidades modulares pré-fabricadas.  

As instalações sociais e de higiene, de apoio à pedreira, funcionarão em unidades modulares 
pré-fabricadas, e compreendem vestiários, equipados com duches, sanitários, refeitório e um local para 
primeiros socorros, devidamente equipado com os fármacos e utensílios necessários. 

Todas as instalações sociais e de higiene serão dimensionadas para os funcionários previstos, de 
acordo com as exigências legais e normativas, e serão alvo de limpeza diária. 

4.2.6.2.  Infra-estrutura de transporte 

Na definição e dimensionamento das estruturas de transporte que farão a ligação da pedreira “Arcena” 
à pedreira “Bom Jesus” foi considerada a existência de uma infra-estrutura de processamento eficiente 
e em funcionamento na pedreira “Bom Jesus”, constituída por dois britadores, duas instalações de 
pré-homogeneização e dois circuitos de correias transportadoras, que passarão a fazer o 
processamento e transporte do material proveniente das duas pedreiras. 

O sistema de transporte que fará a ligação da pedreira “Arcena” à pedreira “Bom Jesus” terá um túnel 
com cerca de 300 m de comprimento, com uma secção tipo de 5,5 m de largura por 5 m de altura e com 
tecto abobadado. A abertura do túnel iniciar-se-á na encosta Norte da serra de Arcena (Figura II. 22 e 
Desenho 2). A direcção do túnel (aproximadamente N30ºE) formará uma linha recta entre a britagem da 
pedreira “Arcena” e as instalações industriais existentes na pedreira “Bom Jesus”. O túnel terá uma 
ligeira inclinação para Norte de forma a drenar as águas. 
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Figura II. 21 – Fotografia de uma correia transportadora que liga a pedreira “Bom Jesus” à fábrica 
de cimento. 

O túnel será escavado com recurso a meios mecânicos (ataque pontual ou martelo hidráulico) e, 
sempre que se verificar necessário, explosivos. A quantidade de material escavada, cerca de 7500 m3 
(18 000 t), serão transportados por camião para a pedreira “Bom Jesus”, por um acesso a construir, em 
terrenos da CIMPOR, a Norte da EN10-6, sendo incorporados no processo industrial ou depositados em 
aterro em função da sua aptidão (Desenho 2). 

 

Figura II. 22 – Fotografia da encosta Norte com implantação aproximada do emboquilhamento do 
túnel. 

Na ligação ao poço, o túnel será alargado de forma a albergar o alimentador, um motor da correia 
transportadora e criar espaço para a abertura do poço. Além disso, esse alargamento permitirá ainda a 
inversão de marcha dos equipamentos móveis envolvidos na instalação da correia e na sua futura 
manutenção. 
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O túnel estará equipado com um ventilador aspirante, localizado junto ao poço, que expele o ar para o 
exterior. 

O estaleiro para esta obra situar-se-á na zona aplanada limítrofe, entre o rio da Silveira e a EN10-6, 
imediatamente a Norte do emboquilhamento do túnel. O acesso ao túnel será realizado por um caminho 
construído para o efeito, com um pontão sobre o rio da Silveira (Desenho 2). 

O sistema de transporte incluirá um poço, que liga a britagem (cota 165) ao túnel (cota aproximada 75), 
com o objectivo de alimentar a correia transportadora que terá início no túnel. 

O poço só será escavado quando o túnel estiver concluído e antes de ser instalada a correia 
transportadora no seu interior. O material resultante da escavação do poço será transportado por 
camião ao longo do túnel e depois para a pedreira “Bom Jesus” pelo acesso interno a construir na 
propriedade da Cimpor, no Bom Jesus, com largura de 5 m (Desenho 2).. 

Este poço terá cerca de 90 m de comprimento, diâmetro de 3 a 5 m e um ângulo de 70º a 90º com a 
horizontal (Figura II. 23). A quantidade de material escavada no poço deverá cifrar-se entre 650 m3 e 
1800 m3, em função do diâmetro a adoptar (correspondentes a cerca de 1600 – 4300 t), que serão 
transportados para a pedreira “Bom Jesus” por camião. 

 

Figura II. 23 – Perfil esquemático do poço. 
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Em pleno funcionamento, o poço estará sempre com rocha para expedição no seu interior, numa altura 
superior a 50% da sua extensão. Esta abordagem tem o duplo objectivo de aumentar a estabilidade e 
permitir a continuidade do fornecimento mesmo com interrupções na britagem até 2 horas. 

A correia transportadora terá início no interior do túnel e será alimentada a partir do poço, 
desenvolvendo-se em linha recta até às instalações industriais da pedreira “Bom Jesus”. Esta correia 
será contínua (sem interrupções) e terá motorização(ões). 

A correia terá uma capacidade de transporte entre 800 e 1000 t/h, uma largura que poderá variar entre 
os 800 e os 1200 mm e irá circular a uma velocidade entre 2,6 e 2,8 m/s. Estará assente numa 
estrutura metálica sobreelevada em relação ao terreno. A correia atravessará a EN10-6, em viaduto, 
entrando na pedreira “Bom Jesus” no seu limite Sul. A entrada na área de escavação da pedreira “Bom 
Jesus” será realizada à cota 150, estando implantada no interior da corta (área licenciada) ao longo de 
uma trincheira que será aberta nessa pedreira para este propósito específico (Figura II. 24). Não 
existirá escavação fora da área definida para exploração no Plano de Pedreira aprovado para a 
pedreira “Bom Jesus” 

 

 

W          E 

 

 

 

 

Figura II. 24 – Perfil esquemático da trincheira de passagem para a correia no interior da área de 
exploração da pedreira “Bom Jesus”. 

Atendendo ao traçado interno previsto, na encosta a Sul da pedreira “Bom Jesus”, preconiza-se que os 
camiões provenientes do túnel circulem numa via a construir próximo do traçado da correia 
(Desenho 2). 

De referir que a instalação de britagem, o poço, o túnel e a estrutura de suporte da correia 
transportadora, bem como os acessos associados, serão alvo de projectos de licenciamento 
autónomos, nos quais serão tratados todos os aspectos construtivos, de exploração, de segurança e 
saúde e ambiente, entre outros, que as respectivas entidades licenciadoras considerem necessários. 

 

 

Cota 150 

30 m 30 m 
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4.2.7. Sistemas de abastecimento e escoamento 

4.2.7.1.  Drenagem e efluentes 

Os sistemas de drenagem serão compostos por valas de escoamento para águas pluviais a construir na 
lateral de rampas (Figura II. 25) e junto das bordaduras externas da escavação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II. 25 – Perfil esquemático da implantação das valas de drenagem nas rampas. 

Na zona de implantação da britagem fixa, para a qual será criada uma cavidade, a drenagem recorrerá 
a uma conduta de descarga a construir em manilhas, pelo método de escavação e aterro, com cerca de 
85 m de comprimento e até 1,5 m de diâmetro, que liga o interior da cavidade (cota 165) à topografia 
original (162), conforme se encontra representado na Figura II. 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II. 26 – Perfil esquemático da conduta de drenagem na zona de britagem. 
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No atravessamento de caminhos, sempre que se justifique, serão utilizadas manilhas ou tubagens para 
encaminhamento da água. 

Serão construídos pontualmente sistemas de drenagem periféricos, os quais irão ser adaptados com a 
evolução da lavra, tendo como principal objectivo regular o fluxo de água pluvial para o interior da corta. 
Estes sistemas serão constituídos por valas de cintura e diques, localizados nas zonas mais críticas, ou 
outros sistemas que se revelem adequados a cada situação. 

Tratando-se de um maciço rochoso onde prevalece a infiltração sobre a escorrência, comprovado de 
resto pela experiência de exploração da pedreira “Bom Jesus”, não se prevêem situações preocupantes 
na gestão da água pluvial. De qualquer forma, no caso de se verificarem regimes de chuva acentuados 
que provoquem algumas acumulações de água, serão transferidas as frentes de desmonte para áreas 
de cota superior, permitindo que as águas acumuladas desapareçam por infiltração e/ou evaporação. 

Como está prevista a realização de aterros temporários no interior da área da pedreira (Desenho 8) e 
para evitar o arrastamento de partículas sólidas que possam assorear as linhas de água existentes na 
envolvente da área da pedreira, esta será provida de dois tanques de decantação de águas a afectar a 
cada um dos aterros, os quais serão instalados na zona Sul da área da pedreira (Desenhos 8 e 9). 
Assim, todas as águas de escorrência provenientes dos aterros temporários, drenarão por gravidade 
para estes tanques. Nesses orgãos de tratamento as águas serão alvo de decantação, de modo a 
garantir a sua devolução ao sistema de drenagem natural com adequadas concentrações de partículas 
sólidas em suspensão. Se for verificada a necessidade, serão definidos sistemas adicionais de 
decantação, de forma a minorar a eventual turbidez excessiva das águas de escorrência superficial. 

Uma das principais implicações a longo prazo sobre o ambiente resulta do arrastamento de partículas 
de granulometria fina, que poderão levar ao assoreamento nas linhas de água mais próximas, 
nomeadamente no rio Crós Cós no troço confinante com a área em estudo. Deste modo, nas 
Fases I e II da exploração da pedreira preconiza-se a construção de bacias (ou tanques) de 
decantação, conforme assinalado nos Desenhos 8, 9 e 10 de forma a reduzir a quantidade de sólidos 
em suspensão nas águas que são devolvidas ao meio hídrico. 

O cálculo de cada bacia de decantação fez-se com base nas seguintes expressões: 

Onde:  

QPh - caudal de ponta horário (m3.hora-1), 
TR - tempo de retenção (horas), 
Ch - carga hidráulica (m3.m-2.hora-1), 
V - volume (m3), 
A - área da bacia (m2). 
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De acordo com os dados pluviométricos disponíveis, a precipitação máxima diária registada na estação 

meteorológica de Alverca (Base Aérea) foi de 117,8 mm. No cálculo do QPh assume-se que esta 

precipitação ocorrerá no período de uma hora, vindo então: 

Onde: 

Ab - representa a área da bacia drenada (m2); 
Pmaxh - precipitação máxima horária (m3.m-2.hora-1); 
Tinf - taxa de infiltração, também (m3.m-2.hora-1). 

 

Para a taxa de infiltração considerou-se 20% da precipitação média anual, para o tempo de retenção de 

1 hora e para a carga hidráulica o valor de 1,5 m3.m-2.hora-1, dentro da banda de variação recomendada 

em Caes (1978) e Metcalf e Eddy (1991). 

Com base nos caudais de ponta gerados estimou-se o volume e dimensionaram-se as duas bacias (ou 

tanque) de decantação a instalar nas Fases I e II da lavra, em função do local de instalação 

(Desenhos 8 e 9). As duas bacias deverão ser rectangulares e terão as mesmas dimensões, as quais 

se apresentam no Quadro II.9. 

Quadro II.9 – Dimensão das bacias de decantação a instalar na pedreira. 

VOLUME DA BACIA 
DE DECANTAÇÃO 

(M3) 

Comprimento - 
C 

(M) 

Largura - L 
(m) 

Profundidade - P 
(m) 

170 17 10 1 

 

As bacias de decantação possuirão as dimensões anteriormente referidas, sendo executadas por 

escavação. Uma das paredes da bacia será inclinada, de forma a permitir a limpeza periódica, 

nomeadamente com recurso a uma pá carregadora ou escavadora giratória. 

Na Figura II. 27representa-se o esquema da configuração das bacias de decantação, em planta e em 

corte. A localização das bacias de decantação na pedreira “Arcena” pode ser vista nos Desenhos 8 e 9. 
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Figura II. 27 – Esquema da configuração das bacias de decantação a instalar na pedreira.  

No que concerne aos efluentes domésticos da pedreira, serão conduzidos para uma fossa séptica 
estanque, adequadamente projectada para o número de trabalhadores previstos. Esta fossa será 
esgotada pelos serviços municipais ou por outra entidade licenciada para o efeito. 

4.2.7.2.  Fornecimento de água 

A água necessária para uso industrial e uso doméstico (duche e sanitários), numa primeira fase, será 
proveniente de um depósito a instalar na pedreira, sendo a água potável adquirida engarrafada. 

Posteriormente será realizado um furo de captação de águas subterrâneas, que será devidamente 
licenciado, para fornecimento de água industrial. A água para as instalações sociais será canalizada da 
rede pública ou fornecida regularmente por tanque. 

4.2.7.3.  Fornecimento de energia 

O fornecimento de energia eléctrica será realizado por cabo desde a pedreira “Bom Jesus”. Este cabo 
virá solidário com a estrutura da correia transportadora ou em meios de suporte específicos, ao longo 
do seu trajecto até ao final do túnel. Nesse ponto, o cabo subirá por um furo construído para o efeito 
(paralelo ao poço) até à zona da britagem. 

As instalações sociais serão abastecidas pela rede pública a partir do ramal do ASMC ou, no caso de 
ser mais favorável, através de um cabo proveniente das instalações de britagem. 

O combustível a consumir na pedreira será, essencialmente, o gasóleo para os equipamentos móveis. 
Para tal será instalado um posto de abastecimento de combustível, que será devidamente licenciado, 
sendo localizado na área destinada às instalações de apoio (Desenho 2). 
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4.2.8. Gestão de resíduos 

4.2.8.1.  Resíduos mineiros 

Os resíduos mineiros a gerar na pedreira serão, essencialmente constituídos por argilas e algumas 
terras podendo assumir os códigos LER1 apresentados no Quadro II.10. Todos os resíduos mineiros 
produzidos serão utilizados na recuperação paisagística da pedreira.  

Quadro II.10 – Resíduos mineiros gerados pela actividade da pedreira. 

TIPO DE RESÍDUO CÓDIGO LER DESTINO 

Resíduos da extracção de minérios não metálicos 01 01 02 

Recuperação paisagística da 
pedreira 

Gravilhas e fragmentos de rocha 01 04 07 

Areias e argilas 01 04 09 

Poeiras e pós 01 04 10 

 

4.2.8.2.  Resíduos não mineiros 

Os principais resíduos não mineiros produzidos pela pedreira, resultantes da normal actividade 
industrial, podem ser caracterizados de acordo com o Quadro II.11. 

Quadro II.11 – Resíduos não mineiros gerados pela actividade da pedreira. 

TIPO DE RESÍDUO CÓDIGO LER DESTINO 

Óleos de motores, transmissões e lubrificação 13 02 08 

Operador de resíduos licenciado 
Pneus usados 16 01 03 

Filtros usados 16 01 07 

Lamas de fossas sépticas  20 03 04 
Serviços municipais ou entidade 

licenciada 

 

Os resíduos não mineiros gerados pela actividade serão acondicionados na pedreira em recipientes e 
locais apropriados, e devidamente impermeabilizados, até que sejam recolhidos pelas entidades 
referidas no quadro anterior. 

Os resíduos domésticos sólidos serão colocados em recipientes próprios existentes no refeitório e nos 
sanitários e são levados ao fim do dia para os contentores dos serviços municipalizados. 

                                                           

1 Lista Europeia de Resíduos constante da portaria n.º 209/2004, de 3 de Março. 
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4.2.9. Plano de Deposição ou de Aterro 

4.2.9.1.  Concepção e justificação 

Em função da quantidade de estéreis produzida ao longo da exploração da massa mineral, o Plano de 
Aterro tem como principal função promover a gestão destes materiais, compatibilizando as tarefas de 
deposição com as actividades de lavra e de recuperação, de modo a promover, gradualmente, o 
enquadramento paisagístico, ambiental e de segurança da área intervencionada. 

A abordagem metodológica deste Plano de Aterro respeita o Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de 
Fevereiro, que regulamenta a gestão de resíduos resultantes da prospecção, extracção, tratamento, 
transformação e armazenagem de recursos minerais, bem como da exploração de pedreiras. 

Este Plano de Aterro foi elaborado de modo a minimizar os impactes da exploração e é caracterizado 
pelo encosto de terras nos taludes da escavação, quer para possibilitar a construção das células de 
expansão do ASMC (zona Oeste), quer para permitir a instalação futura de vegetação nos taludes 
escavados (zona Este), tal como se pode observar no Desenho 7. 

4.2.9.2.  Caracterização dos materiais de aterro 

Os resíduos que serão depositados no aterro podem ser caracterizados como inertes, e apresentam os 
códigos constantes no Quadro II.12. O volume de materiais a depositar é de cerca de 3 600 000 m3, 
considerando o empolamento (coeficiente de empolamento de 1,1). 

Quadro II.12 – Designação dos materiais de enchimento a depositar na pedreira. 

TIPO DE RESÍDUO 
CÓDIGO LER VOLUME A DEPOSITAR 

[m3] 

Resíduos da extracção de minérios não metálicos 01 01 02 

3 600 000  
(estéreis após empolamento de 1,1) 

Gravilhas e fragmentos de rocha 01 04 07 

Areias e argilas 01 04 09 

Poeiras e pós 01 04 10 

 

4.2.9.3.  Planeamento das actividades de recolha 

4.2.9.3.1 Terras vegetais 

A remoção das terras vegetais é imediatamente posterior à desmatação da área a escavar, tendo por 
objectivo a recuperação e preservação da camada orgânica de solo de boa qualidade para aplicação 
futura nos trabalhos de recuperação paisagística. 

A área da pedreira denota níveis de terra viva com cerca de 30 cm de espessura média. Deste modo, 
estima-se que existam cerca de 188.600 m3 de terra vegetal a decapar (cerca de 207.500 m3 após 
empolamento – coeficiente de empolamento de 1,1). 

A decapagem (remoção da terra vegetal) será efectuada com recurso a uma pá carregadora, 
funcionando com o balde (pá) em posição rasante ao solo (Figura II. 28) nos locais onde o relevo 
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permitir. Nos outros locais recorrer-se-á ao auxílio de uma escavadora giratória. Esta actividade 
antecede a extracção da massa mineral propriamente dita, permitindo, simultaneamente, colocar a 
descoberto o recurso mineral. 

 

Figura II. 28 – Técnica de remoção da terra vegetal. 

A terra vegetal recolhida será armazenada no interior da área da pedreira, na zona central (Desenho 2), 
e na periferia da área de escavação. Só as terras que não forem armazenadas nos limites da área de 
escavação serão transportadas para as pargas na zona central da pedreira, que possuirão altura 
máxima de 3 m. De referir que as terras vegetais armazenadas serão gradualmente aplicadas na 
recuperação paisagística, à medida que a modelação do aterro seja concluída em cada local. 

Quando a lavra atingir a zona de pargas definida no Desenho 2, as terras vegetais passarão a ser 
armazenadas no interior da corta, nos patamares de escavação. 

4.2.9.3.2 Estéreis 

Atendendo ao rendimento em volume expectável da exploração de 90% (10 % serão estéreis), de 
acordo com as características da massa mineral a explorar, a produção de estéreis nesta pedreira será 
na ordem dos 3 273 000 m3 (cerca de 3 600 000 m3, considerando um coeficiente de empolamento 
de 1,1), obtido no final das actividades de escavação e beneficiação. 

Os materiais estéreis correspondem a materiais terrosos contendo alguma percentagem de calcário e 
margas (terra e argila com mistura de pedras calcárias e margosas). 

4.2.9.4.  Gestão e faseamento dos depósitos temporários 

Serão construídos dois aterros temporários no interior da área de escavação durante as Fases I e II da 
lavra (Desenho 8) que têm como objectivo armazenar o material desmontado durante construção da 
zona Sul da célula 4 do ASMC (cerca de 350 000 m3 – 385 000 m3 após empolamento de 1,1) e o 
volume de escavação para construção da plataforma de instalação da britagem e do poço (cerca de 
260 000 m3 – 285 000 m3 após empolamento de 1,1). O aterro temporário a Oeste será destinado ao 
material de escavação da zona Sul da célula 4 do ASMC, enquanto o depósito a Este será para 
deposição temporária do material de escavação da plataforma da britagem (Desenho 2 e 8). A duração 
destes depósitos temporários será de cerca de 5 anos para o depósito Oeste e menos de 1 ano para o 
depósito Este. O material destes depósitos será tratado como recurso mineral, sendo os calcários, 
margas e argilas de boa qualidade enviados para a instalação de britagem, e as argilas de má 
qualidade (estéreis) transportadas para aterro (recuperação paisagística). Os ângulos máximos dos 
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taludes a adoptar para a construção destes depósitos temporários serão de cerca de 26º (cerca 
de 1 para 2; V/H). 

No que se refere aos depósitos temporários de estéril, estes serão constituídos no interior da corta da 
pedreira, junto das frentes e da instalação de britagem, sendo aplicados na modelação dos taludes 
finais de escavação logo que seja atingida a configuração final. 

Durante a fase de decapagem das áreas virgens a explorar serão formados depósitos temporários de 
terras vegetais, os quais serão posteriormente remobilizados para pargas a constituir nos limites da 
área de escavação e na zona central da pedreira. Estas terras vegetais serão, posteriormente, 
aplicadas sobre o aterro modelado. 

4.2.9.5.  Aterro definitivo 

Os resíduos1 de extracção da pedreira irão integrar a recuperação paisagística da pedreira (reabilitação 
e modelação topográfica), ou seja, serão introduzidos nos vazios de escavação. Deste modo, o Plano 
de Aterro enquadra-se no artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de Fevereiro, e foi projectado de 
modo a cumprir os seguintes requisitos: 

• Estabilidade dos resíduos de extracção, nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do 
artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de Fevereiro, com as necessárias adaptações; 

• Evitar a poluição do solo, das águas superficiais e das águas subterrâneas, nos termos do 
disposto no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de Fevereiro, com as necessárias 
adaptações; 

• Garantir a monitorização dos resíduos de extracção e dos vazios de escavação, nos termos dos 
n.º 3 a 5 do artigo 13.º Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de Fevereiro, com as necessárias 
adaptações. 

4.2.9.5.1 Faseamento do aterro definitivo 

O faseamento do aterro definitivo decorrerá em concomitância com a lavra, de forma a permitir uma 
reabilitação rápida da área intervencionada pela exploração. 

Com o avanço dos trabalhos de lavra, serão aterradas as zonas já exploradas. Assim, a filosofia de 
base será possuir uma zona de exploração atrás da qual existe uma zona a ser aterrada. Este aterro 
consistirá no encosto de terras nos taludes deixados pela lavra e na construção de um aterro de 
maiores dimensões na zona Sul da corta de pedreira (Desenho 7). 

                                                           

1 De acordo com o Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de Fevereiro, são considerados resíduos inertes “o resíduo que, nos termos 
dos disposto no anexo I do presente decreto-lei, do qual faz parte integrante, reúne as seguintes características: i) Não é 
susceptível de sofrer transformações físicas, químicas ou biológicas importantes; ii) Não é solúvel nem inflamável, nem tem 
qualquer outro tipo de reacção física ou química; iii) Não é biodegradável; iv) Não afecta negativamente outras substâncias 
com as quais entre em contacto de forma susceptível de aumentar a poluição do ambiente ou prejudicar a saúde humana; v) 
Possui lixiviabilidade total, conteúdo poluente e ecotoxicidade do lixiviado insignificante; vi) Não põe em perigo a qualidade 
das águas superficiais e ou subterrâneas”. Assim, os resíduos a gerar na pedreira podem ser considerados inertes, uma vez 
que reúnem as características anteriores. 
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O aterro no tardoz dos taludes será realizado à medida que forem abandonadas as actividades de lavra. 
Este aterro destina-se a criar uma base para a implantação de vegetação no âmbito do projecto de 
recuperação paisagística. Toda a encosta virada a Sul será alvo desta tipologia de intervenção, que 
abrevia o período de integração paisagística numa das zonas mais expostas da pedreira. Assim, serão 
depositadas terras no piso, nos 5 m mais próximos do talude, constituindo um encosto em cunha com 
uma altura máxima de cerca de 1,8 m (Figura II. 29). 

Na área de escavação a Oeste, zona destinada à futura expansão do ASMC, será realizada uma 
modelação adequada à instalação das células do aterro, deixando taludes com inclinação 1V:2H, com 
banquetas com largura de 4 m a intervalos verticais de 10 m (Desenhos 7 e 13).  

 

Figura II. 29 – Perfil esquemático da deposição de estéreis no tardoz dos taludes. 

Na Figura II. 30 apresenta-se o perfil esquemático do método construtivo do aterro, que será implantado 
na zona Sul da corta da pedreira. A zona SE da corta não será aterrada de forma a permitir a adequada 
infiltração das águas (Desenho 7).  

 

 

 

Figura II. 30 – Perfil esquemático do método construtivo do aterro a localizar na zona Sul da corta. 

De referir que, após a deposição definitiva dos resíduos mineiros, será espalhada terra viva resultante 
da decapagem, de forma a permitir a fixação da vegetação. 

A modelação e construção do aterro será realizada à medida que forem sendo concluídas em definitivo 
as actividades de exploração, através da gestão dos estéreis gerados. Como os trabalhos de 
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finalização da construção do aterro no interior da corta (vazios gerados pela escavação) serão 
efectuados com recurso a materiais endógenos, as actividades de aterro serão concluídas em 
simultâneo com as actividades de lavra. 

Será ainda necessário salvaguardar uma correcta drenagem superficial das zonas verdes criadas e, 
simultaneamente, o favorecimento da infiltração, de forma a promover a instalação e o normal 
desenvolvimento da vegetação. Esta situação é acautelada pela modelação dos aterros (Desenho 10). 

4.2.9.5.2 Encerramento do aterro e monitorização 

O encerramento do aterro desta pedreira não carece de cuidados especiais, uma vez que o método 
construtivo e a inclinação máxima prevista para a modelação do terreno, inferior ao ângulo de repouso 
natural dos materiais, oferecem boas condições de estabilidade e segurança (Desenho 7). 

Assim, o titular da licença do aterro cumprirá com as normas de segurança e de protecção ambiental, 
no período de 2 anos subsequente ao encerramento do aterro. Deste modo, a CIMPOR continuará as 
suas actividades de manutenção, monitorização e controlo da área da pedreira durante o período 
referido, de forma a garantir as adequadas condições de segurança e enquadramento ambiental, 
definidas no Plano de Pedreira e, caso se venha a considerar necessário, à implementação de medidas 
correctivas. 

4.2.10. Plano de Segurança e Saúde 

Na elaboração do Plano de Segurança e Saúde (PSS), apresentado no Plano de Pedreira, foram 
respeitadas as determinações do Decreto-Lei n.º 162/90, de 22 de Maio, relativo ao Regulamento Geral 
de Segurança e Higiene no Trabalho nas Minas e Pedreiras, bem como as exigências da 
Lei n.º 102/2009, de 10 de Setembro, relativa ao Regime Jurídico da Promoção da Segurança e Saúde 
no Trabalho. 

Foi ainda considerado o Decreto-Lei n.º 324/95, de 29 de Novembro, que estabelece as prescrições 
mínimas de saúde e segurança a aplicar nas indústrias extractivas a céu aberto e subterrâneas, bem 
como as prescrições mínimas de segurança e saúde nos locais de trabalho e postos de trabalho, de 
acordo com a Portaria n.º 198/96, de 4 de Junho. 

O PSS é um documento dinâmico que deve ser objecto de revisão periódica, bem como sempre que se 
verifique que o seu conteúdo se encontra desajustado à luz da legislação vigente e da política da 
empresa. 

A CIMPOR consciente das implicações que a sua actividade industrial tem na segurança e saúde dos 
seus colaboradores, pretende contribuir para o Desenvolvimento Sustentável, através de uma estratégia 
responsável e consequente em matéria de SO (Saúde Ocupacional), assegurando a melhoria contínua 
do seu desempenho. 

Tendo em conta a relevância que os acidentes de trabalho e as doenças profissionais têm nos aspectos 
mais importantes da vida dos seus colaboradores e suas famílias, e mesmo da própria Empresa, a 
CIMPOR continuará a modernizar tecnologicamente as suas instalações industriais, no sentido de 
compatibilizar os princípios da protecção das pessoas e bens com a competitividade de uma actividade 
industrial indispensável ao funcionamento da economia do país. 
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De referir que o PSS foi elaborado especificamente para a pedreira de “Arcena”, englobando os seus 
meios humanos e materiais e os espaços físicos da área da propriedade, em função do Plano de Lavra 
previsto. 

4.3. PLANO AMBIENTAL E DE RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA 

4.3.1. Introdução e objectivos gerais do plano 

A implantação de uma indústria extractiva numa determinada área implica, invariavelmente, alterações 
mais ou menos significativas no seu meio ambiente. A deterioração do ecossistema existente resulta 
aliás, directamente da normal exploração da pedreira e está associada às várias alterações introduzidas 
nas diversas componentes ambientais mais visíveis, dos quais se destacam: a ocupação do solo, a flora 
e vegetação, a topografia e a circulação das águas superficiais. 

Tendo em conta que o período de exploração previsto para a pedreira “Arcena” é de, aproximadamente, 
59 anos, será necessário realizar a sua integração paisagística em simultâneo com o avanço da lavra. 
De facto, não basta satisfazer as exigências ambientais gerais associadas a este tipo de exploração, é 
também importante minimizar localmente os inconvenientes originados pela laboração da pedreira à 
medida que surgem. 

Há que salientar que, para a manutenção e evolução dos novos sistemas criados pela implementação 
do presente projecto de recuperação, será fundamental garantir o normal desenvolvimento dos 
elementos vegetais instalados. O solo criado na recuperação terá um papel fulcral neste processo, pois 
será simultaneamente o suporte e o gerador de um novo equilíbrio ecológico. Por último, refira-se que, 
mesmo na fase posterior ao encerramento da pedreira, será necessário garantir que as acções 
preconizadas se prolongam no tempo, providenciando um conjunto de operações básicas de 
manutenção das zonas verdes criadas. 

Sob o ponto de vista estético, o revestimento vegetal deverá obedecer às regras gerais ditadas pela 
paisagem envolvente. 

O presente Plano Ambiental de Recuperação Paisagística (PARP) pretende garantir que, quer durante 
a sua exploração, quer após o seu encerramento, as áreas intervencionadas da pedreira “Arcena” se 
encontram integradas na paisagem envolvente. 

O principal objectivo do PARP é efectuar, de forma integrada (em articulação com as diversas 
actividades da pedreira) e faseada no tempo, a recuperação e integração paisagística da pedreira. Na 
elaboração do PARP esteve presente um conjunto de objectivos de ordem estética, funcional e 
económica, bem como um conjunto de condicionantes, que a seguir se identificam: 

• Compatibilizar a recuperação paisagística com as operações de lavra e aterro; 

• Recuperar a área afectada pela actividade extractiva, minimizando os impactes paisagísticos 
decorrentes da exploração da pedreira; 

• Valorizar a área do ponto de vista biofísico, através do seu enriquecimento florístico; 

• Garantir o restabelecimento da vegetação autóctone, utilizando espécies da flora local, excepto 
nos casos em que haja vegetação mais adequada aos objectivos pretendidos, desde que 
adaptada às condições edafo-climáticas existentes; 
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• Atenuar a presença da pedreira e das infra-estruturas associadas na paisagem envolvente, 
através da implementação imediata de cortinas arbóreas nas áreas de maior visibilidade para o 
exterior, que funcionarão também como barreiras acústicas e de retenção de poeiras; 

• Assegurar o baixo custo de manutenção da vegetação estabelecida, garantindo a permanência 
de uma paisagem equilibrada; 

Estes objectivos serão atingidos com a utilização de espécies locais, cujos critérios de selecção se 
conjugaram de modo a conciliar aspectos funcionais, ecológicos e a respectiva integração paisagística. 
A solução desenvolve-se, essencialmente, no sentido de recuperar a área afectada, atenuar a 
artificialidade associada às suas actividades de desactivação e melhorar o seu aspecto estético e 
ecológico, permitindo a sua compatibilização com os usos potenciais da área. 

4.3.2. Faseamento da recuperação 

O presente Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística será aplicado em 4 fases distintas, 
correspondentes a acções diferenciadas no tempo (Desenho 12): 

Acções de integração imediatas (Fase 0) 

As intervenções imediatas assentam na criação de cortinas arbóreo-arbustivas no limite da 
pedreira, na envolvente da corta, do acesso principal da pedreira, situado a Norte, e das zonas 
destinadas às instalações de apoio e de britagem. Esta fase será implementada nos primeiros 
anos dos trabalhos de lavra, coincidentes com a escavação da área de expansão do aterro 
sanitário e com a escavação da plataforma para instalação da britagem. Pretende-se assim atingir 
uma situação mais equilibrada do ponto de vista paisagístico e diminuir desde logo a visibilidade 
sobre a exploração e, consequentemente, a afectação das populações. A duração desta fase será 
de cerca de 5 anos desde o início dos trabalhos. 

Acções de recuperação na zona de expansão do ASMC e na plataforma da britagem (Fase 1) 

As acções de recuperação paisagística da área destinada à expansão do ASMC serão executadas 
assim que a configuração da Fase I e Fase II da lavra atinjam a sua forma final e sejam libertadas 
áreas, designadamente nas escavações destinadas à expansão do ASMC e à criação da plataforma 
de instalação da britagem (Desenho 8). Estas acções contemplam operações de aterro, de 
espalhamento da terra vegetal, de sementeiras e de plantações. Esta fase terá uma duração 
aproximada de 2 anos, a que se seguirão as respectivas operações de manutenção e conservação 
da vegetação por um período médio de 2 anos. 

A recuperação da área correspondente à célula 4 do ASMC poderá não vir a ser realizada caso a 
expansão do ASMC seja, entretanto, iniciada pela VALORSUL. 

Acções de recuperação intermédia (Fases 2 e 3) 

As intervenções intermédias de recuperação, serão iniciadas assim que a configuração da lavra 
atinja a sua forma final a partir da zona Noroeste da corta da pedreira, exclusivamente nas situações 
em que não fique comprometida a circulação ou a própria exploração. Estas acções, que se repetem 
ao longo da lavra, resumem-se ao encosto de terras nos taludes deixados pela lavra, a criação do 
aterro localizado a Sul, ao espalhamento da terra viva e a posterior sementeiras e plantações. A 
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duração das Fases 2 e 3 será de cerca de 25 anos para cada uma, sendo que os dois primeiros 
anos da Fase 2 serão realizados em simultâneo com a Fase 1. 

Acções de recuperação final (Fase 4) 

A última fase corresponde à recuperação final das áreas ocupadas pela Fase IV da lavra, cuja 
intervenção ainda não tenha sido possível, bem como das zonas ocupadas pelas instalações sociais 
e de apoio, após o seu desmantelamento ou desactivação. Estima-se que esta fase tenha uma 
duração aproximada de 5 anos após a conclusão da Fase III da lavra e da Fase 3 da recuperação 
paisagística, ao que se seguem dois anos de trabalhos de conservação e de manutenção. 

Esta etapa de desactivação da pedreira é uma etapa crucial uma vez que é nela que serão 
implementadas as derradeiras medidas de integração e de recuperação paisagística, tanto nas 
áreas anteriormente exploradas como nas zonas de depósito definitivo como ainda nas zonas de 
transição com a paisagem envolvente. 

A duração total prevista para a recuperação será de cerca de 60 anos, ao que se seguem 2 anos de 
trabalhos de conservação e de manutenção. 

4.3.3. Revestimento vegetal 

Concluídas as operações de preparação do terreno, proceder-se-á de imediato à instalação da 
vegetação, de forma obter uma rápida integração da área na paisagem envolvente. As medidas de 
recuperação vegetal aqui propostas assentam, essencialmente, na reconstituição rápida do coberto 
vegetal, através de plantações e de sementeiras que podem ser vistas no Desenho 11. 

No que diz respeito às plantações arbóreas e arbustivas, consideraram-se três espécies:  

1. Pinus pinea (pinheiro-manso) 

2. Grevilea robusta (grevílea) 

3. Espécies características da mata mediterrânica  

Árvores -  Quercus faginea (carvalho-cerquinho) e Arbutus unedo (medronheiro), 

Arbustos - Quercus coccifera (carrasco), Rosmarinus officinalis (alecrim), Lavandula 
stoechas (rosmaninho), Nerium oleander (loendro) e Viburnum tinus (folhado). 

As plantações de árvores e arbustos serão utilizadas para criação de cortinas arbóreas, numa fase 
inicial dos trabalhos, e para a criação de povoamentos com a evolução dos trabalhos de recuperação. 

As sementeiras a efectuar, pretendem criar um revestimento rápido e eficaz contra a erosão. Serão 
utilizadas, essencialmente, espécies herbáceas e arbustivas adaptadas às condições locais com as 
necessárias características de robustez e de fácil fixação, as quais se apresentam de seguida. 

As sementeiras a aplicar serão do tipo herbácea - prado de sequeiro - na área destinada à expansão do 
ASMC, às instalações de apoio e na base da escavação, e do tipo herbáceo-arbustiva nas restantes 
áreas. 
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4.3.4. Desactivação 

4.3.4.1.  Considerações gerais 

As intervenções previstas no âmbito da desactivação ou encerramento da pedreira visam a preparação 
da área para a sua devolução em condições de permitir o usufruto do espaço em adequadas condições 
ambientais e de segurança. 

4.3.4.2.  Destino das instalações, equipamentos e materiais 

O faseamento para as intervenções a desenvolver no âmbito da desactivação da pedreira depende da 
evolução dos trabalhos e está condicionado por vários factores, nomeadamente, o clima e 
disponibilidade dos meios técnicos e logísticos, etc.  

Prevê-se que os trabalhos a desenvolver decorram durante o último ano da recuperação paisagística, 
após a conclusão dos trabalhos de extracção, com excepção da instalação de britagem fixa, que será 
removida quando a exploração necessitar de evoluir para o maciço rochoso que a suporta. De facto, a 
última fase da lavra contempla a exploração da zona Nordeste, onde estará implantada a britagem fixa, 
exigindo a sua prévia remoção.  

Por sua vez, os equipamentos das instalações anexas, o depósito de combustível e outras instalações 
amovíveis serão remobilizados para outros locais e utilizações da empresa. Os quadros e instalações 
eléctricas serão também desmantelados, bem como toda a cablagem de alimentação eléctrica da 
pedreira. O desmantelamento destas instalações será realizado previamente, por técnicos 
especializados, uma vez que este tipo de operação implica cuidados de segurança acrescidos. 

A fossa séptica estanque será esgotada previamente por entidade credenciada e será posteriormente 
removida do local da pedreira e levada para aterro. 

A correia transportadora será totalmente desmantelada, sendo as suas fundações removidas para 
aterro. Os equipamentos serão mobilizados para outras instalações da empresa ou enviadas para uma 
unidade de reciclagem. 

A desactivação do poço e do túnel será feita numa perspectiva de garantir a segurança, tanto física 
como estrutural destas infra-estruturas. Assim, preconiza-se a selagem do poço e do túnel, com prévio 
enchimento com materiais inertes (estéreis da exploração). Desta forma, o poço será cheio com argilas, 
a partir da boca, até ao topo, sendo depois instalado um rolhão de betão junto do emboquilhamento. No 
caso do túnel será utilizado o mesmo procedimento, utilizando-se o enchimento em retirada (de Sul 
para Norte) até ao emboquilhamento, onde será também aplicado um rolhão em betão. Desta forma, 
estas infra-estruturas serão vedadas e inutilizadas, garantindo-se também a sua estabilidade, porquanto 
não ficarão com elevados índices de vazios. 
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No final da actividade industrial da pedreira, as instalações desmanteladas terão o destino apresentado 
no Quadro II.13.  

Quadro II.13 – Destino das instalações de apoio e anexos desmantelados 

INSTALAÇÕES INTERVENÇÃO DESTINO 

Instalações sociais e de 
apoio 

Remobilização e transporte Relocalização ou venda das instalações 

Instalação de britagem  

Desmantelamento e 
remobilização dos 

equipamentos da instalação 
de britagem  

Relocalização ou venda dos 
componentes da instalação. As 

fundações (betão) serão enviadas para 
unidade de triagem 

Correia transportadora  
Desmantelamento e 
remobilização dos 

equipamentos 

Relocalização ou venda dos 
componentes da instalação. As 

fundações (betão) serão enviadas para 
unidade de triagem 

Depósito de combustível 
Remobilização com demolição 

das fundações 

Relocalização ou venda dos 
equipamentos e envio do material das 

fundações para unidade de triagem 

Instalações eléctricas 
Desmantelamento, demolição 

e transporte 

Relocalização ou venda dos 
equipamentos eléctricos. As estruturas 

civis serão demolidas e o material 
resultante irá para unidade de triagem 

Fossa séptica 
Esgotamento prévio e 

remoção  
Envio dos escombros para aterro 

 

4.3.4.3.  Resíduos 

Quando concluídos todos os trabalhos de desmonte e modelação será efectuada uma vistoria de modo 
a garantir que todos os resíduos existentes na pedreira foram totalmente expedidos para os locais 
adequados. Caso seja detectada a presença de algum resíduo dentro da área licenciada serão tomadas 
de imediato todas as medidas necessárias para o remover. Os potenciais resíduos sobre os quais 
incidirá a vistoria na fase de desactivação são os que se apresentam no Quadro II.14 e que resultam da 
normal actividade industrial e das actividades de desactivação. 
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Quadro II.14 – Resíduos gerados pela actividade da pedreira. 

TIPO DE RESÍDUO CÓDIGO CER DESTINO 

Resíduos de extracção de minérios não 
metálicos 

01 01 02 

Modelação da área da pedreira  
Gravilhas e fragmentos de rocha 01 04 08 

Areias e argilas 01 04 09 

Poeiras e pós 01 04 10 

Óleos de motores, transmissões e lubrificação 13 02 08 

Operador de resíduos licenciado Pneus usados 16 01 03 

Filtros usados 16 01 07 

Mistura de resíduos de construção e demolição 17 09 04 
Serviços municipalizados ou outro 
operador de resíduos licenciado 

 

Os resíduos resultantes das demolições das fundações ou de outras construções, bem como eventuais 
pneus e óleos usados serão encaminhados para operador de gestão de resíduos credenciado para o 
efeito. 

4.4. PLANO DE MONITORIZAÇÃO 

Na concepção do plano de monitorização considerou-se a caracterização da situação de referência, as 
acções decorrentes da exploração e desactivação da pedreira, o quadro de impactes previsto bem 
como as medidas de minimização propostas neste EIA. Os descritores ambientais considerados críticos 
para integrarem este plano de monitorização foram os recurso hídricos subterâneos, a qualidade da 
água, a qualidade do ar, o ambiente sonoro, as vibrações e o património arqueológico. 

Importa ainda referir que, com a implementação deste plano de monitorização, será constituída uma 
base de dados sobre a evolução das várias vertentes ambientais perante a actividade extractiva da 
CIMPOR gerando uma experiência notável num sector onde persiste uma tradição de fraco 
desempenho ao nível da preservação da qualidade ambiental. O Plano de Monitorização da pedreira 
“Arcena” encontra-se descrito e sistematizado no Capítulo V deste estudo. 

4.5. ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÓMICA 
Com o objectivo de avaliar a exequibilidade do Projecto efectuou-se um estudo da sua viabilidade 
económica, tendo em conta os pressupostos veiculados nas diferentes peças técnicas, constituintes do 
Plano de Pedreira. 

Esta avaliação foi considerada a preços correntes com uma inflação constante de 1 % ao longo de todo 
o projecto, influenciando os custos e proveitos provisionais durante toda a sua vida útil. 

O estudo de viabilidade económica da pedreira “Arcena” foi realizado com base na experiência 
adquirida ao longo dos anos de exploração de pedreiras idênticas, designadamente da pedreira “Bom 
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Jesus”, semelhante à que se pretende licenciar, existindo uma boa percepção dos custos associados à 
actividade. 

Uma vez que os calcários e margas a explorar se destinam a alimentar a fábrica de cimento do Centro 
de Produção de Alhandra (CPA), para efeitos do estudo de viabilidade económica, foi considerado um 
valor de venda semelhante ao que a CIMPOR teria que pagar para adquirir o calcário e margas no 
mercado. Assim, à semelhança do que foi referido para os custos também as receitas previstas para o 
estudo têm por base informações de mercado fiáveis, justificando um elevado nível de certeza. 

Os custos da actividade da pedreira englobam custos fixos e custos variáveis. Os custos fixos 
consideram o salário dos funcionários da CIMPOR a afectar à pedreira, designadamente, três 
trabalhadores, sendo o valor desse custo na ordem dos 117 000 €/ano. 

Os custos variáveis, contemplam o gasto com aquisição e aplicação de explosivos (0,10 €/t), os 
trabalhos a subcontratar de extracção, carregamento e transporte de minério e de estéril (1,26 €/t), os 
custos com conservação e manutenção de infra-estruturas de apoio, instalação de britagem, correia 
transportadora (0,15 €/t), o gasto com energia eléctrica (0,15 €/t) e os custos de recuperação 
paisagística, incluindo a desactivação, (cerca de 2,6 €/m2, o que resulta em cerca de 0,03 €/t, 
considerando a totalidade da área a recuperar – 632 200 m2 - e as toneladas úteis a extrair – 
70 703 000 t). Assim, os custos variáveis totalizam cerca de 1,69 €/t de calcário e margas produzida. 

As necessidades de investimento para a laboração da pedreira “Arcena” serão as que se apresentam 
abaixo: 

Ano 3 – Construção do túnel – 4 500 000 € 

Ano 4 – Aquisição e montagem da instalação de britagem – 3 000 000 € 

Ano 4 – Criação de acessos e instalações de apoio – 500 000 € 

Ano 4 e 5 – Instalação da correia transportadora – 4 000 000 € 

Ano 5 – Construção do poço de descarga – 800 000 € 

Ano 30 – Upgrade da instalação de britagem – 1 000 000 € 

Ano 55 – Desmantelamento da instalação de britagem e aquisição de britagem móvel – 
2 500 000 € 

O investimento inicial da pedreira é de cerca de 12 800 000 €. Durante a exploração prevê-se a 
necessidade de investir mais 3 500 000 € para melhorar e alterar a instalação de britagem. Todo o 
investimento em equipamentos será totalmente amortizado durante a vida útil da pedreira. 

As reservas existentes na pedreira totalizam 70 703 000 t de calcário e margas úteis e permitem a 
exploração durante cerca de 59 anos, considerando uma produção média de 1 200 000 t/ano de 
calcário e margas para o fabrico de cimento. 

Para efeitos de estudo de viabilidade económica, e uma vez que o calcário e as margas serão para 
consumo interno da CIMPOR, foi estimado um valor por tonelada produzida igual ao preço de mercado, 
caso a empresa tivesse que o adquirir no mercado. O valor estimado foi de 3,00 €/t, considerando um 
crescimento anual nulo (acima da inflação) do preço de venda. 

Desta forma, para a avaliação da viabilidade económica da pedreira “Arcena” foram elaboradas três 
simulações, fazendo-se variar alguns parâmetros, tal como se apresenta no Quadro II.15. 
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Quadro II.15 – Parâmetros e resultados das simulações da viabilidade económica da pedreira. 

PARÂMETROS 
SIMULAÇÃO 

1 2 3 

Inflação 1,0 % 1,0% 0,5% 

Custo variável de exploração 1,69 €/t 2,00 €/t 1,69 €/t 

Valor Actual Líquido 61 784 090 € 41 950 460 € 51 581 870 € 

 

Nesta análise de sensibilidade, foram testados três cenários, dois deles penalizantes (simulações 2 e 3) 
para o empreendimento, numa das simulações por se ter como pressuposto um aumento dos custos de 
exploração variáveis (simulação 2), e na outra pela visão optimista de descida da taxa de inflação 
(simulação 3), verificando-se a sua viabilidade mesmo nessas condições. É de referir que a 
Simulação 1 é a que corresponde à situação mais credível. 

Pela análise dos valores obtidos constatou-se que a pedreira “Arcena” é viável economicamente, o 
mesmo se passando com a capacidade da empresa para assumir os compromissos resultantes da 
licença de exploração. 

4.6. CALENDARIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES 

Em função da solução de lavra e de recuperação proposta para a pedreira “Arcena” e atendendo ao 
faseamento definido, constata-se que a modelação do terreno será realizada em simultâneo com a lavra 
à medida que forem sendo libertadas áreas. No cronograma do Quadro II.16 apresenta-se a 
calendarização da articulação das várias actividades relacionadas com a exploração, com a 
recuperação e com a desactivação da pedreira.  

De acordo com o cronograma, pode constatar-se que todos os trabalhos interventivos na pedreira 
estarão concluídos no fim de 60 anos, permanecendo a manutenção da recuperação e o controlo do 
aterro, essencialmente do tipo inspectivo, durante mais 2 anos. 

Assim, a área da pedreira cessará todas as actividades ao final de 62 anos. 
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4.7. GESTÃO AMBIENTAL DO PROJECTO 

A gestão ambiental da pedreira “Arcena” passa pela integração no Projecto de todas as medidas e 
acções preconizadas no âmbito do presente EIA, bem como a incorporação ao nível da sua exploração 
das regras de boas práticas ambientais. 

Assim, com a elaboração deste EIA foi possível antecipar os impactes ambientais associados à 
exploração da pedreira, concretizar as medidas de minimização a implementar, de forma a integrá-las 
na fase de concepção do Projecto, e definir o Programa de Monitorização dos descritores ambientais 
considerados mais relevantes 

Destaca-se que o Plano de Monitorização permitirá avaliar a evolução dos impactes associados à 
exploração da pedreira e detectar a existência de eventuais desvios, de forma a que se possam 
reajustar as medidas de minimização preconizadas e, se necessário, propor novas formas de colmatar 
as afectações detectadas. 

4.8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A CIMPOR, no seu Centro de Produção de Alhandra (CPA), possui uma fábrica de cimento, desde 
1894, que tem tido como principal fonte de matéria-prima a pedreira “Bom Jesus”, localizada na 
freguesia de Alverca do Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira. 

A CIMPOR tem adquirido terrenos, conjugando a aptidão da rocha para o fabrico de cimento com a 
proximidade à fábrica, possuindo cerca de 134 ha de terrenos na área de Arcena. 

A área para implantação da pedreira “Arcena” confina com o Aterro Sanitário de Mato da Cruz 
(pertencente à Valorsul), que se encontra em fase de esgotamento. Neste contexto, surgiu a 
oportunidade de sinergia entre os dois empreendimentos, de forma a permitir a implantação da pedreira 
e dotar urgentemente a Valorsul de uma área substancial (cerca de 13 ha) para ampliação do seu 
aterro. 

Como uma parte da pedreira será utilizada para a expansão do Aterro Sanitário de Mato da Cruz, a 
escavação da pedreira terá início por essa zona, sendo escavadas duas cavidades onde será realizada 
posteriormente a deposição de RSU’s pela Valorsul. 

As reservas existentes em Arcena rondam os 70 milhões de toneladas, quantidade semelhante à 
existente actualmente na pedreira “Bom Jesus”, permitindo a laboração simultânea das duas pedreiras 
durante cerca de 60 anos. Este facto, além de permitir um horizonte temporal de funcionamento 
compatível com o investimento da CIMPOR e com as respectivas amortizações nas pedreiras e na 
fábrica, permite ainda que a matéria-prima da pedreira “Arcena” venha corrigir a falta de carbonato de 
cálcio (CaCO3) com que se debate a pedreira “ Bom Jesus”. 

Atendendo às várias condicionantes ambientais existentes na área, fundamentalmente decorrentes da 
protecção e preservação impostas pela CIMPOR nos seus terrenos ao longo dos anos, o 
empreendimento mineiro que se pretende implantar possuirá características únicas em território 
nacional. De forma a não introduzir quaisquer transtornos na circulação rodoviária da região nem 
afectar áreas de elevado e reconhecido interesse natural, o transporte do recurso mineral escavado 
recorrerá a um sistema de subterrâneo na transposição da serra, constituído por um poço e por um 
túnel. Este sistema permite ainda evitar a circulação contínua de veículos no interior de localidades e na 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJECTO DA PEDREIRA “ARCENA” 

(VILA FRANCA DE XIRA) 

 

 
E.101839.03.01.aa DESCRIÇÃO DO PROJECTO II.61 
 

proximidade de património arqueológico existente. A partir do túnel seguirá uma correia transportadora 
com destino à pedreira “Bom Jesus”, sempre em terrenos da empresa. Na pedreira “Bom Jesus” a 
matéria-prima produzida em Arcena será processada e enviada por correia para a fábrica de Alhandra. 

O investimento inicial previsto ronda os 13 milhões de euros, traduzindo o esforço da CIMPOR na 
implantação de um empreendimento sólido e duradouro, que reforçará a sua posição como uma das 
maiores cimenteiras do mundo. A oportunidade de conjugar fortes sinergias entre a CIMPOR e a 
Valorsul, torna este empreendimento simultaneamente importante e premente, com claros benefícios 
para as populações e para a economia regional e nacional. 

Assim, o Plano de Pedreira apresentado irá possibilitar o aproveitamento racional do calcário e das 
margas existentes na área da pedreira, promovendo a necessária protecção e reabilitação ambiental da 
área. Com a implementação do presente Plano de Pedreira será ainda possível: 

1. Preparar e disponibilizar uma área para construção da célula 4 do Aterro Sanitário “Mato da 
Cruz” para a VALORSUL, possibilitando a expansão desse aterro sanitário; 

2. Conjugar a exploração da pedreira “Arcena” com a pedreira “Bom Jesus”, garantindo 
matéria-prima de boa qualidade para o fabrico de cimento; 

3. Minimizar gradualmente a área afectada pela lavra e, consequentemente, devolver o espaço da 
pedreira para outros usos no fim dos trabalhos de exploração; 

4. Minimizar os impactes ambientais através da adopção das medidas definidas, cuja eficácia será 
controlada através das actividades de monitorização preconizadas no Plano de Monitorização; 

5. Garantir a segurança e saúde nos trabalhos da pedreira através do cumprimento do Plano de 
Segurança apresentado; 

6. Devolver o espaço ocupado pela pedreira em condições de segurança e salubridade através da 
realização dos procedimentos definidos no Plano de Desactivação; 

O impacte positivo que decorre da criação de novos postos de trabalho directos na pedreira aos quais 
se associam os trabalhadores da pedreira “Bom Jesus” e da fábrica de cimento de Alhandra 
(sustentando muitos outros indirectos) será um contributo para a economia nacional. 

A pedreira “Arcena” contribuirá para a geração de riqueza no concelho e para o desenvolvimento da 
região, com todos os benefícios económicos e sociais que daí advêm, preservando-se os valores 
ambientais existentes. 
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Quadro II.16 – Cronograma das actividades da pedreira. 
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1. SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

1.1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo apresenta-se a análise e caracterização do estado actual do ambiente, em sentido lato, 
na área de influência do Projecto de licenciamento da pedreira “Arcena”. Esta análise tem por objectivo 
definir as condições do estado corrente do meio ambiente, susceptíveis de serem influenciadas pela 
implantação deste Projecto. Esta caracterização fundamenta-se na informação de base obtida a partir 
de bibliografia, na consulta a diversas entidades, sites da internet disponibilizados pelas diversas 
entidades e em trabalho de campo realizado em levantamentos temáticos, para aferição da informação 
recolhida.  

A avaliação da situação actual irá consubstanciar a previsão e a avaliação dos impactes gerados pela 
implementação do Projecto. 

Como área base de estudo (área da propriedade onde se pretende implementar o projecto da pedreira 
“Arcena” e os projectos complementares) considerou-se a área da pedreira e a sua envolvente, sobre a 
qual terão maior incidência as alterações associadas à implementação do Projecto. Adicionalmente, 
delimitou-se uma área de enquadramento representada, preferencialmente, à escala 1/25 000 e, nesta 
base, cartografou-se a informação considerada relevante para a análise e compreensão dos descritores 
ambientais considerados. 

O âmbito e a escala geográfica, considerados no estudo, foram ainda ajustados em função dos 
diferentes descritores biofísicos, socio-económicos e culturais considerados, tendo a especificidade 
inerente a cada um conduzido à abordagem em níveis de análise que variaram entre a escala local e a 
escala regional. 

1.2. CLIMA 

1.2.1. Estações utilizadas 

A análise climática no presente estudo será realizada com base nas normais climatológicas da estação 
do Instituto de Meteorologia mais próxima da área de estudo. As normais climatológicas de um dado 
elemento climático, num dado local, correspondem ao valor médio de um número de anos suficiente 
para se poder admitir que ele representa o valor predominante daquele elemento no local considerado. 
A Organização Meteorológica Mundial (OMM) fixou, para este fim, o período de 30 anos, começando no 
primeiro ano de cada década (1901-30, 1931-1960, 1941-1970, 1961-1990, 1971-2000). Os 
apuramentos estatísticos referentes a estes intervalos são geralmente designados por Normais 
Climatológicas sendo, nomeadamente as normais de 1931-1960 e 1961-1990 consideradas as normais 
de referência. Apesar disso, em algumas estações do Instituto de Meteorologia os períodos de análise 
são inferiores a 30 anos, como é o caso da estação considerada no presente estudo, em que os dados 
se reportam ao período compreendido entre 1971 e 1980. Assim, no caso da precipitação considerou-se 
também a estação de Calhandriz da responsabilidade do INAG 

A estação meteorológica mais próxima da área em estudo situa-se em Alverca/Base Aérea, com as 
seguintes coordenadas de localização: Latitude – 38º 53’ N, Longitude - 9º 02’ W; Altitude – 3 m. 
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1.2.2. Caracterização geral do clima 

Em geral, o clima do continente português apresenta um Verão moderadamente quente e um Inverno 
pouco rigoroso. O período de maior precipitação coincide com as estações frias e o período seco com o 
Verão. A quantidade anual de precipitação é, no entanto, elevada. As condições climáticas do 
Mediterrâneo, nesta região, reflectem-se principalmente nas características do Verão1.  

No território nacional verifica-se que a variação regional do clima apresenta um forte gradiente 
Leste-Oeste, resultante da frequência decrescente da penetração das massas de ar do Atlântico para o 
interior2. 

Para além destas características comuns, o clima de Portugal apresenta variações regionais, de acordo 
com as quais se divide o país em regiões climáticas. A região em estudo insere-se na Província 
Atlântica do Sudoeste, que inclui as Estações de Lisboa e Estoril, incluindo a Península de Setúbal e a 
Bacia do Rio Sado3. Esta província climática apresenta um baixo grau de continentalidade térmica, entre 
3 a 5 meses secos, queda de neve com baixa ocorrência, brisas de terra e do mar e ventos fortes na 
Primavera e no Outono. 

De acordo com a classificação climática de Köppen, o clima é mesotérmico húmido, caracterizado por 
um Verão pouco quente e longo. Esta área encontra-se sob influência directa do oceano, o que se 
traduz na pequena amplitude térmica anual e na ausência de valores extremos nas temperaturas 
mínimas de Inverno e máximas de Verão. 

1.2.3. Temperatura 

A temperatura é um dos elementos do clima com menor variação interanual. A influência moderadora do 
oceano reflecte-se na amplitude térmica anual relativamente pequena (12,1 ºC) e no facto de raramente 
se registarem temperaturas mínimas negativas, em média 0,5 dias por ano (Quadro III.1). A temperatura 
média anual é de 16,3 ºC. 

Quadro III.1 – Número médio de dias por ano com temperaturas extremas 

Temp. máxima > 25,0ºC 95,2 

Temp. mínima < 0,0ºC 0,5 

Temp. mínima > 20,0ºC 2,6 

 

 

 

 

                                                           

1 Ribeiro, 1988 
2 Daveau, 1988 
3 Idem 
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No período compreendido entre 1971 e 1980, no mês mais frio (Janeiro), a temperatura média mensal 
atingiu 10,6 ºC. 

Na mesma década, a média das mínimas registada foi de cerca de 11,3 ºC e a média das máximas foi 
de 21,2 ºC.  

Os meses mais quentes são Julho e Agosto, com temperaturas médias mensais de, respectivamente, 
22,7 ºC e 22,6 ºC. A média das temperaturas mínimas em Julho e Agosto é de 16,6 ºC, sendo a média 
das temperaturas máximas de cerca de 28,9 ºC nos dois meses referidos. A temperatura média mensal 
é superior a 20 ºC nos meses de Junho a Outubro. 
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Fonte: INMG: Estação Meteorológica: Alverca/Base Aérea 

Figura III. 1 – Distribuição das temperaturas médias mensais, máximas médias e mínimas médias. 

1.2.4. Precipitação  

A precipitação é um parâmetro climático que, à escala global, depende da latitude e da época do ano, 
mas que localmente é afectado por factores fisiográficos como o relevo e a proximidade de grandes 
massas de água como os oceanos. É igualmente um dos factores climáticos condicionantes do 
desenvolvimento da vegetação, com uma influência determinante sobre os ecossistemas, o ciclo 
hidrológico e a erosão hídrica dos solos. 

A infiltração da água proveniente da precipitação dá origem às águas sub-superficiais e contribui para a 
recarga dos recursos subterrâneos. A água proveniente da precipitação dissolve as substâncias 
gasosas dispersas no ar, arrastando estes elementos e depositando-os sobre a vegetação e solo.  

A precipitação média anual na estação de Alverca/Base Aérea no período compreendido entre 1971 e 
1980 foi de 749,3 mm. O valor de precipitação mais elevado registou-se no mês de Fevereiro, sendo de 
139,8 mm. O mês em que se registou o valor mais baixo de precipitação foi Junho, com 6,6 mm. O valor 
mais elevado da precipitação máxima, 117,8 mm, foi registado no mês de Novembro. 

Estes valores definem claramente um semestre húmido (Outubro – Março), em contraste com um 
semestre seco (Abril-Setembro). Cerca de 78 % da precipitação anual ocorre no período húmido. 

Na estação udométrica de Calhandriz a temperatura média anual ronda os 17 ºC e a precipitação média 
anual é da ordem dos 730 mm/ano. 
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A região caracteriza-se por um período quente e seco de 2 meses, em Julho e Agosto em que 
praticamente não chove (inferior a 10 mm) e por um semestre húmido de Outubro a Março que 
concentra 77% da precipitação anual. Os meses mais chuvosos, em termos médios, são Novembro, 
Dezembro e Janeiro, com valores acima de 100 mm, embora seja possível reconstituir registos 
históricos de precipitação mensal neste trimestre acima de 350 mm. 

O gráfico termo-pluviométrico assinala a distribuição sazonal da precipitação e da temperatura média 
mensal na estação de Alverca/Base Aérea. Os mínimos de precipitação coincidem com os meses mais 
quentes (Julho e Agosto) (Figura III. 2). 

 
Fonte: INMG: Estação Meteorológica: Alverca/Base Aérea 

 
Precipitação média anual = 749,3 mm ; Temp. média anual =16,3 ºC 

Figura III. 2 – Gráfico termo-pluviométrico 

O número médio de dias por ano com precipitação superior a 0,1 mm foi de 105,8 dias. Verificou-se que 
em 24,6 dias os níveis de precipitação foram superiores a 10 mm.  

1.2.5. Regime de ventos 

Este elemento climatológico é de grande importância devido à influência que exerce sobre outros 
parâmetros climáticos, como a evapotranspiração e a ocorrência de geadas, mas, sobretudo, porque 
actua como dispersor de poluentes atmosféricos. Localmente, o vento sofre a influência do relevo, pelo 
que podem ocorrer algumas variações locais relativamente ao padrão regional. 

Os ventos dominantes em Alverca/Base Aérea são os dos quadrantes Noroeste e Norte, com 
frequências anuais de 22,4 % e 17,7 %, respectivamente. Os ventos do quadrante Oeste apresentam 
também alguma importância, com valores da ordem de 13,3 %. Os ventos menos frequentes nesta área 
registam-se no quadrante Este (3,4 %) e Sudeste (3,9 %). Por último, os períodos de calmaria são 
relativamente frequentes, ocorrendo em 16,2 % das observações. 

A velocidade média anual dos ventos em todos os quadrantes é de 14,7 km/h, com valores máximos de 
16,8 km/h (quadrante Sudoeste) e 7,7 km/h (quadrante Este). O quadrante Sul apresenta também 
valores relativamente elevados, cujo valor máximo registado foi de 15,9 km/h (Figura III. 3). 
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Fonte: INMG: Estação Meteorológica Alverca/Base Aérea (1971-1980) 

 

 

Figura III. 3 – Rosa-dos-ventos (frequência e velocidade média anual). 

1.2.6. Nevoeiro, nebulosidade e humidade relativa 

A área de implementação do Projecto encontra-se sujeita à ocorrência de nevoeiros, em particular os 
nevoeiros litorais, provocados por fenómenos de advecção. Estes nevoeiros ocorrem com maior 
frequência durante a manhã. 

O nevoeiro é um fenómeno que ocorre em média em 23,5 dias/ano. A sua incidência é maior nos meses 
de Janeiro e no período entre Outubro e Dezembro. No período entre Fevereiro e Setembro a 
ocorrência média de nevoeiro foi de 0,9 dias/ano. 

A humidade relativa apresenta uma variação reduzida em termos mensais, atingindo os valores 
máximos nos meses de Janeiro, Fevereiro e Dezembro, e os valores mínimos nos meses de Junho, 
Julho e Agosto. Considerando-se o período anual, o valor máximo de humidade relativa (HR) nesta 
estação registou-se em Janeiro e foi de 87 % (9 h). 

A nebulosidade quantifica a fracção do céu, expressa em décimos, coberta por nuvens. Este parâmetro 
climático condiciona directamente a insolação e indirectamente a estabilidade atmosférica. 

Trata-se de um parâmetro que apresenta pouca variação ao longo do ano. As oscilações registadas ao 
longo do dia são mínimas, embora se tenha verificado que os valores de nebulosidade são ligeiramente 
superiores de manhã. O número máximo de dias em que o céu se manteve encoberto (N≥8) registou-se 
no mês de Janeiro e foi de 13,4 dias. O valor mínimo registou-se em Agosto (N≤2), mês em que se 
registou o maior número de dias de céu limpo, com um valor médio de 17,8 dias. Nos meses de Janeiro, 
Fevereiro e Março houve o menor número de dias de céu limpo, entre 4,8 e 6,2 dias. Para valores 
anuais e durante o período de tempo considerado, observa-se que o número de dias de céu limpo é 
superior ao número de dias de céu encoberto, respectivamente 111,6 e 93,3 dias (Figura III. 4). 

frequência 

velocidade 
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Fonte: INMG: Estação Meteorológica Alverca/Base Aérea 

Figura III. 4 – Número de dias de céu encoberto e limpo. 

1.2.7. Geada, neve e trovoada 

Nesta estação meteorológica, durante o período de tempo considerado, não existem dados relativos à 
ocorrência de trovoadas, orvalho ou geada. No período 1971-1980, houve, em média, 0,2 dias por ano 
com ocorrência de granizo, nos meses de Fevereiro e Setembro. 

1.3. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

1.3.1. Geomorfologia 

Do ponto de vista geomorfológico destacam-se na região três unidades principais: 

• O maciço calcário do Jurássico que se estende desde Alverca do Ribatejo até à Serra da Ota e 
onde se insere a área de implantação do Projecto; 

• A zona dos afloramentos Cretácicos e Paleogénicos localizados a Sul do maciço Jurássico; 

• A planície aluvial do baixo Tejo, localizada a Este das duas unidades referidas. 

As duas primeiras unidades possuem características semelhantes, diferindo, essencialmente, nos 
relevos de resistência que a segunda unidade possui. Esses relevos são materializados pelas 
formações basálticas do Complexo Vulcânico de Lisboa que se destacam, na maior parte, das vezes 
das formações calcárias e margosas encaixantes. 

A planície aluvial do baixo Tejo constitui uma superfície de aplanação correspondente ao topo do 
enchimento de uma bacia de sedimentação constituída, essencialmente, por aluviões e terraços 
aluvionares. Esta superfície prolonga-se por vários quilómetros para Sul da margem esquerda do rio 
Tejo. 

A área de implantação do Projecto integra-se nas formações Jurássicas da Bacia Lusitânica, 
constituindo na região um “Horst” entre Castanheira do Ribatejo e Alhandra e que se estende para 
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Oeste por cerca de 10 km. As formações geológicas que irão ser exploradas pertencem ao Jurássico 
superior e são constituídas, maioritariamente, por calcários e margas. 

A bipolarização entre formações geológicas com diferentes resistências à erosão, como é o caso dos 
calcários e das margas, é responsável pela geomorfologia da região. De facto, os calcários constituem, 
em algumas zonas, relevos de resistência com forte expressão geomorfológica, como é o caso dos 
calcários pertencentes à formação “Calcários de Amaral” que apresentam, por vezes, escarpas com 
alturas superiores à dezena de metros. 

Quando intercalados com as margas, como se verifica na maior parte das vezes, os calcários formam 
consolas e materializam muito bem a estratificação das formações geológicas. Este facto é bastante 
evidente na escarpa imediatamente a Norte da área de implantação do Projecto. 

A área implantação do Projecto insere-se nas bacias hidrográficas dos rios Crós Cós e da Silveira. É 
constituída, maioritariamente, por um flanco de encosta de pendor para Sul, recortada pelos afluentes 
do rio Crós Cós e por um relevo em costeira de direcção Este-Oeste e pendor para Norte com uma 
altura na ordem dos 200 m desde o ponto mais alto até ao leito do rio da Silveira. Os afluentes do rio 
Crós Cós apresentam, na área em análise um regime torrencial. 

Para uma compreensão da topografia local, foi efectuado um modelo digital do terreno a partir do 
levantamento topográfico realizado na área de implantação do Projecto e envolvente próxima. Na 
Figura III. 5 apresentam-se duas perspectivas da morfologia do terreno. 

A área do projecto apresenta um desnível de cotas na ordem dos 140 m, sendo o ponto mais alto 
materializado pelo vértice geodésico “Calhandriz” (cota 287) que ocorre na zona Noroeste da área. O 
ponto mais baixo ocorre na zona Sudeste à cota 152. 

O pendor mais elevado (40º) ocorre na costeira localizada a Norte. De um modo geral, os pendores 
rondam os 10º na zona dos interflúvios e cerca de 15º nas vertentes dos afluentes do rio Crós Cós. 
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Figura III. 5 – Modelo digital da topografia do terreno da área de implantação do Projecto e envolvente 
próxima. 
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1.3.2. Geologia regional 

A área de implementação do Projecto integra-se nas formações de idade Jurássica da Bacia Lusitânica. 
Na Carta Geológica de Portugal à escala 1:50 000, folha n.º 34-B (Loures), encontram-se cartografadas, 
na região, quatro formações geológicas que, da base para o topo, se identificam de seguida (Figura III. 
6): 

• J4
a - “Margas de Abadia”, datada do Kimmeridgiano inferior e médio; 

• J4
b - “Calcários de Amaral”, datada do Kimmeridgiano superior; 

• J4-5 - Margas e calcários - “Camadas com Lima pseudo-alternicosta” e “Pteroceriano”, datada do 
Kimmeridgiano superior – Portlandiano inferior (?); 

• J5 – “Camadas do Freixial” (Margas, calcários e arenitos), datada do Portlandiano. 

A formação “Margas de Abadia” constitui um complexo predominantemente argiloso, de grande 
espessura (> 800m), constituído por uma alternância argilo-margosa, com episódios areníticos 
micáceos, onde se intercalam grés e conglomerados. Ao longo de toda a série, com mais frequência 
para o topo, ocorrem massas lenticulares de rochas recifais. A formação aflora a Norte da área, no vale 
do rio da Silveira. 

A formação “Calcários de Amaral” constitui um conjunto de calcários recifais ocorrendo, tanto sob a 
forma de Biostromas em bancadas contínuas, como de Biohermes formando corpos lenticulares, com 
maior desenvolvimento vertical. Esta série calcária encontra-se bem individualizada na região, formando 
os seus afloramentos, por vezes, escarpas que se destacam do relevo envolvente. A formação aflora na 
costeira a Norte da área. 

A formação “Margas e calcários” encontra-se representada pelas “Camadas com Lima 
pseudo-alternicosta” e pelo “Pteroceriano”. Trata-se de uma formação bastante heterogénea constituída 
por alternâncias de bancadas de margas, calcários oolíticos, margas e grés micáceos carbonatados. 
Nesta formação destacam-se pela sua importância litológica e estratigráfica, o Banco Branco, 
constituído por um calcário branco, e o Banco das Mós, constituído por um calcário pisolítico, que 
constituem níveis guias da geologia local. Esta formação ocupa a totalidade da área. 

A formação “Camadas do Freixial” constitui um complexo litológico com forte heterogeneidade espacial, 
onde predominam, conforme a zona, grés, geralmente, sem fósseis, margas ou margo-calcários. As 
bancadas francamente calcárias são raras. Esta formação aflora a Sul, Este e Oeste da área, possuindo 
em algumas zonas contacto por falha com a formação subjacente (J4-5). 
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Figura III. 6 – Localização da área de implantação do Projecto na Carta Geológica de Portugal. 
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1.3.3. Geologia local e o recurso mineral 

1.3.3.1.  Considerações gerais 

O conhecimento da geologia local foi obtido a partir do levantamento geológico de superfície e das 
campanhas de sondagens realizadas com o objectivo de caracterizar o recurso mineral. Para além 
disso, foi também realizada uma análise comparativa entre as formações geológicas que ocorrem na 
área de implementação da pedreira “Arcena” e as exploradas na pedreira “Bom Jesus”, que permite 
afirmar que a massa mineral de Arcena possui forte aptidão para constituir matéria-prima para a 
produção de cimento, à semelhança do que se verifica actualmente com a pedreira “Bom Jesus”. 

Os trabalhos desenvolvidos podem ser agrupados nas seguintes etapas: 

- Foto-interpretação; 

- Cartografia geológica; 

- Campanha de sondagens; 

- Caracterização química. 

De seguida descrevem-se os trabalhos realizados em cada uma dessas etapas e as condicionantes 
geológicas para o conhecimento das formações geológicas. 

1.3.3.2.  Foto-interpretação 

A intensa fracturação que afecta o maciço rochoso de Arcena justificou a análise de fotografias aéreas 
da região para proceder à identificação de alinhamentos. Os alinhamentos identificados encontram-se 
representados na Figura III. 7. A correspondência desses alinhamentos com falhas não foi possível de 
realizar na maior parte da área. De facto, grande parte da área encontra-se coberta com um denso 
coberto vegetal que dificultou os trabalhos de campo. 

Os alinhamentos apenas foram identificados e confirmados como falhas na escarpa existente 
imediatamente a Norte da área (Figura III. 8). 

A cinemática dessas falhas, e, principalmente, os rejeitos associados, condicionam fortemente o método 
de desmonte a aplicar. A presença de falhas com rejeitos métricos poderá pôr em contacto, numa 
mesma frente de desmonte, formações com diferentes características. 

Deste modo, no decurso da exploração, a identificação das falhas e respectiva cinemática será 
fundamental para a compreensão da fracturação que afecta o maciço rochoso, influenciando, 
fortemente, o planeamento do desmonte. 
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Figura III. 7 - Alinhamentos identificados por foto-interpretação. 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJECTO DA PEDREIRA “ARCENA” 

(VILA FRANCA DE XIRA) 

 

 
E.101839.03.01.aa SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA III.13 
 

 

Figura III. 8 - Exemplo de algumas falhas que ocorrem a Norte da pedreira “Arcena” 
(vista a partir da pedreira “Bom Jesus”). 

1.3.3.3.  Cartografia geológica 

A cartografia geológica assume particular importância por constituir uma ferramenta essencial na 
identificação e localização das formações geológicas que afloram no terreno. 

Neste caso concreto, a cartografia foi realizada na encosta imediatamente a Norte da área, onde se 
procedeu à identificação do Banco Branco e Banco das Mós (Figura III. 9), bem como à medição de 
planos de estratificação ao longo dos caminhos que cortam a área da pedreira. 
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Figura III. 9 – Banco Branco e Banco das Mós a aflorar na escarpa existente a Norte da pedreira 
“Arcena” (vista a partir da EN 10-6). 

A dificuldade de acesso à escarpa e a densa vegetação que a cobre inviabilizou a cartografia geológica 
nessa zona. Apesar disso, a informação recolhida foi suficiente para o reconhecimento geológico 
preliminar do maciço. 

Refere-se que o estudo da cartografia geológica e das principais falhas que compartimentam a massa 
mineral, constituem a base do conhecimento geológico do maciço de Arcena. O estudo dessas duas 
vertentes forneceu informação útil para a determinação da configuração da escavação e da metodologia 
de desmonte definidas no Plano de Pedreira. 

1.3.3.4.  Campanha de sondagens 

A área de implantação do Projecto foi alvo de duas campanhas de sondagens, uma realizada 
em 1994/1995 e outra em 2008/2009, para reconhecimento do maciço em profundidade. A localização 
das sondagens apresenta-se na Figura III. 10 e no Quadro III.2 faz-se a respectiva caracterização. 

As sondagens atingiram profundidades da dezena de metros e outras superiores à centena de metros, 
todas as sondagens atravessaram o Banco das Mós, com excepção da sondagem SA1, da campanha 
de 1994/1995, e das sondagens SA3 e SA9, da campanha de 2009. Com base nos resultados obtidos 
foi possível estabelecer o piso base de exploração da pedreira através da determinação da posição do 
Banco Branco e do Banco das Mós. 
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Figura III. 10 – Localização das sondagens realizadas na área do projecto. 
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Quadro III.2 – Características das sondagens. 

Campanha Sondagem 
Cota Inicial 

[m] 
Profundidade 

[m] 
Cota Final 

[m] 

Cota do Banco 
das Mós 

[m] 

1994/1995 

SA1 225,00 117,50 107,50 179,19 

SA2 268,10 69,90 198,20 215,45 

SA3 171,90 127,00 44,90 68,00 

SA4 165,00 152,90 12,10 76,30 

SA5 196,90 92,40 104,50 116,65 

2009 

SA1A 239,63 74,00 165,63 181,43 

SA3 249,03 50,00 199,03 --- 

SA3A 261,12 94,00 167,12 194,12 

SA4 198,81 117,00 81,81 115,86 

SA6 233,06 107,55 125,51 164,76 

SA7 218,78 111,00 107,78 143,53 

SA9 261,91 40,00 221,91 --- 

 

Considerando o Banco Branco e o Banco das Mós como referências estratigráficas, verifica-se que o 
maciço da área do projecto possui uma estrutura em monoclinal com pendor para Sudeste. Na zona 
Noroeste da área o Banco da Mós ocorre à cota 2301 enquanto na zona Sudeste ocorre à 
cota 70. O maciço apresenta inclinações entre os 2º e os 16º. 

Atendendo ao conhecimento geológico existente sobre este maciço, a fracturação e a atitude da 
estratificação afiguram-se como os factores que maior relevância têm sobre a estrutura geológica local 
e com implicações sobre a configuração da escavação. 

Da análise dos dados obtidos nas sondagens verifica-se que este maciço é constituído por uma 
alternância monótona de calcários, margas e argilas, com espessuras métricas. O maciço pode ser 
dividido em 10 níveis estratigráficos a que se atribuiu a designação de P0 a P9. Com excepção dos 
níveis estratigráficos P1, P8 e P9 todos os níveis possuem um nível de argilas intercalado. 

Importa ainda referir que do ponto de vista hidrogeológico não foi possível obter informação relevante, 
nomeadamente sobre a posição do nível piezométrico, dado que nenhuma sondagem atingiu a zona 
saturada ou o sistema de condutas e galerias cársicas eventualmente existentes. 

 

                                                           

1 Determinada por extrapolação dos resultados das restantes sondagens, já que a sondagem S9 da campanha de 2008/2009, 
realizada nesta zona não atingiu o Banco das Mós. 
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1.3.3.5.  Caracterização química 

De forma a complementar o estudo da caracterização geológica das litologias que afloram na área do 
projecto, foi realizada uma campanha de amostragem nos testemunhos das sondagens. Foram colhidas 
amostras para cada litologia e submetidas a análises químicas para determinação das composições dos 
seguintes óxidos: SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, SO3 e K2O. 

Para a caracterização química do maciço foi utilizado o software GEMCOM SURPAC que permite o 
tratamento tridimensional dos dados. 

Assim, foi criado um modelo tridimensional do maciço com recurso a um diagrama de blocos1 e 
sub-blocos2. O modelo tridimensional foi orientado segundo a direcção e inclinação que o maciço 
apresenta, por forma a melhor caracterizar a sua geometria. Sobre esse modelo foi realizado um 
tratamento geoestatístico dos resultados das análises químicas realizadas para cada litologia. Foi 
utilizado um elipsóide orientado segundo a estrutura geológica local, com o objectivo do cálculo 
estatístico ficar condicionado à estrutura geológica local. 

Da análise efectuada verifica-se que se trata de um maciço carbonatado com uma forte componente 
alumino-silicatada, conforme seria de esperar dada a presença de calcários, margas e argilas. 

Quadro III.3 – Intervalos de composição química e média do maciço por óxidos. 

 SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 K2O 

Mínimo 0,78 0,28 0,34 3,20 0,51 0,02 0,09 

Máximo 50,52 19,75 6,60 54,36 4,56 2,72 4,00 

Média 11,8 4,42 1,92 42,73 1,41 0,47 0,87 

 

Para uma análise de pormenor efectuou-se uma caracterização química do maciço pelos diferentes 
níveis estratigráficos. Foi considerado separar as argilas das diferentes litologias (calcários e margas), 
uma vez que a sua composição química apenas permite a sua utilização em pequenas quantidades. De 
facto, as elevadas concentrações em alumina que as argilas apresentam, apenas permite a sua 
utilização em quantidades reduzidas, de forma a satisfazer os parâmetros químicos para o fabrico de 
cimento. Deste modo, não será possível a utilização das argilas na sua totalidade, pelo que parte delas 
constituirá os estéreis da pedreira. A sua selecção será feita no decorrer dos desmontes e após análise 
química complementar a realizar no decorrer da exploração.  

Os resultados da caracterização química por nível estratigráfico são apresentados no Quadro III.4. 

 

 

                                                           

1 De dimensões 10 m (X)  × 10 m (Y) × 2 m (Z). 
2 De dimensões 2,5 m (X)  × 2,5 m (Y) × 0,5 m (Z). Definidos para ajustar os blocos à topografia e à configuração final da 
escavação. 
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Quadro III.4 - Composições médias dos níveis estratigráficos. 

NÍVEL ESTRATIGRÁFICO SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 K2O 

P0 

Calcários e 
margas 

8,66 3,55 1,70 45,10 1,53 0,5 0,69 

Argila 31,97 11,64 4,33 22,46 2,91 1,04 2,18 

P1 Calcários e 
margas 

6,70 2,78 1,40 47,30 1,34 0,52 0,56 

P2 

Calcários e 
margas 

6,90 2,84 1,30 47,60 1,01 0,42 0,53 

Argila 36,94 13,72 4,39 19,22 2,27 1,02 2,5 

P3 

Calcários e 
margas 

10,17 3,92 1,73 44,22 1,38 0,29 0,82 

Argila 23,82 8,87 3,34 30,27 2,45 0,55 1,73 

P4 

Calcários e 
margas 

5,70 2,22 1,15 49,07 0,95 0,24 0,44 

Argila 30,41 10,55 3,94 24,75 2,21 0,53 1,99 

P5 

Calcários e 
margas 

9,44 3,33 1,65 45,36 1,01 0,29 0,71 

Argila 29,92 9,09 3,09 27,91 2,03 0,88 1,77 

P6 

Calcários e 
margas 

8,10 2,83 1,44 47,18 0,88 0,41 0,60 

Argila 29,74 9,19 3,17 28,25 1,57 1,50 1,76 

P7 

Calcários e 
margas 

7,47 2,66 1,41 47,68 0,93 0,48 0,57 

Argila 30,25 10,01 3,75 26,58 1,95 0,67 2,22 

P8 Calcários e 
margas 

8,76 3,09 1,82 46,48 1,01 0,40 0,66 

P9 Calcários e 
margas 

11,89 4,35 1,98 43,85 1,03 0,66 0,91 

 

No Quadro III.3 e no Quadro III.4 apresentam-se os intervalos de composição química do maciço para 
os diferentes óxidos e a respectiva média. Verifica-se que este maciço possui uma composição indicada 
para constituir matéria-prima para o fabrico de cimento. 
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1.4. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

1.4.1. Introdução 

A descrição das características hidrológicas de um determinado local passa pela forma como a água se 
distribui, os tipos de massa de água existentes e, ainda, a sua quantidade e qualidade1, pois estas 
características influenciam o funcionamento do sistema. 

A caracterização dos recursos hídricos apresentada neste capítulo pretende dar a conhecer o estado 
das águas superficiais da área em estudo, do ponto de vista quantitativo, sendo a bacia hidrográfica a 
unidade de estudo.  

Neste âmbito, caracteriza-se essencialmente o sistema hidrográfico das linhas de água abrangidas e/ou 
influenciadas pelas intervenções preconizadas no projecto da pedreira “Arcena”, o escoamento 
superficial e os caudais de cheia, recorrendo aos elementos disponíveis, nomeadamente pelo Instituto 
da Água. 

1.4.2. Caracterização do sistema hidrográfico 

Segundo o Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de Água2 a área em estudo insere-se 
na região hidrográfica n.º 3 – Tejo (Folha nº 1), nomeadamente na bacia hidrográfica dominada pelo rio 
da Silveira, que é um afluente da margem direita do rio Tejo. Na Figura III. 11 observa-se o rio Tejo a 
partir da área em estudo. 

 

Figura III. 11 – Vista do rio Tejo  

Na caracterização e análise do sistema hidrográfico do local foram incluídos os cursos de água e 
respectivas bacias hidrográficas, cuja área dominada fosse abrangida pela pedreira “Arcena”. Na 
Figura III. 12 apresenta-se a rede hidrográfica principal abrangida pela área em estudo. 

 

 

                                                           

1 Os aspectos referentes à qualidade serão devidamente análisados no capítulo III.8.6 
2 DGRAH, (1981) 
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Figura III. 12 – Rede hidrográfica principal e indicação das secções de cálculo 

Na envolvente da área em estudo a principal linha de água é o rio Crós Cós, que é um afluente da 
margem direita do rio da Silveira, que por sua vez aflui ao rio Tejo. O rio Crós Cós com uma orientação 
essencialmente NW-SE, desenvolve-se ao longo de 6,0 km, dominando uma bacia hidrográfica com 
uma área de 5,8 km2.  

A área em estudo, (Figura III. 12) localiza-se na margem esquerda do rio Crós Cós, no troço intermédio 
da bacia hidrográfica dominada por esta linha de água e abrange vários afluentes 
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sem toponímia específica, que no presente estudo são designados por A, B, C, D, E, F e G no sentido 
oeste–este, respectivamente. Estas linhas de água, com uma orientação predominante no sentido N-SE, 
dominam bacias hidrográficas de muito pequena dimensão.  

A rede de drenagem na área em estudo apresenta uma fraca densidade, de regime torrencial, só 
apresentando caudal após ter acontecido uma chuvada. Os troços das linhas de água directamente 
afectados pela exploração da pedreira são todas de 1ª ordem, excepto no caso da linha de água A em 
que o troço afectado é de 2ª ordem. Durante as visitas ao local (3 de Junho de 2010), as linhas de água 
abrangidas pela pedreira não apresentavam caudal, como se pode observar na Figura III. 13, onde a 
ausência de água de origem superficial é um aspecto marcante na área em estudo.1 

  

  

Figura III. 13 – Vista geral das linhas de água afluentes do rio Crós Cós, na área a ocupar pela pedreira 
(3 de Junho de 2010) 

Tal como os seus afluentes, o rio Crós Cós também não apresenta caudal, como se pode observar na 
Figura III. 14, onde se mostra esta linha de água num troço de características urbanas, em Arcena, a 
jusante da área em estudo. 

                                                           

1 No decurso das diversas visitas efectuadas ao local as linhas de água afluentes do rio Crós Cós não apresentavam caudal 
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Figura III. 14 – Troço do rio Crós Cós, em Arcena (3 de Junho de 2010) 

Embora a área a ocupar pela pedreira se localize na bacia hidrográfica dominada pelo rio Crós Cós 
existem obras complementares, associadas á construção das infra-estruturas de transporte do recurso 
mineral, que se localizam na bacia hidrográfica dominada pelo rio da Silveira e que implicam o 
atravessamento desta linha de água. Na Figura III. 15 observa-se esta linha de água, a qual apresenta 
algum caudal, embora muito reduzido. 

  

Figura III. 15 – Vistas do rio da Silveira (3 de Junho de 2010) 

No Quadro III.5 indica-se a classificação decimal, a área da bacia hidrográfica e o comprimento dos 
cursos de água abrangidos e/ou influenciados pela pedreira. 
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Quadro III.5 – Características dos cursos de água 

CURSO DE ÁGUA 
CLASSIFICAÇÃO 

DECIMAL 

ÁREA DA BACIA 
HIDROGRÁFICA 

(km2) 

COMPRIMENTO DO 
CURSO DE ÁGUA 

(km) 

Rio Tejo* 301 80 149,0 875,0 

Rio da Silveira 301 22 26,5 12,1 

Rio Crós Cós 301 22 02 5,8 6,0 

Linha de água A ---- 0,19 0,71 

Linha de água B ---- 0,09 0,31 

Linha de água C ---- 0,14 0,60 

Linha de água D ---- 0,10 0,43 

Linha de água E ---- 0,09 0,35 

Linha de água F ---- 0,17 0,93 

Linha de água G ---- 0,12 0,53 

*Área da bacia hidrográfica em Portugal é de 24 380 km2 e o comprimento do curso de água é de 225,0 km. 
 

Com a pedreira serão afectadas directamente as linha de água A (Fase I), B, C, D, E  e F (Fase III) e 
G (Fase IV), pelo que se considerou secção para a estimativa dos caudais de ponta no local onde se 
verifica o cruzamento de cada uma destas linhas com o limite da área de exploração. Também se 
considerou uma secção no local onde se prevê o atravessamento do rio da Silveira, conforme se pode 
observar na Figura III. 12. 

1.4.3. Escoamento Superficial 

As características fisiográficas e geológicas das bacias hidrográficas abrangidas pela área em estudo, 
em conjugação com as da precipitação da região, induzem um regime hidrológico na rede hidrográfica 
praticamente torrencial. Conforme já foi referido, o caudal circulante na rede hidrográfica da área em 
estudo é muito pouco significativo, só existindo escoamento após ter acontecido uma chuvada 
significativa. 

Segundo os registos de precipitação disponíveis (período entre 1980 e 2006) no posto udométrico de 
Calhandriz (20C/04UG), a precipitação média anual na região em estudo é de 730 mm. Na estação 
meteorológica utilizada anteriormente no descritor clima (Base Aérea – Alverca), o valor médio de 
precipitação é da mesma ordem de grandeza (749,3 mm). De acordo com o Atlas da Água, como se 
pode observar na Figura III. 16, a precipitação média anual na região situa-se na classe dos 
700 a 800 mm, classe de valores onde se inserem os registos anteriormente referidos. Face aos 
elementos disponíveis considera-se que para a área em análise a precipitação média anual é de 
750 mm. 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJECTO DA PEDREIRA “ARCENA” 

(VILA FRANCA DE XIRA) 

 

 
III.24 SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA E.101839.03.01.aa 

 

 

Figura III. 16 – Distribuição espacial da precipitação média anual (mm) na bacia do rio Tejo e na área 
em estudo (SNIRH, INAG, 2008)  

Na rede hidrométrica nacional disponibilizada pelo Instituto da Água (INAG), no Serviço Nacional de 
Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), não existe nenhuma estação de medição de caudais nas 
linhas de água em estudo, pelo que se recorreu ao Atlas do Ambiente1. Segundo este, como se pode 
observar na Figura III. 17, o escoamento médio anual na região em estudo é da ordem dos 100 a 
150 mm. 

                                                           

1 CNA (1975) 

Área em estudo 
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Figura III. 17 – Escoamento médio anual (mm) na área em estudo 

Se se considerar, por excesso, um escoamento médio anual de 125 mm (17% da precipitação média 
anual), as afluências médias anuais geradas na área a ocupar pela pedreira (71,7 ha) são cerca de 
77,9x103 m3, o que corresponde a cerca de 10% das afluências médias anuais geradas na bacia 
hidrográfica dominada pelo rio Crós Cós. 

Face à ordem de grandeza dos valores de precipitação e dos escoamentos gerados na área dominada 
pela pedreira, assim como dos caudais de ponta estimados nas secções das linhas de água afluentes 
do rio Crós Cós (ponto 1.3), considera-se que, ao nível dos recursos hídricos, a componente da água de 
origem superficial tem um peso pouco significativo. 

Acresce o facto, da área de intervenção estar instalada em rochas carbonatadas pelo que deverá 
prevalecer a percolação ou recarga em detrimento da escorrência superficial, reduzindo 
substancialmente os 125 mm/ano disponíveis para a rede hidrográfica para valores inferiores a 
50 mm, à excepção de episódios torrenciais. 

1.4.4. Balanço hídrico 

No que se refere aos aspectos climáticos pertinentes para a realização do balanço hídrico e estimativa 
da água disponível para infiltração no sistema aquífero da área de intervenção, foram abordadas as 
características climáticas principais, com base nos registos médios de precipitação e temperatura. 

Para o cálculo do Balanço Hídrico optou-se por utilizar os registos de precipitação mais próximos da 
área de intervenção. Foram utilizados os registos de precipitação da Estação Udométrica do Calhandriz 
20C/04UG (série de 1980 a 2006), situada no concelho de Vila Franca da Xira, e os registos de 
temperatura da Estação Meteorológica de Lisboa (série de 1961 a 1990), por constituir a série completa 
mais próxima da área de estudo. 

Área em estudo 
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Tal como referido, os dados estão publicamente disponíveis no Sistema Nacional de Informação de 
Recursos Hídricos (SNIRH) do Instituto da Agua (INAG)1 e no Instituto Nacional de Meteorologia e 
Geofísica (INMG)2. A temperatura média anual ronda os 17 ºC e a precipitação média anual é da ordem 
dos 730 mm/ano ou seja 730 L/m2/ano. 

A região caracteriza-se por um período quente e seco de 2 meses, em Julho e Agosto em que 
praticamente não chove (inferior a 10 mm) e por um semestre húmido de Outubro a Março que 
concentra 77% da precipitação anual. Os meses mais chuvosos, em termos médios, são Novembro, 
Dezembro e Janeiro, com valores acima de 100 mm, embora seja possível reconstituir registos 
históricos de precipitação mensal neste trimestre acima de 350 mm. 

Os cálculos de balanço hídrico, necessários às estimativas do volume de água disponível para 
infiltração e escoamento, basearam-se na determinação da evapotranspiração potencial (EVP) e da 
evapotranspiração real (EVR) pelo método de Thornthwaite3 utilizando o balanço hidrológico sequencial 
mensal. Para efeitos comparativos foram também calculados a evapotranspiração real (EVR) pelos 
métodos de Turc4 e Coutagne5. Os cálculos do balanço hídrico sequencial mensal foram realizados com 
o programa CGEVAP6. 

O Método de Thornthwaite baseia-se nos valores de temperatura, tamanho do dia e latitude e resulta da 
aplicação de fórmulas empíricas e coeficientes de correcção. O método de Turc baseia-se em estudos 
estatísticos de evaporação, precipitação e temperatura em inúmeros locais da Terra. O Método de 
Coutagne baseia-se igualmente em equações empíricas que permitem calcular a evapotranspiração real 
a partir de fórmulas empíricas que relacionam a precipitação e a temperatura, segundo expressões 
descritas na bibliografia. 

Dado que na área de intervenção ocorrem solos esqueléticos argilo-siltosos constituídos por terra rossa 
poderá admitir-se uma capacidade de campo (aproximadamente igual a máxima capacidade de 
retenção de água pelos solos) na ordem dos 50 mm. 

No Quadro III.6 apresentam-se os valores de evapotranspiração real determinados segundo os métodos 
de Thornthwaite (EVR = 464.1 mm/ano), Turc (EVR = 566,5 mm/ano) e Coutagne 
(EVR = 562,4 mm/ano), admitindo uma capacidade de campo de 50 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 www.inag.pt. 
2 www.meteo.pt. 
3 Thorntwaite, 1948. 
4 Turc, 1955. 
5 Coutagne, 1954. 
6 Almeida, 1979. 
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Quadro III.6 – Balanço hídrico sequencial mensal (capacidade de campo de 50 mm). 

Mês T P EVP EVR R 
Out 18,4 89,1 70,8 70,8 0,0 

Nov 14,8 128,8 40,4 40,4 56,7 

Dez 12,4 102,7 29,9 29,9 72,8 

Jan 11,3 104,2 26,3 26,3 77,9 

Fev 12,6 85,9 28,3 28,3 57,6 

Mar 14,3 49,2 48,8 48,8 0,4 

Abr 15,4 56,8 57,7 57,7 0,0 

Mai 17,4 51,9 82,7 82,7 0,0 

Jun 20,4 20,0 106,4 38,4 0,0 

Jul 22,7 4,4 134,1 4,4 0,0 

Ago 23,0 5,8 128,2 5,8 0,0 

Set 21,8 30,6 99,4 30,6 0,0 

Total 17,0 729,4 853,1 464,1 265,3 

Capacidade de campo = 50 Reserva inicial = 0 Reserva final = 0 
Escoamento total = 265,3   
EVR (THORNT) = 464,1 EVR (TURC) = 566,5 EVR (COUTAGNE) = 562,4 

 

Com base no balanço sequencial mensal de Thornthwaite, considerando uma capacidade de campo de 
50 mm, obtém-se volumes disponíveis para escoamento, R (escorrência+infiltração) de 
aproximadamente 265 mm/ano, concentrados no período de Novembro a Fevereiro. 

Dadas as formações geológicas de natureza calcária apresentarem elevada permeabilidade e o facto de 
não se identificarem linhas de água funcionais ou activas na área de intervenção, será de admitir uma 
infiltração eficaz ou recarga do aquífero entre 220 e 290 mm/ano (250 L/m2 anualmente) ou seja 
aproximadamente 30 a 40% da precipitação média anual, correspondente praticamente à totalidade dos 
excedentes hídricos médios anuais que é um valor admitido para outros sistemas geologicamente 
semelhantes1.. 

De acordo com os valores apresentados, o Balanço Hídrico será representado pelas seguintes parcelas: 

� Precipitação média anual = 730 mm 

� Evapotranspiração real = 64% ou 464 mm/ano (situação de coberto vegetal arbustivo natural) 

� Recarga aquífera = 30% ou 220 mm/ano 

� Escoamento superficial (rede hidrográfica) = 6% ou 46 mm/ano 

1.4.5. Caudais de ponta de cheia 

Nas bacias hidrográficas em estudo também não existem dados de medições directas de caudais 
máximos instantâneos que permitam estimar os caudais de ponta de cheia correspondentes a diversas 
probabilidades de ocorrência. Como tal, para estimar os caudais de cheia nas secções em estudo 
(Figura III. 12), para vários períodos de retorno, recorreu-se ao modelo cinemático do Soil Conservation 
Service (S.C.S). 

                                                           

1 Almeida et al., 2000. 
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A estimativa do tempo de concentração (Tc) foi efectuado, com base no comprimento da linha de água e 
nas cotas máxima e mímina, por aplicação de várias fórmulas (Ven te Chow, Kirpich e Temez), tendo-se 
adoptado a média dos valores assim obtidos. No Quadro III.7 indica-se, para cada secção em estudo, o 
respectivo tempo de concentração. 

Quadro III.7 – Tempo de concentração (minutos) 

SECÇÃO 
TC 

(MINUTOS) 

Afluentes 
do rio  

Crós Cós 

A 14 

B 7 
C 11 
D 9 
E 7 
F 18 
G 11 

Rio da Silveira S 30 

 

O escoamento foi obtido com base na carta de solos do Atlas do Ambiente e na de ocupação do solo, 
tendo-se considerado 85 para as bacias dominadas pelos afluentes do rio Crós Cós e 89 para a do rio 
da Silveira.  

No cálculo dos caudais de ponta de cheia para as bacias e secções em estudo, para chuvadas com 
duração igual ao tempo de concentração, cujos resultados são apresentados no Quadro III.8, 
consideraram-se as curvas Intensidade-Duração-Frequência (IDF), apresentadas pelo LNEC, tendo-se 
admitido que a zona em estudo se insere na região A (região de Lisboa)1.  

Quadro III.8 – Caudais de ponta de cheia (m3.s-1) 

SECÇÃO 

CAUDAL DE PONTA DE CHEIA(M3.S-1) 

T = 10 ANOS T = 100 ANOS 

Afluentes 
do rio 

Crós Cós 

A 0,23 0,70 

B 0,04 0,22 
C 0,13 0,47 
D 0,06 0,27 
E 0,05 0,24 
F 0,21 0,66 
G 0,12 0,40 

Rio da Silveira S 28,9 60,0 

 

                                                           

1 Matos e Silva, 1989 
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Da análise dos resultados obtidos considerou-se que os caudais de ponta estimados, para os períodos 
de retorno de 50 e 100 anos, recorrendo às curvas IDF-ILNEC, serão os utilizados em cálculos de 
estimativa de drenagem. 

1.5. RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

1.5.1. Considerações iniciais 

A caracterização hidrogeológica da área de intervenção foi realizada com base em informações 
recolhidas em níveis distintos mas complementares: 

• Foi colectada na bibliografia disponível, a informação tida por relevante, no que respeita ao 
enquadramento hidrológico regional; 

• Foi consultado o Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) do Instituto da 
Água1; 

• Foi consultada a CCDR LVT (actual ARH Tejo) e os Serviços Municipalizados de Abastecimento 
de Água de Vila Franca de Xira; 

• Realização de um inventário de pontos de água na envolvente da área de estudo, tendo em vista 
pormenorizar, ao nível local, a posição dos níveis freáticos; 

• Medição de níveis freáticos na área de intervenção e na envolvente próxima, tendo em vista a 
aferição local da profundidade do nível da água; 

• Foram, ainda, consultados os relatórios das sondagens de caracterização do recurso mineral, 
produzidos pela CIMPOR. 

1.5.2. Enquadramento hidrogeológico regional 

Do ponto de vista hidrogeológico, a área de intervenção não se insere em nenhum sistema aquífero 
reconhecido na bibliografia2, por não se reconhecer continuidade hidráulica nem fácies hidroquímica 
característica das várias formações geológicas jurássicas identificadas na região. 

De acordo com a bibliografia consultada, não se dispõe de dados que permitam esboçar uma mapa 
piezométrico e nem sequer definir em traços gerais as direcções e sentidos de fluxo subterrâneo para a 
região. O estudo relativo à caracterização aquífera é, portanto baseado em trabalho de campo e 
experiência dos autores em casos de estudo semelhantes. 

Adicionalmente, não se conhece informação histórica disponível no Sistema Nacional de Informação de 
Recursos Hídricos do INAG relativamente à piezometria e qualidade da água subterrânea desta região3 
nem foram identificados estudos específicos de Hidrogeologia com informação relativamente às 
propriedades hidráulicas das formações interessadas.  

No entanto, os calcários jurássicos aflorantes na área de intervenção, pertencentes às formações das 
“Margas da Abadia”, “Margas e Calcários” e “Calcários do Amaral”, têm potencialidades aquíferas ou 

                                                           

1 www.snirh.pt . 
2 Almeida et al., 2000. 
3 www.inag.pt  
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seja, suportam origens de abastecimento particulares para fins domésticos e agrícolas como 
comprovado durante os trabalhos de campo, pela existência de poços, furos e nascentes. 

As potencialidades aquíferas, embora modestas, são susceptíveis de garantir estes pequenos 
abastecimentos, tendo-se constatado que o abastecimento público à freguesia de Calhandriz foi 
suportado, no passado, por poços dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca 
de Xira situados junto à Ribeira da Silveira e actualmente desactivados. Segundo informações dos 
Serviços Municipalizados, actualmente todo o abastecimento público é suportado pela rede de 
abastecimento de água com origem na EPAL1. 

Próximo do limite oriental da área de intervenção ocorre o sistema aquífero das “Aluviões do Tejo”. Os 
materiais do sistema são de origem fluvial, aluviões modernas (Holocénico) e terraços (Plistocénico). 
Estas unidades são caracterizadas por grande irregularidade e complexidade na estratificação. Este 
sistema está bem representado entre Alverca do Ribatejo e Alhandra, onde cobre as formações 
jurássicas e cretácicas nas proximidades do estuário do Tejo. 

Considera-se que o estuário do Tejo e os depósitos de aluviões são parcialmente recarregados na base 
a partir do escoamento subterrâneo das formações geológicas da margem direita. No vale do Tejo os 
depósitos aluvionares são, em geral, formados por areias e argilas interestratificadas, com um depósito 
basal formado por areias, seixos e calhaus que pode atingir 40 m de espessura. Frequentemente, 
predominam os seixos e calhaus. 

A produtividade média das captações das Aluviões do Tejo oscila entre 10 a 20 L/s, com 
transmissividades frequentemente acima de 1000 m2/dia e condutividade hidráulica entre 120 e 
140 m/dia2. Em termos médios, o coeficiente de armazenamento situa-se na ordem de 8x10-3. 

1.5.3. Caracterização hidrogeológica da área de intervenção 

1.5.3.1.  Formações aquíferas 

Na área de intervenção, as formações calcárias aflorantes, descritas no Capítulo III 1.3, tem centenas 
de metros de espessura e integram-se numa estrutura calcária monoclinal inclinada para Sul. 

O suporte geológico do aquífero, ou seja, o reservatório de água subterrânea, a nível local, é mantido 
principalmente pelas formações de “Margas e Calcários” do Kimmeridgiano superior, constituídas por 
margas, calcários oolíticos, margas e grés micáceos carbonatados, com cerca de 300 m de espessura. 

Em termos hidrogeológicos, os afloramentos carbonatados na área de intervenção apresentam 
permeabilidade primária (porosidade) variável, em função da abundância de carbonato de cálcio e uma 
permeabilidade secundária associada ao diaclasamento e fracturação superficial do maciço, que 
corresponde, em profundidade, ao desenvolvimento da carsificação, por dissolução e circulação da 
água subterrânea. 

Desta forma constitui-se um aquífero fissurado, mais ou menos carsificado, com circulação preferencial 
através de redes de fracturas e condutas cársicas, em que os níveis de circulação activos estão ligados 
a pontos de emergência (exsurgências cársicas), designadas nascentes ou exsurgências. Estas 

                                                           

1 Anexo I (Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira) 
2 Almeida et al., 2000. 
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exsurgências, descarregam, ocasionalmente, para linhas de água temporárias e/ou vales secos quando 
o aquífero está em carga hidráulica, após os períodos de precipitação intensa. 

Na área de intervenção reconhece-se um sistema aquífero carbonatado, fissurado, com carsificação 
profunda provavelmente pouco desenvolvida, a avaliar pela ausência de exsurgências (nascentes) 
importantes e lápias de dissolução superficial pouco desenvolvidos, com preenchimentos argilosos de 
terra rossa de reduzida espessura1. 

Tal como foi referido, o aquífero local na área de intervenção, apesar de caudais relativamente 
modestos, tem capacidade para suportar origens de abastecimento particulares, para fins domésticos e 
agrícolas e, no passado, inclusivamente foi utilizado para abastecimento à freguesia de Calhandriz, 
tendo sido abandonado por deficiente qualidade da água, de acordo com os moradores locais. 

Não havendo informação disponível que permita estimar os parâmetros hidráulicos deste sistema, 
admite-se que se enquadram dentro da gama de valores habituais dos sistemas aquíferos calcários 
pouco fissurados e carsificados, descritos na bibliografia da especialidade2. 

De acordo com a bibliografia consultada, não se dispunham, à data de realização do estudo, de dados 
suficientes que permitam esboçar uma mapa piezométrico, nem definir em traços gerais as direcções e 
sentidos de fluxo subterrâneo. No sentido de colmatar esta lacuna de conhecimentos procedeu-se ao 
Inventário Hidrogeológico. 

Durante o Inventário Hidrogeológico foram também recolhidas amostras de água subterrânea em poços, 
furos e nascentes, para caracterização laboratorial de parâmetros físico-químicos e para a determinação 
de fácies hidroquímica e efectuadas medições in situ de parâmetros de campo como o pH, 
condutividade eléctrica, temperatura e sólidos totais dissolvidos. 

O modelo conceptual do escoamento subterrâneo na área de intervenção está esquematizado no corte 
hidrogeológico da Figura III. 18. 

O topo da serra de Arcena funciona como zona de recarga aquífera e o rio da Silveira, a Norte, como 
zona de descarga desse sector, enquanto na maior parte da área de intervenção deverá predominar o 
escoamento para Sudeste e Este, no sentido do rio Tejo.  

 

 

                                                           

1 Importa ainda referir que no decurso da campanha de sondagens efectuada e do ponto de vista hidrogeológico não foi 
possível obter informação relevante, nomeadamente sobre a posição do nível piezométrico, dado que nenhuma sondagem 
atingiu a zona saturada ou o sistema de condutas e galerias cársicas eventualmente existentes.( Capítulo III.1.3.3.4)  
2 Almeida et al., 2000. 
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J4a - “Margas de Abadia”, datada do Kimmeridgiano inferior e médio; 
J4b - “Calcários de Amaral”, datada do Kimmeridgiano superior; 
J4-5 - Margas e calcários - “Camadas com Lima pseudo-alternicosta” e “Pteroceriano”, 
                                         datada do Kimmeridgiano superior – Portlandiano inferior (?); 

Figura III. 18 – Modelo conceptual do escoamento subterrâneo na serra de Arcena. 

1.5.3.2.  Inventário de Pontos de Água 

O Inventário Hidrogeológico efectuado baseou-se em dados fornecidos pela ARH do Tejo1 completados 
com informações obtidas em trabalhos de campo realizados durante os mês de Junho de 2009. 

A área de levantamento hidrogeológico de campo correspondeu aproximadamente à envolvente até 
1 km da área de intervenção. Foram identificadas um total de 36 origens de água das quais 30 são furos 
de captação, 5 poços e 1 nascente. Afastados da área de inventário foram identificados 2 furos de 
captação integrados na rede de monitorização do SNIRH2. 

Durante os trabalhos de campo não foram referenciados furos de captação de abastecimento público 
em serviço e as informações obtidas junto dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Vila 
Franca de Xira confirmaram que actualmente todas as antigas captações foram abandonadas3. 

Os poços têm profundidades até 10 m e captam águas freáticas do solo. O poço P2 capta uma nascente 
natural com descarga para as linhas de água, como ocorre no rio da Silveira. A nascente identificada 
(N1) situada na Quinta Nova do Calhandriz ocorre nas zonas de alternância de níveis com 
permeabilidades diferentes, constituindo pequenos caudais permanentes durante todo o ano. 

As informações de caudais para o sector envolvente da área de intervenção são escassas e pouco 
fidedignas, pois a maioria das captações particulares é construída para fornecer um caudal mínimo para 
as necessidades domésticas e de rega e não fornece informação real sobre a produtividade do aquífero. 

No entanto, a partir de 8 registos fornecidos pela ARH-LVT4, verifica-se que os furos de captação têm 
profundidades normalmente entre 70 e 150 m, podendo atingir excepcionalmente os 300 m. Pertencem 
maioritariamente a quintas e destinam-se a rega e a fins domésticos. Os caudais conhecidos variam 
entre 0,2 e 11 L/s. 

                                                           

1 Anexo I (Inventário Hidrogeológico) 
2 Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (INAG) 
3 Anexo I (Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira) 
4 Anexo I (Registos fornecidos pela ARH-LVT) 
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O mapa com a implantação do inventário hidrogeológico está representado na Figura III. 19 e a tabela 
com as respectivas características das captações consta de Anexo1. 

 

Figura III. 19 – Inventário hidrogeológico. 

                                                           

1 Anexo I (Inventário Hidrogeológico) 
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1.5.3.3.  Piezometria 

A caracterização piezométrica da área de intervenção e da região envolvente realizou-se com base na 
informação de arquivo da ARH Tejo e ainda em medições de campo efectuadas no mês de Junho de 
2009. 

Obtiveram-se oito registos de piezometria para a zona envolvente da área de intervenção, embora não 
seja rigoroso admitir que estejam em continuidade hidráulica devido à distância das ocorrências e à 
elevada heterogeneidade do maciço calcário (Quadro III.9). 

Quadro III.9 – Informação piezométrica. 

Ponto de 
Água 

Tipo Prof. (m) Geologia 
Cota  do nível de  Água 

Observado (m) 
Origem dos Dados 

P2 Poço/Nasc. 

 

     10 (?) J 4
a  82,00 Inventário 

P3 Poço/Nasc. 7 J 4
a  75,00 Inventário 

F3 Furo 150 J 4-5 146,00 ARH Tejo 

F4 Furo 180 J 4-5 153,00 ARH Tejo 

F8 Furo 80 J 5 130,00 ARH Tejo 

F9 Furo 115 J 5 62,00 ARH Tejo 

F19 Furo 198 J 4-5 197,50 ARH Tejo 

F21 Furo 198 J 4-5 203,50 Inventário 

 

O conjunto de oito origens de água apresentam nível de água entre as cotas de 203,50 m, a ocidente da 
área de intervenção e 62 m, a SE da área de intervenção. Na área de intervenção as sondagens 
geológicas realizadas até à cota de 12,10 m (Capítulo III 1.3) não interceptaram o nível freático, o que é 
indicador da elevada heterogeneidade do maciço calcário. 

A referência P2 do Inventário Hidrogeológico corresponde a um poço que capta uma nascente de 
características cársicas que descarrega nos períodos de inverno para o rio da Silveira. Desconhece-se 
os volumes de caudal e a extensão da rede subterrânea relacionada com a nascente, mas é de admitir 
que represente localmente um nível de base da circulação activa cársica no flanco Norte da Serra de 
Arcena. A exsurgência situa-se à cota 85 m. 

A informação disponível sobre a piezometria sugere fluxo subterrâneo para SE da área de intervenção, 
com gradientes na ordem de 0,04, embora a incerteza sobre a continuidade hidráulica da piezometria 
não permita a construção do referido mapa de forma rigorosa. 

Nas proximidades da área de intervenção não existem registos piezométricos, mas é possível 
reconstruir a evolução piezométrica do furo 403/164 do SNIRH1, com profundidade de 200 m, localizado 
a 4,8 km para ocidente da área de intervenção e que capta na formação de “Margas e Calcários” 
idêntica às formações aflorantes nas área de intervenção. 

                                                           

1 Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (INAG) 
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Conclui-se que esta formação apresenta oscilação interanual média de 20 m, em ano hidrológico 
normal, o que significa um sistema fissurado com alguma carsificação, embora não muito desenvolvida. 
Após o período de seca do ano 2004/2005, o sistema recuperou 35 m relativamente ao seu nível mais 
baixo (Figura III. 20). 

Extrapolando para a área de intervenção, será de admitir que a oscilação interanual do potencial 
piezométrico seja também na ordem de 20 m, entre as estações secas e húmidas de anos hidrológicos 
normais, embora esta hipótese necessite de confirmação experimental.  

 

Figura III. 20 – Evolução do nível de água subterrânea no piezómetro 403/164 do SNIRH entre 2000 e 
2006. 

1.5.3.4.  Especiação Hidrogeoquímica 

A partir das análises físico-químicas de 3 origens  de água subterrânea (P2, F21 e F22) realizou-se um 
estudo de especiação hidrogeoquímica, no sentido de compreender a relação entre a composição da 
água e os terrenos atravessados.1. 

O estado de equilíbrio hidroquímico, representado pelo índice de saturação dos minerais do sistema 
carbonatado (calcite e dolomite), a Taxa de Adsorção de Sódio (SAR) 2, e os índices Na/Cl, Ca/Mg e 
Ca/HCO3 (em meq/L) obtidos a partir do programa PHREEQC3 estão representados no Quadro III.10. 

O Índice de Saturação, IS, exprime o estado de equilíbrio da água relativamente a um mineral. Se a 
água está em equilíbrio em relação aos constituintes do mineral, então IS  equivale a 1, ou seja o valor 
de log IS situa-se no intervalo entre -0,1 e 0,1. Se o valor do log IS é inferior a 0,1, a água está 

                                                           

1 Anexo I (Especiação hidrogeoquímica) 
2 Sodium Adsortion Ratio 
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subsaturada e portanto com tendência para fenómenos de dissolução. Em águas sobressaturadas em 
determinados constituintes, o valor do IS é superior a 1 (log IS > 0,1) e predomina a tendência para 
atingir o equilíbrio por precipitação do mineral cujas espécies se encontram em excesso. 

Os fenómenos de solubilização e precipitação dependem em grande parte de factores físicos como a 
temperatura, pH, e pressão atmosférica (pressão parcial de CO2) bem como da acção isolada ou 
conjunta de fenómenos modificadores do equilíbrio químico como a alteração da concentração da 
solução e do efeito do ião comum. 

O ratio hidroquímico, de certos elementos químicos pode fornecer indicações importantes sobre a 
natureza da rocha aquífera, localização das zonas de recarga, direcção de fluxo subterrâneo, tempo de 
contacto da água com o terreno, existência de fenómenos modificadores e características específicas 
da água. Estas razões podem funcionar como verdadeiros indicadores químicos, desde que as 
concentrações não sejam muito elevadas. 

O ratio rCa/rMg depende em grande parte da duração do contacto da água com o terreno. Nas rochas 
carbonatadas esta razão é, geralmente, superior à unidade. Valores próximos da unidade apontam, 
normalmente, para a circulação em formações dolomíticas ou ainda para a existência de calcites 
magnesianas. A precipitação de CaCO3 pode induzir uma diminuição enganadora da relação rCa/rMg 
sem ligação com os terrenos atravessados. 

Quadro III.10 – Resultados da especiação hidrogeoquímica. 

PARÂMETROS NASC/POÇO 2 FURO 21 FURO 22 

ERB (%) 9,4 19,5 3,2 

Grupo Condutividade eléctrica C3 C3 C3 

SAR 0,8 3,1 4,6 

Dureza (mg/L CaCO3) 477 330 390 

Fácies hidroquímica HCO3 – CA - MG HCO3 – NA - CA HCO3 – NA - CA 

LOG IS Calcite 0,79 0,71 0,70 

Log IS Dolomite 1.27 1,45 1,05 

rNa/rCl (meq/L) 0,03 0,18 0,08 

rCa/rMg (meq/L) 2,12 1,43 2,38 

rCa/rHCO3 (meq/L) 1,07 0,66 0,60 

 

A fácies hidroquímica é o resultado do compromisso entre as diferentes fases presentes na solução, em 
especial das relações iónicas que se estabelecem entre a fase sólida (mineral) e a água. A fácies 
hidroquímica predominante é bicarbonatada cálcica e bicarbonatada sódica, como se pode observar da 
projecção das 3 amostras em diagrama de Piper (Figura III. 21).  

As águas são altamente mineralizadas, duras e de reacção ligeiramente alcalina. Os elementos que 
mais contribuem para a mineralização da água são o bicarbonato, o cálcio e o sódio. 
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Constata-se que as três amostras estão sobressaturadas relativamente aos minerais típicos dos 
sistemas carbonatados (i.e. calcite e dolomite). Os processos hidrogeoquímicos dos quais depende a 
composição da água subterrânea relacionam-se com a alteração química das margas e carbonatos 
presentes na formação de “Margas e Calcários” (Kimmeridgiano – Portlandiano) que fornecem Ca2+ e 
Na+, respectivamente, à água de circulação subterrânea. 

Os resultados da especiação hidrogeoquímica comprovaram o modelo conceptual de circulação 
subterrânea na área, indicando que a nascente captada por poço (P2) corresponde a uma descarga 
natural do sistema cársico-fissurado, com tempo de circulação mais prolongado que a água captada nos 
furos F21 e F22. 

No caso do furo F22, os valores elevados de cloretos, sódio e nitratos, com reflexos na elevada 
mineralização da água, correspondem parcialmente a fenómenos de contaminação local de origem 
agrícola, por se tratar de uma área de searas e pomares. 

A aptidão da água para uso agrícola corresponde à classe C3S1 do índice Riverside. O perigo de 
alcalinização dos solos é baixo, mas o risco de salinização é elevado, não sendo de aconselhar o 
regadio em culturas sensíveis e/ou solos de reduzida permeabilidade. 

Em termos globais, as águas subterrâneas da área de estudo apresentam características químicas de 
circulação em rochas carbonatadas (calcários) com participação e solubilização de terrenos com 
presença de componentes mais argilosas e margosas. 

 

Figura III. 21 – Diagrama de Piper. 
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1.6. QUALIDADE DAS ÁGUAS 

1.6.1. Enquadramento legal 

A avaliação da qualidade da água é enquadrada legalmente pelo Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de 
Agosto, que estabelece as normas, os critérios e os objectivos de qualidade com a finalidade de 
proteger o meio aquático e melhorar a qualidade das águas em função dos seus principais usos. Para 
os parâmetros de qualidade estabelecidos naquele diploma foram definidos: valores máximos 
admissíveis (VMA), que indicam os valores de norma de qualidade que não devem ser ultrapassados; 
valores máximos recomendáveis (VMR), que indicam os valores de norma de qualidade que devem ser 
respeitados ou não excedidos; e valores limite de emissão (VLE) que indicam o valor da concentração 
de determinadas substâncias que não podem ser excedidos por descarga no meio aquático. A secção III 
daquele diploma, relativa à água para consumo humano, foi revogada pelo Decreto-Lei n.º 243/2001, 
de 5 de Setembro, que aprova as normas relativas à qualidade da água destinada a este uso, 
transpondo para o direito interno a Directiva n.º 98/83/CE, do Conselho, de 3 de Novembro. Este último, 
foi revogado pelo Decreto-Lei nº306/2007, de 27 de Agosto. 

Quando considerado o uso para consumo humano (o mais exigente em termos de qualidade), a água 
deve satisfazer um conjunto de condições relativamente a valores paramétricos fixados nas 
partes I, II e III do Anexo I do Decreto-Lei nº306/2007, de 27 de Agosto, bem como, cumprir os controlos 
de rotina, inspecção e frequências mínimas de amostragem e análise de águas com esse fim. Não 
sendo indicado o seu uso para um fim específico, as águas superficiais deverão, contudo, satisfazer um 
conjunto de objectivos ambientais de qualidade mínima. Esses objectivos ambientais são listados no 
Anexo XXI do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. 

A descarga de águas residuais no meio aquático receptor condiciona a sua qualidade e encontra-se 
genericamente regulamentada no Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. Articulados 
com o Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto, referem-se os seguintes diplomas estabelecidos, também, 
com vista à redução da poluição dos meios aquáticos provocada pelas descargas de águas residuais 
pontuais e difusas: 

• Decreto-Lei n.º 506/99, de 20 de Novembro, que fixa objectivos de qualidade de 
determinadas substâncias perigosas que foram consideradas prioritárias em função da 
respectiva toxicidade, persistência e bioacumulação; 

• Decreto-Lei n.º 261/2003, de 21 de Outubro, que constitui um aditamento ao diploma 
anterior e onde se encontram, também, definidos objectivos de qualidade para 
determinadas substâncias perigosas. 

De salientar, no entanto, que as actividades a desenvolver no presente Projecto não são geradoras de 
qualquer substância listada nos Anexos dos dois últimos diplomas. 

1.6.2. Potenciais contaminantes aquáticos associados à actividade em 
estudo 

Nas actividades de extracção mineral de inertes a céu aberto, o parâmetro que assume maior relevo 
sobre a qualidade da água é o transporte de sólidos para as linhas de água, com consequente 
incremento da concentração de Sólidos Suspensos Totais (SST). Este transporte pode ter origem 
natural (durante períodos de precipitação intensa e prolongada) ou resultar da acção do Homem (com 
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libertação de efluentes para o meio hídrico). O primeiro pode ainda incidir sobre o meio geológico não 
intervencionado (natural ou semi-natural) ou intervencionado (e.g. frentes de exploração, escombreiras).  

A erosão hídrica e eólica e o transporte por acção mecânica, associados ao deficiente 
acondicionamento dos materiais ou à falta de limpeza dos acessos, podem também ter como 
consequência a afectação das linhas de drenagem natural existentes na área. Por exemplo, uma 
deficiente concepção e manutenção dos taludes, pode conduzir a ravinamentos importantes e ao 
consequente arrastamento de partículas sólidas para os órgãos de drenagem pluvial, com prejuízo para 
a qualidade das linhas de água receptoras. 

Outro aspecto importante, com eventuais consequências sobre a qualidade das águas superficiais e/ou 
subterrâneas, tem a ver com a possibilidade de ocorrência de situações acidentais anómalas, 
associadas a derrames de óleos (novos ou usados), combustíveis ou outras substâncias poluentes. 

No caso em estudo, a drenagem das águas residuais provenientes das instalações sociais será 
efectuada para uma fossa séptica estanque, esgotada periodicamente por empresa credenciada para o 
efeito, não constituindo, por isso, fonte de contaminação. 

Os óleos novos e usados assim como o combustível usado na instalação serão armazenados em 
recipientes estanques. Os óleos usados serão recolhidos periodicamente por empresa credenciada para 
o efeito. 

1.6.3. Potenciais contaminantes aquáticos associados a actividades na 
envolvente da área de intervenção 

Na envolvente próxima da área de intervenção funciona o Aterro Sanitário de Mato da Cruz (ASMC) 
explorado pela Valorsul, contíguo ao limite ocidental da área de intervenção. Este aterro é uma 
instalação preparada para a deposição de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) sendo constituído por 
depósitos revestidos com materiais impermeáveis para impedir que os líquidos libertados pelos resíduos 
- os lixiviados - se infiltrem e poluam o subsolo.  

De acordo com o definido no Artigo 25º do Decreto-Lei nº 152/2002, de 23 de Maio1, durante a fase de 
exploração do ASMC são feitos os acompanhamento e controlo dos lixiviados produzidos, das águas 
subterrâneas e das águas superficiais.2 

O controlo dos lixiviados produzidos no ASMC passa pela monitorização da sua quantidade e da sua 
qualidade. São monitorizados os lixiviados provenientes das células de deposição de RSU (célula de 
Vila Franca de Xira e célula 1 Valorsul), da célula de deposição de Cinzas Inertizadas e da área 
impermeabilizada da Instalação de Tratamento de Valorização de Escórias. O volume de lixiviados é 
medido em contínuo, por meio de medidores/totalizadores de caudal. Quanto à qualidade, a 
periodicidade de amostragem realizada corresponde à definida no diploma legal acima referido, sendo 
mensal, trimestral e semestral consoante os parâmetros analisados.3 

O controlo da qualidade das águas subterrâneas na zona de implantação do ASMC é realizado na rede 
piezométrica dentro da área do mesmo, constituída por 7 piezómetros. Estes consistem num tubo em 

                                                           

1 Este diploma foi recentemente revogado pelo Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 de Agosto, que regulamenta a instalação, a 
exploração, o encerramento e a manutenção pós-encerramento de aterros destinados a resíduos. O licenciamento do ASMC 
regeu-se pelo Artigo 25º do Decreto-Lei nº 152/2002, de 23 de Maio, por isso se manteve a análise com este normativo. 
2 www.valorsul.pt 
3 Idem 
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PVC rígido, com diâmetro de 125 mm e profundidade média de 30 m. A periodicidade de amostragem 
cumpre o definido no diploma acima referido, sendo mensal, semestral e anual consoante os 
parâmetros analisados. Relativamente à zona envolvente ao ASMC, a Valorsul dispõe de uma 
caracterização das águas subterrâneas, efectuada em furos/poços de habitações particulares entre 
1998 e 2001.1 

O controlo das águas superficiais é efectuado no rio Crós-Cós, linha de água mais próxima, com 
nascente a montante (topo Oeste) do vale onde se implanta o ASMC. A periodicidade de amostragem 
definida é trimestral devido aos parâmetros definidos no diploma legal acima referido. 

A drenagem dos lixiviados produzidos nas células do aterro é efectuada através de redes espinhadas de 
drenos que os conduzem por gravidade para uma caixa de visita exterior ao aterro e desta para um 
poço de bombagem, a partir do qual serão enviados para a Estação de Tratamento de Lixiviados. 

Cada dreno é constituído por uma tubagem em PEAD com diâmetro 225, ranhurada e instalada a meio 
da camada drenante do fundo da célula. 

O sistema de tratamento da Estação de Tratamento de Lixiviados (ETL) do ASMC consiste numa 
combinação de um tratamento biológico com um tratamento físico-químico, sendo a linha processual da 
estação de tratamento constituída por2: 

• medição dos caudais afluentes à obra de entrada; 

• adição de ácido fosfórico e anti-espumífico na obra de entrada, a montante do tratamento 
biológico; 

• tratamento biológico por lagoas de arejamento; 

• tratamento físico-químico por coagulação-floculação com adição de cloreto férrico e de 
polielectrólito (fase líquida); 

• neutralização do efluente com hidróxido de sódio; 

• decantação; 

• descarga do efluente pré-tratado para o emissário; 

• tratamento de lamas, constituído por espessamento, condicionamento com polielectrólito 
(fase sólida) e desidratação mecânica. 

Os lixiviados provenientes das células de RSU (célula Vila Franca de Xira e células 1 e 2 Valorsul), da 
célula de Cinzas Inertizadas e da Instalação de Tratamento e Valorização de Escórias são bombados 
para a ETL. No troço final das respectivas condutas elevatórias, encontram-se instalados medidores de 
caudal electromagnéticos. 

Em 2006, o caudal médio afluente à ETL foi de 158 m3/dia, com uma concentração média de CBO5 de 
602 mg/L, de CQO de 1825 mg/L, de NH4 de 872 mg/L e de SST de 740 mg/L.3 

                                                           

1 www.valorsul.pt  
2 Idem  
3 Ibidem 
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1.6.4. Qualidade das águas superficiais 

Para a caracterização regional da situação de referência em termos de qualidade das águas superficiais 
consultou-se o SNIRH1. A pesquisa efectuada na envolvente da área de intervenção revelou que as 
estações mais próximas da área em estudo (16D/05 – Ponte Couraça; 19D/06H – Ponte Cadafais) se 
encontram a mais de 10 km para NE, no rio Grande da Pipa, não se considerando representativas da 
área de interesse para o presente estudo. Refere-se apenas que o Boletim com os últimos dados 
disponíveis relativos à estação Ponte Cadafais, datados de 17/02/2008, indica os seguintes valores, que 
respeitam os valores paramétricos do Anexo I do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto:  

• pH -  8,7; 

• T – 11,7ºC; 

• Oxigénio dissolvido – 87,4 %; 

• Condutividade – 691 µS/cm. 

Na consulta efectuada ao Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e de Águas 
Residuais (INSAAR)2, identificaram-se vários pontos de rejeição de águas residuais no meio receptor 
nas freguesias de Alverca do Ribatejo e Calhandriz, directas e após tratamento, oriundas de ETAR’s e 
Fossas Sépticas Colectivas. 

Para a caracterização da qualidade da água superficial na área em estudo realizou-se uma campanha 
de amostragem no dia 3 de Junho de 2009 que contemplou a recolha de duas amostras de água no rio 
da Silveira, a montante e a jusante da área de intervenção do Projecto (Figura III. 22), e medições de 
parâmetros in situ. As amostras de água recolhidas foram analisadas em laboratório devidamente 
acreditado e no Anexo II apresentam-se os boletins de análise produzidos. 

                                                           

1 http://snirh.inag.pt/ 
2 Idem 
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Figura III. 22 – Localização dos pontos de caracterização da qualidade da água superficial. 
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Figura III. 23 – Aspecto da colheita da amostra SUP.1 -  rio da Silveira (Montante) e medição in situ. 

 

Figura III. 24 – Aspecto do local de colheita da amostra SUP.2 - rio da Silveira (Jusante) 
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Quadro III.11 – Resultados obtidos na análise da água do rio da Silveira. 

PARÂMETROS 
ANEXO XXI DL 236/98, 1/8 SUP.1 

MONTANTE 
SUP.2 
JUSANTE 

VMR/VMA 

pH 5,0 – 9,0 7,7 8,1 

pH in situ 5,0 – 9,0 8,11 9,06 

Temperatura in situ (ºC) 30 19,1 24 

Condutividade eléctrica in situ (µS/cm) 1000 718 726 

Sólidos Totais Dissolvidos in situ (ppm) NA 392 364 

CBO5 (mg/L O2) 5 < 2 < 2 

Sólidos Suspensos Totais (mg/L) 25* / 60*** < 5 50 

Óleos e gorduras (mg/L) 15** < 5 < 10 

Cádmio (mg/L Cd) 0,01 < 0,0004 < 0,0004 

Chumbo (mg/L Pb) 0,05 0,005 < 0,005 

Cobre (mg/L Cu) 0,1 < 0,010 < 0,010 

Ferro (mg/L Fe) 5*** 0,24 0,42 

Zinco(mg/L Zn) 0,5 < 0,020 < 0,020 

* Anexo I do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto – Qualidade das águas doces superficiais destinadas à produção de água 
para consumo humano; 
** Anexo XVIII do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto – Valores limite de emissão na descarga de águas residuais; 
*** Anexo XVII do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto – Qualidade das águas destinadas a rega; 
NA – Não atribuído. 

Pela análise dos resultados verifica-se que, para os parâmetros indicadores de qualidade avaliados, as 
águas do rio da Silveira apresentam resultados, quer a montante quer a jusante da área de intervenção 
do projecto, inferiores aos Valores Máximos Admitidos. 

1.6.5. Qualidade das águas subterrâneas 

A rede de qualidade da água subterrânea da responsabilidade Instituto da Água, IP (INAG) não possui 
qualquer estação de monitorização na envolvente próxima da área de implantação do projecto. A 
estação da rede de qualidade mais próxima corresponde a um furo vertical, com a referência 404/73, 
situado na freguesia de Vila Franca de Xira, dista mais de 13 km para Este da área de intervenção do 
Projecto, não constituindo, por isso, uma referência minimamente representativa do local em estudo. 

No sentido de caracterizar a qualidade da água subterrânea com informações mais recentes que os 
escassos registos da bibliografia consultada, realizaram-se colheitas nas origens de água P2, 
correspondente a um poço localizado sobre uma nascente no rio da Silveira, e no Furo 22 (Quadro III.12 
e Figura III. 25 a Figura III. 27). As colheitas foram efectuadas no dia 3 de Junho de 2009 e no Anexo II 
apresentam-se os boletins de análise. 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJECTO DA PEDREIRA “ARCENA” 

(VILA FRANCA DE XIRA) 

 

 
E.101839.03.01.aa SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA III.45 
 

 

Figura III. 25 – Nascente captada por poço no rio da Silveira (Ref. P2). 

 

Figura III. 26 – Furo particular no flanco Norte da serra de Arcena (Ref. F22). 
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Figura III. 27 – Localização dos pontos de caracterização da qualidade da água subterrânea. 
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Quadro III.12 – Resultados obtidos na análise da água subterrânea. 

PARÂMETROS 

A1 DO ANEXO I DL 236/98, 
1/8 NASC../POÇO 2 FURO 22 

VMR VMA 

pH 6,5-8,5 - 7,79 7,65 

Condutividade eléctrica (µS/cm) 1000 - 898 1488 

Sólidos Totais Dissolvidos (mg/L) NA NA 446 748 

Cloretos (mg/L) 200 - 51 110 

Sulfatos (mg/L) 150 250 100 160 

Nitrato total (mg/L) 25 50 7 47 

Sódio (mg/L) NA NA 40 210 

Bicarbonato (mg/L) NA NA 370 560 

Potássio (mg/L) NA NA 4 3 

Ferro total (mg/L) 0,1 0,3 < 0,050 < 0,050 

Cálcio (mg/L) NA NA 130 110 

Magnésio (mg/L) NA NA 37 28 

Sílica (mg/L) NA NA 9,4 9,7 

NA – Não atribuído 

Em termos de qualidade da água, a comparação dos valores obtidos nos parâmetros analisados com os 
valores estipulados na Categoria A1 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de Agosto, indica que os 
parâmetros analisados se situam abaixo dos Valores Máximos Recomendados (VMR), excepto para o 
parâmetro condutividade do Furo 22, mas para o qual não está estipulado um Valor Máximo Admíssivel 
(VMA). De acordo com o artigo 14.º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto, considerar-se-ão aptas 
para poderem ser utilizadas como origem de água para a produção de água para consumo humano as 
águas subterrâneas que apresentem qualidade superior ou igual à da categoria A1 do Anexo I, 
correspondendo-lhes o esquema de tratamento físico e desinfecção, conforme estipulado no Anexo II 
deste diploma. 

Em termos hidroquímicos, tratam-se de águas de mineralização média, indicando um percurso 
subterrâneo e um tempo de residência não muito prolongado. Os aniões dominantes são o bicarbonato 
e o cálcio. A fácies hidroquímica é bicarbonatada cálcica, as águas têm tendência ligeiramente alcalina 
e apresentam alguma dureza como é comum em sistemas carbonatados.  

Em Quinta Nova, situada no flanco Norte da serra de Arcena, mediram-se parâmetros de campo na 
água proveniente de uma pequena nascente situada na encosta (Figura III. 28 - N5 do inventário 
hidrogeológico apresentado no Capítulo III 1.5 e Figura III. 27) e que abastece com reduzido caudal 
(0,1 L/s) o depósito da Mãe de Água. Esta água apresenta pH de 7,7 e condutividade eléctrica de 
899 µS/cm. De acordo com a análise consultada junto do proprietário (Tecnocilab de 8/5/2009) a 
composição da água apresenta 75 mg/L de cloreto, 525 mg/L de dureza carbonatada, 2,1 mg/L de 
nitrato e 125 mg/L de sulfato. 
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Figura III. 28 – Depósito de água da nascente N1 (Mãe de Água). Quinta Nova. 

Foram, ainda, medidos parâmetros físico-químicos de campo no poço P5 (Figura III. 27), verificando-se 
um pH de 8,5 e uma condutividade eléctrica de 392 µS/cm. 

 

Figura III. 29 – Poço no flanco Norte da serra de Arcena (Ref. P5). 

A VALORSUL disponibilizou os dados de monitorização da rede piezométrica do Aterro Sanitário 
contíguo ao limite ocidental da área de estudo1.  

Os valores da monitorização reflectem apenas os parâmetros da água sub-superficial, dada a 
profundidade dos piezómetros, e não são representativos do aquífero local, que é bastante mais 
profundo e se encontra captado pelo furo PS2 do ASMC (referência F21 do Inventário Hidrogeológico 

                                                           

1 Anexo I – Estações de Monitorização da VALORSUL 
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apresentado no Capítulo III 1.5 e Figura III. 27). Não obstante, os resultados indicam valores muito 
elevados de Condutividade eléctrica. 

O furo PS2 do Aterro Sanitário localiza-se a aproximadamente 500 m do limite ocidental da área de 
intervenção do Projecto e capta níveis aquíferos em calcários fissurados entre os 115 e 160 m de 
profundidade. No Quadro III.13 apresentam-se os resultados da monitorização da qualidade da água 
entre 2006 e 2008. Pela análise dos resultados verifica-se que a qualidade da água subterrânea 
captada se manteve estável, sem evidências de contaminação a partir do ASMC. 

Quadro III.13 – Composição físico-química da água subterrânea do Furo F21 (Furo PS2 do AS). 

PARÂMETROS UNID. 11-05-2006 23-10-2006 16-04-2007 22-10-2007 30-06-2008 

pH - 7,03 7,62 7,41 7,28 8,01 

Condutividade (25ºC) µS/cm 977 780 744 431 835 

Ferro  mgFe/l 0,12 0,787  0,637 0,102 0,071 

Silica mgSiO2/l - 11,6 20 16,5 17,2 

Ortofosfatos  mgPO43-/l 1,9 0,18 0,45 0,9 1,7 

Crómio Hexavalente mgCr6+/l - < 0,01 < 0,024 - - 

SST mg/l 10 14 1 2 - 

SDT mg/l 539 430 410 - 424 

Salinidade mgNaCl/l 479 381 364 - - 

Sódio mgNa/l 24 - - - 130,1 

Potássio mgK/l - - - - 3,25 

Alumínio  mgAl/l - - - < 0,047 < 0,047 

Cloretos  mgCl-/l 596 37 29 30 32 

CQO mgO2/l 9 29 n.d. < 60 n.d. 

Nitritos gNO2-/l 77 - < 20 g/l - - 

Nitratos mgNO3-/l - 4 - < 0,5 <2 

Azoto amoniacal mgNH4+/l - - - - - 

Sulfatos mgSO42-/l - 92 59 58 77 

Alcalinidade Total mgCaCO3 417 299 372 326 296 

Carbonatos mgCaCO3 n,d, 0 n.d. n.d. n.d. 

Hidrogenocarbonatos mgHCO3- 508 365 453 398 361 

Dureza total (EDTA) mgCaCO3 540 372 347 - - 

Cálcio (EDTA) mgCa/l 107,6 100 127 77 78 

Magnésio  mgMg/l 27,7 30 7 39 33 
 

O aquífero na envolvente da área de intervenção, apesar de caudais relativamente modestos, tem 
capacidade para suportar origens de abastecimento particulares, para fins domésticos e agrícolas e, no 
passado, inclusivamente foi utilizado para abastecimento à freguesia de Calhandriz, tendo sido 
abandonado por deficiente qualidade da água, de acordo com os moradores locais. 
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1.6.6. Avaliação da vulnerabilidade à poluição 

1.6.6.1.  Enquadramento 

De uma forma geral não existe nenhum modo satisfatória de representar a vulnerabilidade dos 
aquíferos. De facto, não é possível representar num único mapa, sobretudo de pequena escala todas as 
condicionantes geológicas, hidrogeológicas e hidroquímicas que exercem algum controlo sobre o 
comportamento dos contaminantes. Cada grupo de contaminantes, é afectado por inúmeros factores 
que incluem o tipo e a espessura do solo, características e espessura da zona não saturada (zona 
vadosa), taxa de recarga, características do aquífero, etc. 

Ainda assim, são frequentemente utilizados índices que sintetizam, num único valor, a influência de 
todos os factores que, directa ou indirectamente, contribuem para influenciar a sua vulnerabilidade.  

Apresenta-se seguidamente, uma abordagem da vulnerabilidade aquífera da área de intervenção do 
projecto, segundo dois métodos distintos: 

• Método Quantitativo: Índice DRASTIC1  

• Método Qualitativo: Classificação EPPNA2 

1.6.6.2.  Índice DRASTIC 

O índice de vulnerabilidade DRASTIC recorre a 7 parâmetros ou indicadores hidrogeológicos, divididos 
em escalas e em tipologias de meios significativos que condicionam o potencial de poluição, 
correspondendo ao seu somatório ponderado segundo a seguinte expressão: 

DRASTIC = 5 x D + 4 x R + 3 x A + 2 x S + 1 x T + 5 x I + 3 x C 

O índice DRASTIC pode variar entre 23 e 226, proporcionalmente ao aumento da vulnerabilidade à 
poluição dos aquíferos. 

                                                           

1 Aller et al., 1987. 

2 EPPNA, 1998. 
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Para a determinação do índice DRASTIC da área de implantação do projecto foram seguidos os 
seguintes critérios: 

Parâmetro D – Profundidade do topo do aquífero (zona não saturada) 

Utilizaram-se os dados de profundidades do nível hidroestático medidos por ocasião dos 
trabalhos de campo na envolvente da área de intervenção, durante o mês de Março, que 
corresponde ao cenário mais desfavorável. Os valores medidos situam-se a 
profundidades superiores a 35,7 m profundidade, correspondentes no método DRASTIC 
ao índice 1. 

Parâmetro R – Recarga 

Considera-se um valor de 30% a 40% da precipitação média anual ou superior 
(aproximadamente 729 mm/ano) ou seja em média superior a 250 L/m2/ano, devido à 
ausência de vegetação, o que equivale, no método DRASTIC, ao índice 8 a 9. 

Parâmetro A – Litologia do aquífero 

Utilizou-se a descrição litológica disponível na notícia explicativa da carta geológica    
34-B de Loures1, tendo sido verificada durante os trabalhos de campo na área de 
intervenção. Em termos genéricos pode considerar-se que o material do aquífero na 
área de estudo é constituído por calcários mais ou menos fracturados e com alguma 
carsificação. Esta caracterização enquadra-se na classe de calcários carsificados, a que 
corresponde o índice 10. 

Parâmetro S – Tipo de solo 

Na região de implantação do projecto ocorrem solos esqueléticos argilosos que por 
vezes estão ausentes, a que corresponde o índice 7 a 10 do método DRASTIC. 

Parâmetro T – Topografia ou declive 

Recorreu-se à informação altimétrica das cartas militares 403 e 404 para a área de 
intervenção e aos levantamentos topográficos disponíveis, obtendo-se um declive médio 
na maior parte da área entre 10 e 15%, tendo-se, por conseguinte, atribuído o índice 5. 

Parâmetro I – Influência da zona vadosa 

Utilizou-se o mesmo critério definido para o parâmetro A, tendo-se atribuído o índice 10.  

Parâmetro C – Condutividade hidráulica do aquífero 

Não se dispondo de informação suficiente, e por precaução, atribuiu-se o índice 1 a 10 
da classificação DRASTIC, correspondente ao intervalo 1<K<81,5 m/dia, de acordo 
com os valores de permeabilidade obtidos em sistemas calcários maciços a 
carsificados e considerando a incerteza dos fenómenos de carsificação. 

                                                           

1 Zbyszewski, G. (1964). 
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No Quadro III.14 apresentam-se os valores da classe determinada e o respectivo índice DRASTIC. 

Quadro III.14 – Vulnerabilidade DRASTIC para o aquífero jurássico do Calhandriz.  

PARÂMETRO (FACTOR DE PONDERAÇÃO) CLASSE ÍNDICE DRASTIC 

D - PROFUNDIDADE DO TOPO DO AQUÍFERO (5) > 30,5 M 1 

R – RECARGA (4) > 254 MM/ANO 8 a 9 

A - LITOLOGIA DO AQUÍFERO (3) CALCÁRIOS CARSIFICADOS 10 

S - TIPO DE SOLO (2) ARGILAS OU AUSENTE 7 a 10 

T – TOPOGRAFIA OU DECLIVE (1) 6 - 12 % 5 

I - INFLUÊNCIA DA ZONA VADOSA (5) CALCÁRIOS CARSIFICADOS 10 

C - CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA DO AQUÍFERO (3) 1 < K< 81,5 M/DIA 1 a 10 

 

O valor da vulnerabilidade DRASTIC para o aquífero jurássico do Calhandriz situa-se entre 139 e 176, o 
que equivale a um sistema com vulnerabilidade média a alta. O resultado obtido é concordante com os 
intervalos de vulnerabilidade descritos para outros sistemas carbonatados conhecidos em Portugal. 

1.6.6.3.  Classificação EPPNA 

A abordagem da vulnerabilidade à poluição pode também ser realizada a partir de metodologias 
qualitativas baseadas no critério litológico dos aquíferos ou das formações hidrogeológicas 
indiferenciadas1. 

Este método considera oito classes de vulnerabilidade/risco que se descrevem no Quadro III.15. 

Quadro III.15 – Classes de vulnerabilidade e risco segundo um critério litológico.  

Classe Tipo de aquífero Risco 

V1 Aquíferos em rochas carbonatadas de elevada carsificação Alto 

V2 Aquíferos em rochas carbonatadas de carsificação média a alta Médio a Alto 

V3 
Aquíferos em sedimentos não consolidados com ligação 
hidráulica com a água superficial 

Alto 

V4 
Aquíferos em sedimentos não consolidados sem ligação 
hidráulica com a água superficial 

Médio 

V5 Aquíferos em rochas carbonatadas Médio a baixo 

V6 Aquíferos em rochas fissuradas Baixo a variável 

V7 Aquíferos em sedimentos consolidados Baixo 

V8 Inexistência de aquíferos Muito baixo 

                                                           

1 A primeira cartografia da vulnerabilidade à poluição segundo critérios litológicos foi realizada segundo o método apresentado 
no documento "Informação Cartográfica dos Planos de Bacia - Sistematização das Figuras e Cartas a Imprimir em Papel" 
da autoria da Equipa de Projecto do Plano Nacional da Água, versão de Outubro de 1998.  
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Esta abordagem apresenta algumas vantagens relativamente aos métodos empíricos anteriormente 
descritos uma vez que permite incorporar o conhecimento de inúmeras variáveis hidrogeológicas e do 
comportamento das principais formações, para gerar classes de vulnerabilidade correspondentes a um 
determinado nível de risco1. 

De acordo com esta metodologia, o presente caso de estudo enquadra-se nas classes de 
vulnerabilidade V2 (Risco Médio a Alto) e V5 (Risco Médio a Baixo).  

O risco de poluição em função de hipotéticos acidentes em obra será, de facto, reduzido, dado que a 
carsificação em profundidade não é relevante, como demonstrado nas várias sondagens realizadas, 
com ocorrência de inúmeras camadas de baixa permeabilidade e não terem sido atingidos níveis 
aquíferos a mais de 150 m de profundidade (Quadro III.2).  

1.7. QUALIDADE DO AR 

1.7.1. Introdução 

Na envolvente de explorações de pedreiras a qualidade do ar é maioritariamente condicionada por 
poluentes do tipo partículas em suspensão, monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), 
óxidos de enxofre (SOx), aerossóis, etc. O fluxo de produção destes poluentes depende basicamente do 
ritmo de exploração uma vez que as fontes estão, de uma forma geral, ligadas aos equipamentos 
utilizados nos trabalhos (e.g. pás carregadoras, veículos pesados de transporte de materiais, geradores) 
e à quantidade de material processado. 

1.7.2. Enquadramento legal 

Em matéria de qualidade do ar, o quadro legal em vigor é composto pelo Decreto-Lei n.º 276/99, de 
23 de Junho, e pelo Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril. O primeiro diploma, que transpõe para o 
direito interno a Directiva 96/62/CE do Conselho, de 27 de Setembro, tem como objectivos principais: 

• A definição e o estabelecimento dos objectivos para a qualidade do ar ambiente no território 
nacional, a fim de evitar, prevenir ou limitar os efeitos nocivos sobre a saúde humana e sobre o 
ambiente na sua globalidade; 

• A avaliação, com base em métodos e critérios comuns, da qualidade do ar ambiente em todo o 
território nacional; 

• A obtenção de informações adequadas sobre a qualidade do ar ambiente e a sua disponibilização 
ao público, nomeadamente através de limiares de alerta e a preservação da qualidade do ar 
ambiente sempre que esta seja compatível com o desenvolvimento sustentável, e melhorá-la nos 
outros casos. 

 

 

 

                                                           

1 Ribeiro, 2001. 
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Este diploma define o limiar de alerta como o “nível de poluentes na atmosfera acima do qual uma 
exposição de curta duração apresenta riscos para a saúde humana e a partir do qual devem ser 
adoptadas medidas imediatas”, sendo também definido o valor alvo como o “nível fixado com o 
objectivo de evitar a longo prazo efeitos nocivos para a saúde humana e o meio ambiente, a ser 
alcançado, na medida do possível, num período determinado”. 

O limiar de alerta, o valor alvo, os valores limite e os métodos de análise encontram-se definidos pelo 
Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril, que transpõe para o direito interno o exposto na 
Directiva 1999/30/CE do Conselho, de 22 de Abril. Este diploma estabelece os valores limite com vista à 
protecção da saúde humana e a protecção dos ecossistemas, bem como a data de entrada em vigor 
destes limites.  

Considerando o enquadramento geral da legislação relativa à qualidade do ar, apresentam-se os 
valores legislados relativos a todos os compostos que poderão ser gerados pelas actividades de 
exploração de massas minerais. No entanto, como será descrito, as partículas em suspensão são o 
principal poluente atmosférico gerado neste tipo de actividade, sendo por isso o principal motivador de 
situações de incomodidade e, consequentemente, de reclamações. Os poluentes normalmente 
associados ao tráfego automóvel, apesar de serem gerados na exploração, deverão ter pouca 
expressão a nível regional dado a reduzida taxa de emissão. Pelo exposto, considera-se que a 
caracterização da situação de referência, a avaliação de impactes e o plano de monitorização das 
actividades de exploração deverão ter como alvo as partículas em suspensão. 
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Quadro III.16 - Valores limite, margem de tolerância e data de entrada em vigor dos limites constantes 
no Decreto-Lei nº 111/2002, de 16 de Abril. 

POLUENTE OBJECTIVO 
PERÍODO 

CONSIDERADO 
VALOR LIMITE 

MARGEM DE 

TOLERÂNCIA 
DATA DE 

CUMPRIMENTO 

Dióxido de 
enxofre (SO2) 

Valor limite horário 
para a protecção 

humana 
Uma hora 

350 µg/m3 
(valor a não exceder mais de 
24 vezes em cada ano civil) 

90 µg/m3 1 1 de Janeiro de 2005 

Valor limite diário 
para a protecção 

humana 
Vinte e quatro horas 

125 µg/m3 
(valor a não exceder mais de 
três vezes em cada ano civil) 

Não se aplica 1 de Janeiro de 2005 

Valor limite para a 
protecção dos 
ecossistemas 

Ano civil e período 
de Inverno (1 de 
Outubro a 31 de 

Março) 

20 µg/m3 Não se aplica 2002 

Dióxido de 
azoto 
(NO2) 

Valor limite horário 
para a protecção 

humana 

Uma hora 
200 µg/m3 

(valor a não exceder mais de 
18 vezes em cada ano civil) 

80 µg/m3  1 de Janeiro de 2010 

Ano civil 40 g/m3 16 µg/m3 1 1 de Janeiro de 2010 

Óxidos de 
azoto (Nox) 

Valor limite para a 
protecção da 

vegetação 
Ano civil 30 µg/m3 Não se aplica 2002 

Partículas em 
suspensão 

(PM10) 

1ª FASE 
Valor limite diário 
para protecção da 

saúde humana 
Vinte e quatro horas 

50 µg/m3 
(valor a não exceder mais de 
35 vezes em cada ano civil) 

15 µg/m3 1 1 de Janeiro de 2005 

Valor limite anual 
para protecção da 

saúde humana 
Ano civil 40 µg/m3 5 µg/m3 1 1 de Janeiro de 2005 

2ª FASE 

Valor limite diário 
para protecção da 

saúde humana 
Vinte e quatro horas 

50 µg/m3 
(valor a não exceder mais de 

sete vezes em cada ano civil)1 

A calcular em função 
dos dados de modo a 

ser equivalente ao 
valor limite da 1ª fase 

1 de Janeiro de 2010 

Valor limite anual 
para protecção da 

saúde humana 
Ano civil 20 µg/m3 50%1 1 de Janeiro de 2010 

Chumbo (Pb) 
Valor limite anual 

para a protecção da 
saúde humana 

Ano civil 0,5 µg/m3 0,3 µg/m3 1 

1 de Janeiro de 2005 ou 
1 de Janeiro de 2010, na 
proximidade imediata de 

fontes industriais 
específicas 

contaminadas por 
décadas de actividade 

industrial. Nesses casos, 
o valor limite a partir de 1 
de Janeiro de 2005 será 

1,0 µg/m3. 

Benzeno 
(C6H6) 

Valor limite anual 
para a protecção da 

saúde humana 
Ano civil 5 µg/m3 5 µg/m3 2 1 de Janeiro de 2010 

Monóxido de 
Carbono(CO) 

Valor limite para a 
protecção da saúde 

Máximo diário das 
méd. de oito horas 

10 mg/m3 Não se aplica 
 

2002 
 

 

 

                                                           

1 Margem de tolerância à data de entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril, devendo sofrer uma redução, a partir de 1 
de Janeiro de 2003 e depois de 12 em 12 meses, numa percentagem anual idêntica, até atingir 0% em 1 de Janeiro de 2005 (1 de Janeiro de 
2010 no caso do dióxido de enxofre, dos óxidos de enxofre e para a segunda fase das PM10). 
2 Margem de tolerância à data de entrada em vigor do Decreto-Lei n.º111/2002, de 16 de Abril, devendo sofrer uma redução, em 1 de 
Janeiro de 2006 e, no final de cada período de 12 meses subsequente, 1 µg/m3 para atingir 0%, em 1 de Janeiro 2010. 
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1.7.3. Identificação e caracterização das fontes de poluentes atmosféricos 

A envolvente da área de Arcena encontra-se bastante intervencionada coexistindo espaços 
habitacionais, industriais, alguns terrenos agrícolas e incultos. A propriedade da CIMPOR, é, 
actualmente, ocupada por pinhal e matos, não possuindo qualquer ocupação geradora de poluentes 
atmosféricos. 

As várias unidades industriais existentes na região de Alverca e o tráfego de viaturas na rede viária 
constituem as principais fontes de poluentes identificadas na envolvente. A rede viária é bastante densa 
e apresenta um elevado tráfego, em especial de viaturas pesadas, com destaque para as auto-estradas 
A 1, A 9 e A 10 e para a EN 10. 

Na região de Alverca existem várias unidades industriais destacando-se pela sua dimensão o Centro de 
Produção de Alhandra da CIMPOR, a IBEROL – Sociedade Ibérica de Oleaginosas, S.A., a Unidade 
Fabril de Adubos de Alverca, o Aterro Sanitário de Mato da Cruz da Valorsul,S.A. a unidade industrial da 
SCC - Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, S.A. e as oficinas aeronáuticas das OGMA – Indústria 
Aeronáutica de Portugal, S.A.. 

No Quadro III.17 apresentam-se os dados de emissão de poluentes atmosféricos das unidades 
industriais identificadas na envolvente da pedreira “Arcena”, segundo o registo Registo Europeu de 
Emissão de Poluentes1 (EPER). Os valores apresentados correspondem aos níveis de emissão que 
excedem o limiar da comunicação. No caso do centro de produção de Alhandra da Cimpor os valores de 
PM10 têm origem na pedreira e na fábrica, correspondendo a emissões de fonte fixa e difusa. 

De acordo com o registo EPER, as OGMA – Indústria Aeronáutica de Portugal, S.A. não realizam 
quaisquer emissões para o ar existindo apenas emissões para a água, pelo que não são referidas no 
quadro seguinte. 

A Norte da área da futura pedreira “Arcena” situa-se a pedreira “Bom Jesus” explorada pela CIMPOR 
que actualmente abastece a fábrica do Centro de Produção de Alhandra.  

                                                           

1 Dados disponíveis em http://eper.eea.europa.eu/eper. 
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Quadro III.17 - Dados de emissão de poluentes atmosféricos. 

INDUSTRIA SUBSTÂNCIA EMISSÃO (ton) 

CIMPOR 
(Centro de Produção de 

Alhandra) 

Benzeno (C6H6) 6,7 

Dióxido de Carbono (CO2) 1,72 x 106 

Monóxido de Carbono (CO) 2,2 x 103 

Óxidos de azoto 4,77 x 103 

PM10 115,0 

IBEROL – Sociedade 
Ibérica 

de Oleaginosas, S.A. 
COV  245 

Unidade Fabril de Adubos 
de Alverca 

Amoníaco (NH3) 297 

Níquel (Ni) 0,1 

Óxido de Azoto (N2O) 594 

PM10 166 

VALORSUL, S.A. 
(Aterro de Mato da Cruz) 

Metano (CH4) 1 720 

SCC – Sociedade Central 
de Cervejas e Bebidas, S.A. 

Amoníaco (NH3) 23 

COV 109 

 

 

1.7.4. Receptores potenciais dos poluentes atmosféricos 

Os receptores potenciais dos poluentes atmosféricos que poderão ser gerados na área de Arcena 
situam-se nas localidades existentes na envolvente da propriedade da CIMPOR 

As localidades mais próximas são Calhandriz (a 350 metros para Norte), Loureiro (a 1300 metros para 
Norte), A-dos-Melros (a 500 metros para Norte), Arcena (junto ao limite Sul), Bom Sucesso e Quinta da 
Panasqueira (ambas a 1200 metros para Sudeste) e Sobralinho (a 1100 metros para Este). 

Na Figura III. 30 apresenta-se a localização dos receptores mais próximos da pedreira “Arcena”. 
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Figura III. 30 – Localização dos receptores face à área da pedreira “Arcena” 

1.7.5. Qualidade do ar na área em estudo 

A qualidade do ar em várias zonas da região de Lisboa e Vale do Tejo, em particular nos espaços 
urbanos da Área Metropolitana de Lisboa Norte, Área Metropolitana de Lisboa Sul e região de Setúbal, 
tem apresentado nos últimos anos concentrações de alguns poluentes que excedem os valores-limite 
estabelecidos pela legislação nacional. 
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Os poluentes onde mais frequentemente se verifica que os valor excedem o limite legal são as 
partículas inaláveis (PM10), o dióxido de azoto (NO2) e o dióxido de enxofre (SO2). Os elevados níveis 
de concentração destes poluentes são gerados pelo tráfego rodoviário (no caso das partículas inaláveis 
e dióxido de azoto nos centros urbanos) e pela indústria (no caso do dióxido de enxofre na zona do 
Barreiro). 

Desta forma, resultam índices da qualidade do ar1 que na sua larga maioria correspondem a uma 
classificação de Bom, ainda que, em 2002, tenham prevalecido os dias com classificação média. Na 
Figura III. 31 apresentam-se os índices de Qualidade do Ar observados na Área Metropolitana de Lisboa 
Norte nos anos de 2002 a 2008 (últimos dados disponibilizados). 

       

     

 

Figura III. 31 – Índices da qualidade do ar na Área Metropolitana de Lisboa Norte. 

                                                           

1 Definido de acordo com os critérios da Agência Portuguesa do Ambiente 
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Da análise dos gráficos apresentados verifica-se que tem ocorrido um aumento no número de dias com 
índice de qualidade do ar classificado como Muito Bom e Bom e uma significativa redução do número de 
dias com índice de qualidade do ar classificado como Médio ou Fraco. Destaca-se que, nos seis anos 
considerados (últimos relativamente aos quais existem dados publicados), apenas ocorreram quatro 
dias onde o índice de qualidade do ar foi classificado como Mau. 

A nível nacional, a rede de estações de monitorização da qualidade do ar, da responsabilidade das 
Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), apresenta uma resolução bastante 
reduzida, ainda que na região de Lisboa existam várias estações. No entanto, as estações mais 
próximas (Olivais e Loures) não podem ser consideradas representativas da área em estudo, uma vez 
que se situam a distâncias superiores a 10 km e em zonas urbanas com características distintas da área 
em análise, nomeadamente no que se refere às fontes industriais. 

Pelo exposto, considerou-se necessário proceder a campanhas de monitorização da qualidade do ar na 
envolvente da área em estudo, tendo-se seleccionado o parâmetro PM10, uma vez que as partículas em 
suspensão são o principal poluente associado à actividade extractiva (Anexo III). 

Apesar de se estar a analisar uma área relativamente restrita, pode estimar-se, à partida, que os níveis 
de concentração de poluentes atmosféricos serão bastante distintos nas localidades existentes na 
envolvente da área de estudo. Assim, Calhandriz e A-dos-Melros, situadas a Norte da área em estudo, 
estão afastadas das principais fontes de poluentes, com excepção do aterro de Mato da Cruz. As 
localidades situadas a Sul e Sudeste da área de estudo, concretamente, Arcena, Bairro do Ramalhete, 
Sobralinho, Bom Sucesso e Quinta da Panasqueira estão bastante próximas das Auto-estradas A1 e A9, 
da EN 10 e das unidades industriais identificadas anteriormente, pelo que os níveis de concentração de 
poluentes atmosféricos deverão ser mais elevados. 

Assim, para a caracterização da situação de referência foram considerados seis locais/receptores na 
envolvente, nas localidades de Calhandriz, Arcena e num local junto à EN 10-6. 

A metodologia utilizada para as medições da fracção PM10 encontra-se descrita na EN 12341, 
“Qualidade do ar - Procedimento de ensaio no terreno para demonstrar a equivalência da referência dos 
métodos de amostragem para a fracção PM10 das partículas em suspensão”. O princípio de medição 
baseia-se na recolha num filtro de membrana da fracção PM10 das partículas em suspensão no ar 
ambiente e na determinação da sua massa gravimétrica. 

As medições foram realizadas utilizando um amostrador de marca ZAMBELLI modelo ZB1, que utiliza 
uma cabeça omnidireccional, equipada com um filtro de membrana com 0,8 µm de porosidade. O 
equipamento foi calibrado antes das medições, recorrendo-se a um calibrador de caudal BIOS Dry-Cal 
DC LITE, utilizando-se um caudal de 1 m3.h-1 (16,6 l.min-1). 

As condições climatéricas sob as quais se realizaram as medições foram caracterizadas sumariamente, 
através da utilização de um higrómetro HANNA INSTRUMENTS, modelo Hygrocheck, e de um 
anemómetro NIELSEN KELLERMAN, modelo Kestrel 2000.  

Foram respeitadas as condições estabelecidas na Secção II do Anexo VIII do Decreto-Lei n.º111/2002, 
de 16 de Abril, garantindo-se, nomeadamente, que o fluxo de ar em torno da tomada de ar não era 
restringido por quaisquer obstruções que afectassem o seu escoamento na proximidade do 
equipamento de medição. 

 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJECTO DA PEDREIRA “ARCENA” 

(VILA FRANCA DE XIRA) 

 

 
E.101839.03.01.aa SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA III.61 
 

A tomada de ar foi situada a uma distância de cerca de 1,7 m acima do solo, não sendo posicionada na 
imediata proximidade de fontes, para evitar a admissão directa de emissões não misturadas com o ar 
ambiente. O exaustor do equipamento de medição foi posicionado de modo a evitar a recirculação do ar 
expelido para a entrada do sistema.  

As fontes de poluentes que contribuíram para os níveis medidos foram as referidas anteriormente, 
nomeadamente o tráfego de viaturas nas vias de comunicação (A1, A9, A10 e EN 10), as unidades 
industriais situadas em Alverca e o aterro de Mato da Cruz. 

Importa referir que no âmbito de estudos preliminares de prospecção e avaliação da área de Arcena 
foram realizados, em 2007, estudos de caracterização que incluíram a realização de medições de 
qualidade do Ar. Nesse ano, as medições foram realizadas em quatro locais, entre os dias 22 de Março 
e 4 de Abril de 2007. No âmbito do presente estudo foram realizadas novas medições, entre 15 e 25 de 
Maio de 2009, dando cumprimento às orientações expressas no documento “Metodologia para a 
Monitorização de Níveis de Partículas no Ar Ambiente, em Pedreiras, no Âmbito do Procedimento de 
Avaliação de Impacte Ambiental”, publicado pelo ex-Instituto do Ambiente, nomeadamente no que se 
refere ao tempo e período de medição. Assim, as medições foram realizadas por períodos de 24 horas, 
durante 12 dias. 

Nas medições realizadas em 2009 foram considerados três pontos (A5, A6 e A7) não analisados em 
2007. Por outro lado foi abandonado o ponto A2 por se considerar que os pontos A1 e A5 apresentavam 
uma melhor distribuição espacial permitindo uma melhor caracterização da situação de referência.  

Na Figura III. 32 apresenta-se a localização dos pontos de medição de PM10. Os resultados obtidos 
durante a realização das medições são indicados no Quadro III.19. 

Quadro III.18 – Descrição dos locais de medição de poeiras. 

CÓDIGO DO LOCAL DE MEDIÇÃO FOTOGRAFIA 

Ponto A1 
M: 118663   P: 217629  

A medição foi realizada a Norte da área 
de estudo, junto ao limite Sul da 

localidade de Calhandriz. Este local é 
influenciado, essencialmente, pelo 

tráfego de viaturas pesadas no acesso 
ao aterro de Mato da Cruz e às 

actividades que decorrem no aterro. 
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CÓDIGO DO LOCAL DE MEDIÇÃO FOTOGRAFIA 

Ponto A2 
M: 119333   P: 217775 

O ponto de medição situa-se a Norte da 
pedreira “Arcena”, junto à localidade de 

Calhandriz. Neste ponto não foram 
identificadas fontes significativas, 

resumindo-se apenas ao tráfego de 
viaturas ligeiras no acesso à localidade. 

 

Ponto A3 
M: 120131   P: 216285 

O local de medição situa-se na 
localidade de Arcena, junto ao limite 
Sudeste da propriedade da CIMPOR. 

Neste local as fontes de partículas em 
suspensão devem-se apenas à 

circulação de viaturas no acesso ao 
local. 

 

Ponto A4 
M: 120415   P: 216592 

Tal como o ponto A3, o local de medição 
situa-se na localidade de Arcena, junto 

ao limite Sudeste da propriedade da 
CIMPOR. Neste local as fontes de 

poluentes são bastante reduzidas e 
devem-se apenas à circulação de 

viaturas no acesso local. Este local 
encontra-se afastado do centro da 
localidade e das principais vias de 

comunicação, pelo que as fontes de 
poluente são diminutas. 
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CÓDIGO DO LOCAL DE MEDIÇÃO FOTOGRAFIA 

Ponto A5 
M: 120721   P: 216692 

Como no ponto anterior, o local A5 
situa-se na localidade de Arcena, junto 

ao limite Sudeste da propriedade da 
CIMPOR. Neste ponto as fontes de 

partículas em suspensão devem-se 
apenas à circulação de viaturas no 

acesso. Este local encontra-se afastado 
do centro da localidade e das principais 
vias de comunicação identificadas, pelo 

que as fontes de poluentes são 
diminutas. Destaca-se no entanto que os 

arruamentos desta zona não se 
encontram asfaltados o que poderá gerar 

níveis elevados de partículas em 
suspensão, quer por circulação de 
viaturas, quer pela acção do vento.  

 

Ponto A6 
M: 119718   P: 217700 

A medição foi realizada junto a uma 
habitação existente na EM 1250 a cerca 

de 500 metros a Este do centro da 
localidade de Calhandriz. 

Neste local as fontes de partículas em 
suspensão são bastante reduzidas. Este 
local situa-se a cerca de 1300 metros a 

Sudoeste da pedreira “Bom Jesus”, 
explorada pela CIMPOR, no entanto não 

se parece haver qualquer influência 
dessa fonte de partículas nos níveis 

medidos. 
 

Ponto A7 
M: 120260   P: 217482 

O local de medição situa-se junto a uma 
habitação isolada na EN 10-6, a cerca de 

1300 metros a Este da localidade de 
Calhandriz. Este local situa-se a cerca de 

440 metros a Sul da pedreira “Bom 
Jesus”, explorada pela CIMPOR no 
entanto, tal como no ponto A6 não 

parece haver qualquer influência dessa 
fonte de poluentes nos níveis medidos. 
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Figura III. 32 – Localização dos pontos de medição de PM10. 
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Quadro III.19 – Resultados das medições de PM10. 

LOCAL DE 
AVALIAÇÃO 

DATA DE 
INÍCIO DA 

MEDIÇÃO 

MASSA DE 

SÓLIDOS 
[µg] 

VOLUME 
ANALISADO 

[m3] 

CONCENTRAÇÃO 

[µg.m3] 

CONDIÇÕES CLIMATÉRICAS 

DIR. DO 
VENTO 

TEMPERATURA 
[ºC] 

HUMIDADE 
RELATIVA  

[%] 

2007 

A1 
22/03/2007 500 17,936 27,9 W 18 ºC 81 

23/03/2007 400 17,985 22,2 NW 16 ºC 75 

A2 
24/03/2007 300 18,212 16,5 NW 18 ºC 85 

25/03/2007 100 14,365 7,0 NW 16 ºC 83 

A3 
26/04/2007 300 18,089 16,6 W 17 ºC 79 

01/04/2007 200 17,873 11,2 NW 19 ºC 76 

A4 
02/04/2007 200 18,562 10,8 NW 18 ºC 76 

03/04/2007 100 19,124 5,2 NW 18 ºC 81 

2009 

A1 
24/06/2009 400 24,21 16,5 N 22 ºC 63 

25/06/2009 400 26,15 15,3 N 23 ºC 66 

A3 
22/06/2009 300 23,13 12,9 NW 24 ºC 68 

23/06/2009 500 27,70 18,1 NW 24 ºC 60 

A4 
24/06/2009 200 22,08 9,1 N 22 ºC 63 

25/06/2009 200 23,35 8,6 N 23 ºC 66 

A5 
16/06/2009 1900 30,85 61,6 NE 20 ºC 61 

17/06/2009 1300 31,27 41,6 NE 21 ºC 63 

A6 
16/06/2009 1400 26,11 53,6 NE 20 ºC 61 

17/06/2009 500 20,80 24,0 NE 21 ºC 63 

A7 
22/06/2009 300 29,33 10,2 NW 24 ºC 68 

23/06/2009 500 24,43 20,5 NW 24 ºC 60 
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Os resultados obtidos demonstram que os níveis de concentração de PM10 medidos nos vários locais 
não excedem o valor limite estabelecido pela legislação em vigor, com excepção de um dia de medição 
no ponto A5 e A6. Os valores mais elevados foram obtidos no dia 16/06/2009 nos pontos referidos, 
correspondendo a uma excedência de cerca de 20% do valor limite (50 µg.m3). Apesar disso, os valores 
obtidos para os mesmos pontos, no dia seguinte, foram inferiores ao valor limite. 

Com excepção do ponto A1, os valores registados em 2009 corresponderam a um ligeiro aumento face 
aos dados obtidos em 2007. Nesse ponto, os níveis de empoeiramento medidos em 2007 foram cerca 
de 20 % superiores aos medidos em 2009. Este local situa-se junto ao acesso ao Aterro Sanitário de 
Mato da Cruz sendo influenciado pela circulação de viaturas pesadas nesta via. A diferença nos níveis 
medidos nos dois anos poderá ficar a dever-se à menor circulação de viaturas. 

Em termos médios os níveis de empoeiramento mais elevados foram registados nos pontos A5 e A6 o 
que se ficará a dever à proximidade da pedreira “Bom Jesus” que se situa a cerca de 500 metros para 
Norte. Apesar disso, o ponto A7 que se situa apenas a 440 m da pedreira “Bom Jesus” apresenta níveis 
de empoeiramento mais baixo, o que se poderá justificar pela diferença de cota face a essa pedreira. 

Os pontos A3 e A4 situam-se a Sul da área de Arcena estando por isso, mais próximos das fontes de 
poluentes identificadas. Ainda assim, estes locais situam-se a mais de 1000 m das auto-estradas A1 e 
A9 e das unidades industriais existentes em Alverca. Assim, os níveis de concentração de PM10 
medidos nestes locais são bastante inferiores ao limite legal. 

1.8. RUÍDO AMBIENTAL 

1.8.1. Introdução 

A instalação de uma nova actividade industrial implica, de um forma geral, a introdução de um conjunto 
de fontes de ruído que poderão gerar impactes negativos ao nível do ambiente sonoro do local. No caso 
concreto de uma exploração de massas minerais as fontes ruidosas introduzidas devem-se 
essencialmente aos equipamentos utilizados na exploração, beneficiação e transporte dos materiais. 

1.8.2. Enquadramento legal 

A importância atribuída à qualidade de vida das populações, em especial no que concerne ao ambiente 
sonoro, está patente no novo Regulamento Geral do Ruído (RGR). O regime jurídico em matéria de 
ruído foi recentemente revisto e encontra-se consignado no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, 
que constitui o RGR. Este documento classifica os locais como “zonas sensíveis” e “zonas mistas” na 
perspectiva da sua susceptibilidade ao ruído. 

De acordo com o RGR, as zonas sensíveis são descritas como “áreas definidas em plano de 
ordenamento do 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 destinadas a servir a população local, tais como cafés e outros estabelecimentos de 
comércio tradicional, sem funcionamento nocturno.”. 

As zonas mistas definem-se como “áreas definidas em plano municipal de ordenamento do território, 
cuja ocupação seja afecta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição 
de zona sensível.”. 

O RGR estabelece também os períodos de referência a considerar: o período diurno que compreende o 
intervalo de tempo entre as 07:00 e as 20:00 horas, o período do entardecer que compreende o 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJECTO DA PEDREIRA “ARCENA” 

(VILA FRANCA DE XIRA) 

 

 
E.101839.03.01.aa SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA III.67 
 

intervalo de tempo entre as 20:00 horas e as 23:00 horas, e o período nocturno que compreende o 
intervalo de tempo entre as 23:00 e as 07:00 horas.  

Os valores limite de ruído são estabelecidos de acordo com o tipo de zona considerado, expressos pelo 
indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno (Lden) e pelo indicador de ruído nocturno (Lnight). O 
parâmetro Lden é dado pela expressão seguinte: 









×+×+××=

++
10

10

10

5

10 1081031013
24

1
10

LnightLeveningLday

den LogL  

Para cada um dos parâmetros indicados (Lden e Lnight) existe um limite máximo de ruído que é 
estabelecido segundo o tipo de zona considerado (Quadro III.20). 

Quadro III.20 – Limite de ruído ambiente para zonas sensíveis e zonas mistas. 

TIPO DE LOCAL LDEN LNIGHT 

Zona Sensível 55 dB(A) 45 dB(A) 

Zona Mista 65 dB(A) 55 dB(A) 

 

Relativamente às actividades ruidosas permanentes, o artigo 13º do RGR estabelece que a instalação e 
exercício de actividades ruidosas permanentes em zonas mistas, na envolvente de zonas mistas ou 
sensíveis ou na proximidade de receptores sensíveis isolados, estão sujeitos ao cumprimento dos 
limites indicados anteriormente e ao cumprimento do critério de incomodidade que estabelece que: 

LAeq (on) – LAeq (off) < 5 dB(A), entre as 7 e as 20 horas 

LAeq (on) – LAeq (off) < 4 dB(A), entre as 20 e as 23 horas 

LAeq (on) – LAeq (off) < 3 dB(A), entre as 23 e as 7 horas 

Em que LAeq (on) representa o nível sonoro contínuo equivalente ponderado para a malha A, com a 
fonte ruidosa em funcionamento e LAeq (off) representa o nível sonoro contínuo equivalente ponderado 
para a malha A, com a fonte ruidosa inactiva. 

As diferenças apresentadas anteriormente poderão ser incrementadas pelo factor d em função da 
duração acumulada do ruído particular segundo o exposto no Quadro III.21. 

Quadro III.21 – Incrementos no nível de ruído. 

VALOR DA RELAÇÃO (Q) ENTRE A DURAÇÃO ACUMULADA DE OCORRÊNCIA DO 
RUÍDO PARTICULAR E A DURAÇÃO TOTAL DO PERÍODO DE REFERÊNCIA 

d [dB(A)] 

q ≤ 12,5% 4 

12,5% < q ≤ 25% 3 

25% < q ≤ 50% 2 

50% < q ≤ 75% 1 

q > 75% 0 
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1.8.3. Receptores potenciais do ruído gerado pela exploração 

A envolvente da área de Arcena encontra-se bastante intervencionada coexistindo espaços 
habitacionais, industriais, alguns terrenos agrícolas e incultos. A propriedade da CIMPOR, é 
actualmente ocupada por pinhal e matos, não possuindo qualquer ocupação sensível. 

Os receptores potenciais do ruído que será gerado na pedreira “Arcena” situam-se nas localidades 
existentes na envolvente da propriedade da CIMPOR. Destacam-se as localidades de Calhandriz e 
A-dos-Melros, a Norte, Sobralinho a Este e Arcena, Bairro do Ramalhete, S. Romão, Quinta da 
Panasqueira e A-dos-Potes a Sudeste.  

1.8.4. Caracterização do ambiente acústico local 

1.8.4.1.  Fontes ruidosas existentes 

A área de Arcena situa-se numa zona bastante intervencionada onde coexistem espaços habitacionais e 
industriais. O tráfego de viaturas na rede viária constitui a principal fonte ruidosa da região. A rede viária 
da envolvente é bastante densa e apresenta um elevado tráfego em especial de viaturas pesadas, com 
destaque para as auto-estradas A 1 e A 9 e a EN 10. 

Na zona de Alverca existem várias unidades industriais destacando-se a fábrica de cimento do Centro 
de Produção de Alhandra da CIMPOR. A Norte da área de Arcena situa-se a pedreira “Bom Jesus”, 
explorada pela CIMPOR que constitui uma importante fonte ruidosa. A Oeste da área de Arcena existe o 
Aterro de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) de Mato da Cruz o que constitui, também, uma fonte de 
ruído, em especial devido ao tráfego de pesados associado ao transporte dos resíduos. 

1.8.4.2.  Metodologia de estudo 

A metodologia adoptada para o estudo do ambiente sonoro teve início com a análise da envolvente do 
local em estudo, seleccionando-se um conjunto de pontos de medição que permitissem a conveniente 
caracterização da situação de referência. Tal como no caso da qualidade do ar, foram realizadas 
medições de ruído em 2007 e em 2009. 

As medições nos vários pontos foram realizadas nos períodos diurno, entardecer e nocturno nos dias 
1 e 2 de Março de 2007, sob condições climatéricas de vento fraco e uma temperatura próxima dos 
16º C no período diurno e de 8º C no período nocturno. 

Em 2009 foram realizadas novas medições no âmbito do presente EIA. Essas medições decorreram no 
período entre 4 e 19 de Junho sob condições de vento fraco, sem pluviosidade e uma temperatura que 
variou entre os 16 ºC no período nocturno e os 32 ºC no período diurno.  

Em 2009 foram considerados dois pontos (R6 e R7) não analisados em 2007. A inclusão destes dois 
pontos teve como objecto avaliar a influência da laboração da pedreira “Bom Jesus” nos níveis de ruído 
característicos da envolvente. 

Para a realização das medições em 2009 foi considerada a Circular Clientes n.º 2/2007 do IPAC relativa 
aos Critérios de acreditação transitórios relativos à representatividade das amostras de acordo com o 
Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro.  

Esta circular determina que, de modo a assegurar a representatividade das amostragens, deverão ser 
efectuadas duas medições em dias distintos em cada um dos períodos. Se os valores obtidos nessas 
duas amostragens diferir em mais de 5 dB(A) deverá ser realizada uma terceira amostragem. Os valores 
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utilizados para a determinação do Lden e para a avaliação do critério de incomodidade resultarão da 
média logarítmica dos valores obtidos. 

Para a análise do cumprimento do valor limite estabelecido segundo o indicador Lden torna-se necessário 
proceder à determinação do nível de ruído característico de cada um dos diferentes períodos. No 
presente estudo considerou-se que o nível de ruído nos períodos diurno, entardecer e nocturno não 
apresenta flutuações significativas, pelo que as amostras recolhidas podem ser consideradas 
características de todo o período de referência. 

Uma vez que não existe ainda qualquer actividade de exploração, não se procedeu à análise do critério 
de incomodidade. 

As medições de ruído foram realizadas com recurso a equipamento que cumpre os requisitos do RLPS 
e da norma NP 1730 (1996) – “Acústica – Descrição e medição do ruído ambiente”, nomeadamente: 

• Analisador de Ruído de marca Brüel & Kjaer modelo 2260; 

• Calibrador sonoro de marca Brüel & Kjaer modelo 4231; 

• Filtros de oitava dos 31,5 Hz aos 8 kHz e 1/3 de oitava dos 16Hz aos 12,5 kHz; 

• Software Noise ExplorerTM B&K 7815; 

• Tripé. 

O equipamento utilizado cumpre as características especificadas para a classe 1 da norma NP 3496 
“Acústica, Sonómetros”. O microfone foi equipado com um protector para o vento de forma a evitar 
perturbações por sinais espúrios de baixa frequência. O recurso a um tripé pretendeu garantir 
estabilidade ao analisador de ruído. As medições de ruído foram efectuadas em conjunto com medições 
da velocidade e direcção do vento e da humidade relativa do ar. Para a sua realização adoptou-se a 
metodologia descrita na norma NP 1730 (1996), tendo cada ensaio sido realizado num período de 
tempo representativo (no mínimo 30 minutos). Como regras de medição, e de acordo com a norma 
supracitada, foram adoptadas as seguintes: 

• Microfone posicionado a 1,5 m acima do solo; 

• Microfone afastado mais de 3,5 m de qualquer superfície reflectora; 

• Medições efectuadas com filtro de ponderação A; 

• Medição realizada em Fast (e em Impulsivo noutro canal e em simultâneo). 

1.8.4.3.  Locais de medição e classificação acústica 

No Quadro III.22 são descritos os pontos de medição e identificadas as principais fontes de ruído 
presentes. Nesse quadro apresenta-se ainda a duração das campanhas de medição de ruído ambiente 
nos vários períodos de referência (Anexo IV). A localização dos pontos de medição encontra-se 
representada na Figura III. 33. 
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Quadro III.22 – Descrição dos locais de medição de ruído seleccionados e das respectivas fontes de 
ruído detectadas. 

CÓDIGO DO LOCAL DE MEDIÇÃO FOTOGRAFIA 

Ponto R1 
M: 118663   P: 217629 

A medição foi realizada a Norte da 
propriedade de Arcena, junto ao limite 
Sul da localidade de Calhandriz. Os 

níveis de ruído deste local são 
influenciados, essencialmente, pelo 

tráfego de viaturas pesadas no acesso 
ao aterro de Mato da Cruz e às 

actividades que decorrem no aterro. 

 

Ponto R2 
M: 119333   P: 217775 

O ponto de medição situa-se a Norte da 
área de Arcena, junto à localidade 
Calhandriz. Neste local não foram 

identificadas fontes significativas de 
ruído, resumindo-se apenas ao tráfego 

de viaturas ligeiras no acesso à 
localidade. 

 

Ponto R3 
M: 120131   P: 216285 

O local de medição situa-se na 
localidade de Arcena, junto ao limite Sul 
da propriedade da CIMPOR. Neste local 
as fontes ruidosas devem-se apenas à 

circulação de viaturas no acesso ao 
local. No local onde foi realizada a 

medição, a via não se encontra asfaltada 
o que gera inevitavelmente níveis de 

ruído mais elevados. 
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CÓDIGO DO LOCAL DE MEDIÇÃO FOTOGRAFIA 

Ponto R4 
M: 120415   P: 216592 

Tal como o ponto R3, o local de medição 
situa-se na localidade de Arcena, junto 
ao limite Sul da propriedade da CIMPOR. 
Neste local as fontes ruidosas devem-se 

apenas à circulação de viaturas no 
acesso. Este local encontra-se afastado 
do centro da localidade e das principais 
vias de comunicação identificadas, pelo 
que as fontes ruidosas são diminutas. 

 

Ponto R5 
M: 120721   P: 216692 

Como no ponto anterior, o local R5 
situa-se na localidade de Arcena, junto 
ao limite Sul da propriedade da CIMPOR. 

Neste ponto as fontes ruidosas devem-se 
apenas à circulação de viaturas no 

acesso. Este local encontra-se afastado 
do centro da localidade e das principais 
vias de comunicação identificadas, pelo 
que as fontes ruidosas são diminutas. 

 

Ponto R6 
M: 119718   P: 217700 

A medição foi realizada junto a uma 
habitação existente na EM 1250 a cerca 
de 500 metros a Este da localidade de 

Calhandriz. 
Neste local a circulação de viaturas na 
via referida e na EN 10-6 é a principal 
fonte ruidosa. Este local de medição 
situa-se a cerca de 1300 metros a 

Sudoeste da pedreira “Bom Jesus”, 
explorada pela CIMPOR, no entanto não 

se verifica qualquer influência dessa 
fonte ruidosa nos níveis de ruído 

medidos.  
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CÓDIGO DO LOCAL DE MEDIÇÃO FOTOGRAFIA 

Ponto R7 
M: 120260   P: 217482 

O local de medição situa-se junto a uma 
habitação isolada na EN 10-6, a cerca de 

1300 metros a Este da localidade de 
Calhandriz. Este local situa-se a cerca de 

440 metros a Sul da pedreira “Bom 
Jesus”, explorada pela CIMPOR, no 

entanto não se verifica qualquer 
influência dessa fonte ruidosa nos níveis 

medidos. 

 

 

Na envolvente da área em estudo as classificações acústicas constantes do RGR foram definidas na 
revisão do PDM de Vila Franca de Xira (Aviso n.º 20905/2009, de 18 de Novembro). Da análise da 
Figura III. 34 onde se apresenta um extracto da Planta de Ordenamento – Áreas de Risco ao Uso do 
Solo e Unidades Operativas de Planeamento e Gestão do novo PDM de Vila Franca de Xira, verifica-se 
que todas as áreas habitacionais existentes na envolvente da área de implantação da pedreira “Arcena” 
são classificadas como zonas mistas. 

No âmbito da revisão do PDM de Vila Franca de Xira foi produzido um mapa de ruído do concelho para 
os parâmetros Lden e Lnight. Da análise desse mapa verifica-se que a área de implantação da pedreira 
“Arcena” e a sua envolvente poderá estar exposta a níveis de ruído, expresso pelo parâmetro Lden, 
inferior a 55 dB(A), com excepção das zonas habitacionais de Arcena, Bom Sucesso, São Romão, 
Quinta da Panasqueira e Bairro do Ramalhete que deverão estar sujeitas a níveis de ruído superiores. 
Neste mapa de ruído verifica-se que as vias de comunicação, com destaque para a A1, a A9 e a A10. 
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Figura III. 33 - Localização dos pontos de medição de ruído ambiente. 
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Figura III. 34 – Extracto da Planta de Ordenamento do PDM de Vila Franca de Xira 
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Figura III. 35 – Extracto do Mapa de Ruído do Concelho de Vila Franca de Xira (Lden) 
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Figura III. 36 – Extracto do Mapa de Ruído do Concelho de Vila Franca de Xira (Lnight) 
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1.8.4.4.  Apresentação e interpretação dos resultados 

Durante a realização das medições foram avaliados todos os parâmetros em simultâneo. As medições 
foram efectuadas em cada local, durante intervalos de tempo representativos do ruído característico 
verificado nos vários períodos. Com base nas medições efectuadas foi elaborado o Quadro III.23, onde 
se procede à análise do critério de exposição máxima nos vários pontos. 

Quadro III.23 – Valores do ruído ambiente obtidos nos locais de medição. 

PONTO 

PERÍODO DE REFERÊNCIA 

LDEN (dB(A)) DIURNO (LDAY) 
(07:00 - 20:00) 

ENTARDECER (LEVENING) 
(20:00 – 23:00) 

NOCTURNO (LNIGHT) 
(23:00 – 7:00) 

2007 

R1 55,7 54,3 48,1 57,2 

R2 59,1 53,9 46,4 58,3 

R3 52,4 54,3 48,8 56,6 

R4 57,3 51,5 42,2 56,0 

R5 52,2 49,0 43,2 52,8 

2009 

R1 55,3 54,1 48,1 57,0 

R2 53,6 55,2 53,6 60,1 

R3 50,6 51,3 44,2 53,1 

R4 45,5 50,6 43,4 51,4 

R5 53,1 51,8 49,4 56,6 

R6 53,3 53,4 54,1 60,2 

R7 60,5 60,0 54,2 62,7 

 

De acordo com os resultados obtidos e apresentados no quadro anterior verifica-se que na envolvente 
da área de Arcena o valor limite de Lden aplicável às zonas mistas (65 dB(A)) não é excedido em nenhum 
ponto. 

Os valores de ruído mais elevados foram registados nos pontos R1, R2, R6 e R7. 

No ponto R1 o elevado nível de ruído pode ser justificado pela proximidade ao aterro de RSU de Mato 
da Cruz, o qual induz um elevado volume de tráfego de viaturas pesadas. Nos restantes locais não 
foram identificadas fontes ruidosas significativas para além do tráfego de viaturas na EM 1250 e na EN 
10-6 no entanto, de uma forma geral, a velocidade de circulação nesta via é bastante elevada o que 
origina níveis de ruído elevados. 

Os pontos R3, R4 e R5 situam-se na localidade de Arcena, junto ao limite Sul da área de implantação 
da pedreira. Estes pontos localizam-se na zona periférica desta localidade, afastados do centro onde 
existe um elevado volume de tráfego e das principais vias de comunicação (A1, A9 e EN10), o que 
contribui para os reduzidos níveis de ruído registados. 
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No período nocturno, o valor limite aplicável às zonas mistas (55 dB(A)) não foi excedido em nenhum 
dos pontos. Tal como para o parâmetro Lden, os valores registados no período nocturno foram mais 
elevados nos pontos R2, R6 e R7.  

Destaca-se que os valores medidos em campo são mais elevados do que os previstos no mapa de ruído 
apresentado no PDM de Vila Franca de Xira o que se pode justificar pelo facto de na modelação que lhe 
deu origem, terem sido considerados apenas as grandes vias de comunicação como fontes de ruído. A 
análise realizada no âmbito do presente estudo permitiu concluir que, a nível local, as vias de 
comunicação secundárias (EN 10-6 e EM 1250) constituem a principal fonte de ruído. 

1.9. VIBRAÇÕES 

1.9.1. Enquadramento 

Na pedreira “Arcena” ocorrem calcários e margas, em camadas alternadas, subjacentes a terras 
vegetais. As terras, presentes nas camadas superficiais, serão removidas, sendo posteriormente 
encaminhadas para os locais de armazenamento (pargas). 

Para a exploração das bancadas de calcário e margas será necessário proceder ao desmonte com 
recurso a explosivos. A detonação dos explosivos irá, inevitavelmente, gerar vibrações que, se não 
forem tomadas as devidas medidas, poderão afectar as estruturas existentes na envolvente. 

1.9.2. Considerações teóricas 

Segundo Johnson (1971), a expressão que melhor representa a propagação das vibrações ao longo de 
um maciço rochoso ou estrutura é: 

V = a Qb Dc 
onde: 

V - velocidade de pico crítica de partícula [mm/s]; 
Q - quantidade de explosivo detonado num instante [kg]; 
D - distância entre a detonação e o local em estudo [m]; 
a, b, c - constantes dependentes das características da rocha, tipo de explosivo e técnica de 
exploração. 

 

Figura III. 37 - Perfil esquemático das principais variáveis que influenciam as vibrações. 

Distância entre o local de 
detonação e as estruturas 

Quantidade de explosivo detonado 

Bancada 
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A compilação e a análise decorrente de vários estudos nacionais e internacionais permitem conhecer, 
com bastante pormenor, os valores das variáveis que regem as detonações de explosivos. No 
Quadro III.24 são apresentados os valores característicos das constantes a, b e c, para diferentes tipos 
de rocha. 

Quadro III.24 - Valores das constantes a, b e c para diversos tipos de maciço. 

MACIÇO ROCHOSO a [mm/s] b c 

Xisto 1598 0,88 -2,06 

Granito 700 0,70 -1,50 

Basalto 2000 0,7 -1,9 

Calcário 580 0,60 -1,40 

Calcário apinhoado 500 0,42 -1,20 

 

1.9.3. Enquadramento normativo 

Os valores de pico da velocidade vibratória em estruturas civis estão limitados pelo disposto na 
NP-2074 de 1983, "Avaliação da influência em construções de vibrações provocadas por explosões ou 
solicitações similares". Esta norma estabelece valores para a velocidade de vibração de pico vL (mm/s), de 
acordo com a expressão: 

v
L
 = α ⋅ β ⋅ δ ⋅ 10-2 

A utilização desta expressão dentro da gama possível das constantes αααα, ββββ e δδδδ permite a construção do 
Quadro III.25. 

Quadro III.25 - Valores limite da velocidade de vibração de pico [mm/s] 1. 

TIPOS DE CONSTRUÇÃO 

SOLOS INCOERENTES SOLTOS, 
AREIAS E MISTURAS 

AREIA-SEIXO BEM GRADUADAS, 
AREIAS UNIFORMES, SOLOS 
COERENTES MOLES E MUITO 

MOLES 

SOLOS COERENTES MUITO DUROS, DUROS 
E DE CONSISTÊNCIA MÉDIA, SOLOS 

INCOERENTES COMPACTOS; AREIAS E 
MISTURAS AREIA-SEIXO BEM GRADUADAS, 

AREIAS UNIFORMES 

ROCHA E 
SOLOS 

COERENTES 

RIJOS 

Construções que exigem 
cuidados especiais 

2,5 5 10 

Construções correntes 5 10 20 

Construções reforçadas 15 30 60 

Nota : Estes valores deverão ser corrigidos com um factor de redução 0,7, no caso de se efectuarem mais de duas 
explosões (ou pegas) por dia. 

As construções mais próximas da exploração apresentam-se, de uma forma geral, em bom estado de 
conservação, pelo que se considerou que as mesmas constituem construções correntes. Desta forma, e 
atendendo ao maciço rochoso onde se encontram as edificações, o limite da velocidade de vibração 

                                                           

1 Moura Esteves, 1993. 
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será 20 mm/s. No entanto, no caso de ocorrerem mais de duas pegas de fogo por dia (o que 
previsivelmente não irá acontecer) o limite da velocidade de vibração de pico será 14 mm/s  
(Quadro III.25). 

Relativamente à incomodidade provocada às populações, devida às vibrações geradas pelas 
detonações a realizar, não existe qualquer norma portuguesa aplicável. No entanto, poderão ser 
considerados alguns critérios, nomeadamente, o adoptado pelo Laboratório Nacional de Engenharia 
Civil (LNEC) que se pode aplicar à incomodidade para os seres humanos, nas suas habitações ou em 
locais de trabalho intelectual (Quadro III.26).  

Quadro III.26 – Incomodidade: Valores limite da velocidade eficaz da vibração no local. 

VEF [mm/s] SENSAÇÃO 

vef < 0,11 Nula 

0,11 < vef < 0,28 Perceptível, suportável para pequena duração 

0,28 < vef < 1,10 Nítida, incómoda, podendo afectar as condições de trabalho 

1,10 > vef Muito nítida, muito incómoda, reduzindo as condições de trabalho 

 

Refira-se que este critério se destina a vibrações por períodos alargados, influenciando as condições de 
trabalho principalmente em actividades que exigem concentração. 

Como na pedreira “Arcena” não decorre actualmente qualquer actividade não ocorrem quaisquer 
vibrações.  

1.10. ECOLOGIA 

1.10.1. Área de estudo 

A área de estudo, correspondente à área da propriedade da CIMPOR, não se encontra abrangida por 
nenhuma área classificada em qualquer das redes de conservação de natureza, nacional ou europeia. 
Na sua envolvente, encontram-se áreas urbanizadas e humanizadas, vias de comunicação (estradas) e 
o Aterro Sanitário de Mato da Cruz. Com o objectivo de caracterizar e avaliar a intervenção na área de 
estudo, realizou-se inventariação de espécies, identificação das comunidades vegetais e cartografia das 
espécies prioritárias e/ou RELAPE (Raras, Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de 
Extinção) e dos habitats. 

1.10.1.1.  Caracterização Biogeográfica e Fitossociológica 

A distribuição dos elementos florísticos e das comunidades vegetais é condicionada pelas 
características físicas do território (características edáficas e climáticas), sendo possível realizar um 
enquadramento da vegetação pela biogeografia1. Este tipo de estudos permitem realizar uma 
abordagem concreta sobre a distribuição das espécies e em conjunto com a fitossociologia possibilitam 
a caracterização das comunidades vegetais presentes numa dada área ou região. 

                                                           

1 Alves et al., 1998 
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As categorias ou hierarquias principais da Biogeografia são o Reino, a Região, a Província, o Sector e o 
Distrito. O território português é caracterizado biogeograficamente por se enquandrar no Reino 
Holoártico e englobar duas regiões: a Região Eurosiberiana e a Região Mediterrânica. A área de estudo 
encontra-se na Região Mediterrânica, pertencendo aos agrupamentos fitossociológicos Quercion 
broteroi e Querco-Oleion sylvestris, que se caracterizam por bosques e matagais de árvores e arbustos 
de folhas pequenas, coriáceas e persistentes, sendo constítuidos por espécies de carvalhos (Quercus 
suber – sobreiro, Quercus ilex subsp. ballota – azinheira, Quercus coccifera – carrasco), a aroeira 
(Pistacia lentiscus), o folhado (Viburnum tinus), o zambujeiro (Olea europaea var. sylvestris), o 
espinheiro-preto (Rhamnus oleoides), o sanguinho-das-sebes (Rhamnus alaternus), o 
aderno-de-folhas-largas (Phillyrea angustifolia), entre outras espécies vegetais. Conjuntamente, os 
matagais menos intervencionados são compostos por nanofanerófitos característicos da aliança 
Asparago-Rhamnion (ordem Pistacio-Rhamanetalia alaterni), compostos por espécies de Olea spp., de 
Pistacia spp., de Rhmanus spp., de Myrtus spp., de Asparagus spp., entre outras1.  

A área de estudo encontra-se na Província Gaditano-Onubo-Algarviense (desde o litoral Sul de Portugal 
com limite Norte na Ria de Aveiro), em que a flora desta província inclui um considerável número de 
endemismos de que são exemplo as espécies: Brassica barrelieri ssp. oxyrrhina, Euphorbia baetica, 
Fritilaria lusitanica var. stenophylla, Narcisus calcicola, Salvia sclareoides (salva-do-sul), Scilla odorata, 
Serratula baetica ssp. lusitanica, Ulex airensis (tojo), Ulex australis (tojo), Genista tournefourtii, etc2. 

Os concelhos de Lisboa, Loures, Mafra e parte de Vila Franca de Xira pertencem ao Superdistrito 
Olissiponense. Esta unidade biogeográfica caracteriza-se por uma grande diversidade geológica 
(margas, calcários e arenitos do Cretácico, rochas eruptivas, calcários do Jurássico, etc.) e um relevo 
com ondulações não muito acentuadas (até aos 400 m). Como característico desta unidade, 
encontra-se na envolvente das zonas urbanizadas, uma paisagem agrária de minifúndio, onde pequenos 
campos cultivados com hortícolas, árvores de fruto e culturas de sequeiro alternam com pousios e 
pastagens. Frequentemente, estes campos são delimitados por muros de pedra e por sebes arbustivas 
que permitem o desenvolvimento de espécies com algum interesse botânico e que funcionam como 
abrigo para determinadas espécies animais. Ocorrem também, nas áreas com maiores declives zonas 
menos intervencionadas onde se desenvolvem matos e formações florestais com carvalhos (Quercus 
spp). 

Resumindo, a vegetação climácica3 deste superdistrito corresponde a: 

• Florestas de carvalho-cerquinho Arisaro-Querceto broteroi, cuja etapa subserial, o tojal, 
pertencente à Salvio sclareoidis-Ulicetum densi se encontra amplamente representada e 
dominante na área de estudo; 

• Formações arbóreas com Olea silvestris e Ceratonia siliqua (da associação Viburno tini-Oleetum 
sylvestris), que após sofrerem intervenções dão origem a formações arbustivas da associação 
Asparago albi–Rhamnetum oleoides e às comunidades herbáceas da 
Carici depressae-Hyparrhenietum hirtae. Estas últimas associações estão muito bem 
representadas na área de estudo; 

• Sobreirais do Asparago aphylli-Quercetum suberis (não se encontra na área de estudo). 

                                                           

1 Costa et al., 1998 
2 Idem 
3 Ibiden 
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1.10.1.2.  Metodologia 

Para caracterizar toda a área de estudo efectuaram-se vinte levantamentos florísticos, realizados numa 
saída de campo em Março de 2009 e outras duas, no final de Fevereiro e no início de Março de 2007. 
Assim os resultados obtidos permitem observar a evolução da vegetação nos últimos três anos. 

Os levantamentos foram realizados consoante o tipo de comunidade vegetal: transeptos de 20 m, 
quando a vegetação dominante são os matos e método dos quadrados, quando a vegetação dominante 
é o pinhal e/ou o prado. Em zonas de prado, realizaram-se levantamentos complementares com o 
objectivo de obter a densidade de orquídeas (contagem do número de indíviduos por m2). Deste modo, 
foram abrangidos todos os diferentes tipos de comunidades vegetais, tendo sido caracterizado com 
pormenor a área de estudo, inventariadas as espécies presentes e registadas as suas abundâncias 
relativas1.  

A informação recolhida foi tratada com recurso a bibliografia especializada e permitiu efectuar uma 
classificação fitossociológica, através da qual os agrupamentos vegetais são descritos e caracterizados. 
Foram também identificadas as respectivas espécies vegetais com estatuto de conservação 
[Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, 
Decreto-Lei n.º 114/90, de 5 de Abril (Convenção CITES)] e estatuto biogeográfico (endemismos 
regionais, lusitânicos e ibéricos). Após a identificação dos habitats da área de estudo, estes foram 
classificados de acordo com o Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, e caracterizados de acordo com as comunidades vegetais e animais 
que albergam. Deste modo, foi avaliada a importância de cada uma das comunidades vegetais 
(específicas de determinado biótopo) na área de implementação do projecto. Esta etapa é fundamental 
para a identificação de áreas sensíveis, passíveis de sofrer impactes mais significativos.  

1.10.1.3.  Flora e vegetação 

Foram realizados 11 inventários florísticos em todos os habitats, 9 inventários complementares apenas 
em prados (Quadro III.27) e 15 levantamentos específicos em azinhais. 

Quadro III.27 – Número de levantamento por habitat 

LEVANTAMENTO TIPO DE HABITAT 

1 Pinhal + Matos 

2 Olival + Matos 

3 Matos 

4 Prados 

5 Matos 

6 Carvalhal + Matos 

7 Matos + Prados 

8 Prados 

9 Pinhal + Prados 

                                                           

1 Kent & Coker, 1992 
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LEVANTAMENTO TIPO DE HABITAT 

10 Prados 

11 Pinhal + Matos + Prados 

12 Prados 

13 Prados 

14 Prados 

15 Prados 

16 Prados 

17 Pinhal com Orquídeas 

18 Pinhal com Orquídeas 

19 Prados 

20 Prados 

 

Os inventários foram efectuados sobre cada comunidade vegetal onde se aplicou o método 
fitossociológico de Braun-Blanquet de abundância-dominância, tal como demonstra o Quadro III.28:  

Quadro III.28 – Escala de abundância-dominância1 

VALORES DE 
ABUNDÂNCIA-DOMINÂNCIA 

DESIGNAÇÃO 

5 Número qualquer de indivíduos cobrindo mais de 3/4 da superfície (75 a 100%) 

4 Número qualquer de indivíduos cobrindo 1/2 a 3/4 da superfície (50 a 75%) 

3 Número qualquer de indivíduos cobrindo 1/4 a 1/2 da superfície (25 a 50%) 

2 Indivíduos muito abundantes cobrindo pelo menos 1/20 da superfície (5 a 25%) 

1 Indivíduos abundantes mas de fraca cobertura (1 a 5%) 

0,5 Indivíduos pouco frequentes, com muita fraca cobertura 

0,1 Indivíduos raros ou isolados 
 

Para além dos levantamentos realizados na área de estudo, foram registadas todas espécies vegetais 
que se encontravam na envolvente das áreas inventariadas para completar o elenco florístico e para 
uma melhor caracterização da área de estudo. Nas saídas de campo foram ainda registados aspectos 
pedológicos e orográficos do terreno. 

 

 

                                                           

1 adaptado de Lousã (coord.) et al., s/d 
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1.10.1.4.  Fauna 

Para além da informação recolhida durante as saídas de campo, a caracterização das comunidades 
faunísticas da área de estudo foi realizada recorrendo a diversas fontes de informação, nomeadamente: 
atlas de distribuição de espécies1, outra bibliografia da especialidade.2 

De referir que, devido à fenologia das espécies (algumas espécies de aves não se encontram em 
território nacional nesta época do ano), ao seu ciclo circadiano e ao seu comportamento, muitas das 
espécies não são detectadas. No entanto, a sua referência na bibliografia para a área/região e a 
existência de biótopos adequados na área de intervenção e na envolvente mais próxima, justificam a 
sua consideração no estudo. Deste modo, foram incluídas neste trabalho, não só as espécies 
confirmadas no terreno, como também as de ocorrência potencial. 

A forma de recolha de informação no local variou de acordo com as especificidades de cada grupo. 
Assim, para a herpetofauna a prospecção baseou-se na realização de transectos, cobrindo todos os 
biótopos existentes na área, e em observações ad hoc. A metodologia utilizada na prospecção de aves 
foi a realização de transectos e pontos de escuta diurnos, sem comprimento e duração pré-definida, nos 
diversos biótopos identificados. Dado que a maioria dos mamíferos são de difícil detecção, para a 
identificação de indivíduos deste grupo de vertebrados, para além das observações ad hoc, recorreu-se 
à procura de pegadas, dejectos, tocas e outros indícios de presença. 

1.10.2. Resultados 

1.10.2.1.  Flora e Vegetação 

1.10.2.1.1 Elenco florístico e espécies protegidas 

Os dados recolhidos no campo em Março de 2009 permitiram enriquecer o elenco florístico, tendo sido 
identificadas um total de 146 espécies e 116 géneros, distribuídos por 44 famílias (Anexo V). Da análise 
do elenco, verificou-se que as famílias Asteraceae, Lamiaceae, Liliaceae, Fabaceae, Orchidaceae e 
Poaceae são as que apresentam maior número de espécies na área de estudo (Figura III. 38). 

                                                           

1 Anfíbios e Répteis – Ferrand de Almeida et al. (2001), Godinho et al. (1999); Aves - Equipa Atlas (2008), Catry et. al (2001), 
Mullarney et al. (1999), Nicolai (1998) e Bruun et al. (1995); Mamíferos – Mathias (coord.) (1999), Mathias et al. (1998) e 
Rainho et. al (1998) 
2 Todos os grupos - Cabral (coord.) (2006); Aves – Matias (2002) e Palma et al. (1999); Mamíferos – Madureira & Ramalhinho 
(1981) 
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Figura III. 38 – Representação de número de espécies por família, sendo apenas consideradas as 
famílias representadas por duas ou mais espécies. 

Confirma-se assim, um número considerável de plantas herbáceas, algumas bolbosas, típicas do 
subcoberto dos bosques, matos e respectivas clareiras da aliança Quercion broteroi. É de salientar a 
grande diversidade de orquídeas na área de estudo, com número superior às gramíneas (Poaceae).  

Ao nível da vegetação do subcoberto, a vegetação arbustiva é francamente dominante salientando-se a 
maior frequência de Quercus coccifera (carrasco), de Pistacia lenticus (aroeira), de Ulex australis subsp. 
welwitschianus (tojo), de Cistus albidus (roselha-grande), de Cistus salvifolius (sarganho-mouro), de 
Lonicera implexa (madressilva) e de Daphne gnidium (trovisco). No entanto, as espécies com maior 
representação na área de estudo incluem uma gramínea, Dactylis glomerata (panasco) e uma 
composta, Carlina corymbosa (cardo-amarelo) (Figura III. 39). O panasco, espécie dominante dos 
prados, consegue colonizar com bastante sucesso outro tipo de habitats como matos e pinhais, 
enquanto que o cardo-amarelo é uma espécie acompanhante de matos, habitat predominante na área 
de estudo. 
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Figura III. 39 – Representação de espécies por levantamento, sendo apenas consideradas as espécies 
presentes em dois ou mais levantamentos. 

Ao nível da abundância-dominância, são as espécies arbustivas e arbóreas que apresentam maior valor 
devido ao seu maior porte. Destacam-se Quercus ilex subsp. ballota (azinheira), Fraxinus angustifolia 
(freixo), Pinus halepensis (pinheiro-do-alepo), Daphne gnidium (trovisco) e Ulex australis subsp. 
welwitschianus (tojo). Estas espécies são características e dominantes nos respectivos habitats, como 
se verifica no capítulo III. 1.10.2.1.2.  

Apesar da sua presença se reportar a poucos levantamentos, o Brachypodium phoenicoides 
(bráquipodio), tem um alto valor de abundânia-dominância visto ser a espécie dominante no habitat 
prado (capítulo III. 1.10.2.1.2) (Figura III.3). 

 

Figura III. 40 – Representação da escala de abundância-dominância por espécies, sendo apenas 
consideradas as espécies presentes em dois ou mais levantamentos. 
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A vegetação existente na área de estudo é indicadora da ocorrência da vegetação potencial desta 
região (bosques e matagais altos e densos) e das suas etapas subseriais (dominância de espécies da 
família Fabaceae e Cistaceae que constituiem as orlas naturais ou a primeira etapa de substituição dos 
bosques). De igual importância, surgem os prados de gramíneas onde surgem as diversas espécies de 
orquídeas.  

Do número total de espécies inventariadas, na área de estudo encontram-se 17 espécies RELAPE 
(12% do número total de espécies). De entre as espécies características dos bosques e matagais da 
aliança Quercion broteroi, são de salientar 7 espécies RELAPE: Quercus ilex subsp. ballota (Decreto-Lei 
n.º 169/2001, de 25 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho), Ulex airensis 
(Endémica do Centro de Portugal), Ulex australis subsp. welwitschianus (endemismo do Centro e Sul de 
Portugal), Ulex densus [Endemismo do Centro Oeste de Portugal e espécie incluída no Decreto-Lei n.º 
140/99, de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro (Anexo B-V)], Genista 
tournefortii (Endemismo Ibérico), Fritillaria lusitanica (Endemismo Ibérico) e Ruscus aculeatus [Decreto-
Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de Fevereiro (Anexo B-V)]. 

Nas clareiras dos bosques e matagais, nas zonas de cumeada de maior altitude mas também no 
subcoberto de pinhais encontram-se o Narcissus bulbocodium subsp. bulbocodium (Decreto-Lei 
n.º 140/99, de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro (Anexo B-V) –
Figura III. 41) e três espécies de orquídeas [Cephalantera longifolia (Figura III. 42 a), Ophrys fusca 
(Figura III. 42 b) e Ophrys lutea (Figura III. 42 c) (Decreto-Lei n.º 114/90, de 5 de Abril (Convenção 
CITES); Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 
Fevereiro (Anexo I)], constítuindo 4 espécies RELAPE. 

 

Figura III. 41 – Narcissus bulbocodium subsp. bulbocodium 

 

Figura III. 42 – Cephalantera longifolia (a), Ophrys fusca (b) e Ophrys lutea (c) 
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Nas orlas dos matos mas principalmente nos prados dominados por Brachpodium phoenicoides, 
ocorrem, não só as mesmas orquídeas acima referidas, mas também Aceras antropophorum (Figura III. 
43 a), Barlia robertiana (Figura III. 43 b), Ophrys apifera (Figura III. 43 c), Ophrys bombyliflora 
(Figura III. 43 d), Ophrys vernixia (Figura III. 43 e) e Orchis italica (Figura III. 43 f). 

Cabe mencionar que estas são plantas que estão no topo da cadeia evolutiva e devem ser, quer as 
próprias espécies quer os habitats onde elas ocorrem, alvo de medidas de protecção1.  

 

Figura III. 43 – Aceras antropophorum (a), Barlia robertiana (b), Ophrys apifera (c), Ophrys 
bombyliflora (d), Ophrys vernixia (e) e Orchis italica (f) 

1.10.2.1.2 Habitats  

A caracterização dos habitats tem como base principal a flora e vegetação presentes na área de estudo. 
Para além de identificados e caracterizados, os habitats foram cartografados com base na fotografia 
aérea da área através da delimitação das formações vegetais observadas - Carta de Habitats (Figura III. 
44). Ao nível cartográfico identificaram-se grandes manchas correspondentes aos matos, uma área 
declivosa com maior densidade vegetal e com coberto arbóreo enquadrando um bosque de Quercus 
faginea (área não exaustivamente inventariada dada a sua inacessibilidade), zonas de pinhal e zonas 
humanizadas. 

A intervenção humana está presente na área de estudo, nomeadamente, nas suas zonas limítrofes. 
Nestes locais, as florestas climácicas (carvalhais e azinhais) foram destruídas e substituídas por 
explorações silvícolas, por explorações de inertes, por zonas urbanizadas ou pelas etapas subseriais de 
vegetação (matos), como é o caso da área de estudo.  

                                                           

1 Tyteca, 1997 

a b c 

d e f 
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Figura III. 44 – Habitats 
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A área de estudo engloba sete habitats diferentes, cinco dos quais estão incluídos no Anexo B-I do 
Decreto-Lei n.º140/99, de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de Fevereiro. Destes 
cinco habitats, um deles é  prioritário (6210*):  

• 4030 – Charnecas secas europeias; 

• 5330 – Matos termomediterrânicos pré-desérticos; 

• 6210* – Formações herbáceas secas da associação Phlomido lychnitidis-Brachypodietum 
phoenicoidis; 

• 92A0 – Florestas galeria com Salix alba e Populus alba; 

• 9240 – Carvalhais ibéricos de Quercus faginea e Quercus canariensis; 

• Pinhal; 

• Zonas humanizadas, Pomares (com árvores de fruto diversas), Prados e pastagens, Culturas 
hortícolas e Olivais. 

4030 - Charnecas secas europeias 

Grande parte da área de estudo alberga matos esclerófilos denominados garrigue (formação arbustiva 
característica de solos rochosos calcários), resultado quer das acções humanas (e.g.. incêndios, 
plantações e extracção de madeira), quer das limitações impostas pelas condições ambientais e 
edáficas. Estes matos caracterizam-se pelo seu elevado grau de cobertura e as espécies mais 
frequentes pertencem às famílias Ericaceae, Cistaceae e Fabaceae. 

 

Figura III. 45 – Charnecas secas europeias 

Fitossociologicamente, este habitat, pertence às classes Calluno-Ulicetea e Cisto-Lavanduletea e 
representa fases de regressão dos bosques climácicos (Figura III. 45). Na área de estudo surgem como 
espécies características destas classes: Erica arborea (urze-branca), Cistus albidus (roselha-grande), 
Cistus crispus (roselha), Cistus monspeliensis (sargaço), Cistus salvifolius (sarganho-mouro), Cistus 
psilosepalus (sargaço), Helianthemum ledifolium, Genista tournefortii, Ulex airensis, Ulex australis 
subsp. welwitschianus, Ulex densus (tojo-gatunho)  e Lavandula luisieri. 
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5330 - Matos termomediterrânicos pré-desérticos 

Em conjunto com os matos caracterizados anteriormente, surge um outro tipo de matos que 
representam uma etapa de substituição dos bosques da classe Quercetea ilicis (Figura III. 46). Estes 
matagais densos mediterrânicos têm correspondência fitossociológica com a ordem Pistacio 
lentisci-Rhamnetalia alaterni, tratando-se de um habitat estrutural e floristicamente diversificado, que 
reúne uma grande número de espécies. Presentes na área de estudo, encontram-se as seguintes 
espécies características da referida ordem: Asparagus acutifolius (espargo-bravo), Asparagus aphyllus 
(espargo-bravo-maio), Coronilla glauca (pascoinhas), Osyris alba (cásia), Pistacia lentiscus (aroeira), 
Quercus coccifera (carrasco), Rhamnus alaternus (sanguinho-das-sebes) e Rhamnus lycioides 
(espinheiro-preto). Na orla destes matagais surgem alguns exemplares Quercus ilex subsp. ballota, 
vulgarmente conhecidas por azinheiras. 

 

Figura III. 46 – Matos termomediterrânicos pré-desérticos 

6210* - Formações herbáceas secas da associação Phlomido lychnitidis-Brachypodietum 

phoenicoidis  

Este habitat pertence à classe Festuco-Brometea, caracteriza-se por ser um tipo de prado dominado por 
Brachypodium phoenicoides (bráquipodio) nos calcários da Estremadura e onde crescem orquídeas. 
Este tipo de habitat também acaba por colonizar as orlas e clareiras dos matos referidos anteriormente 
e os bosques climácicos (Figura III. 47). Na área de estudo, a composição florística inclui: 
Brachypodium phoenicoides (braquipódio), Dactylis glomerata (panasco), Salvia sclareoides 
(salvia-do-sul), Asphodelus ramosus (abrótea-da-primavera), Aceras antropophora (rapazinhos), Barlia 
robertiana (salepeira-grande), Cephalanthera longifolia, Ophrys apifera (erva-abelha), Ophrys 
bombyliflora (erva-mosca), Ophrys fusca (moscardo-fusco), Ophrys lutea (erva-vespa), Ophrys vernixia 
(erva-abelha-pequena-dos-calcários) e Orchis italica (flor-dos-macacos-pendurados). 
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Neste habitat foram observados 3 blocos de afloramentos rochosos de calcário, mas pela sua pequena 
extensão não podem ser considerados um habitat prioritário (8240 – lajes calcárias).  

Para uma melhor caracterização dos prados de panasco, aplicou-se o método dos quadrados para 
quantificar as espécies de orquídeas. Uma vez que os levantamentos não possuem a mesma 
diversidade florística, procedeu-se à média de cada uma das espécies por levantamento, com excepção 
de Ophrys bombyliflora que se encontrou em apenas um dos levantamentos (Figura III. 47). 

 
 

Figura III. 47 – Habitat de prado presente na área de estudo  

Os resultados destes levantamentos direccionados permitiram apurar os valores do número de 
orquídeas por metro quadrado e confirmar que se tratam de habitats prioritários (Figura III. 48). 
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Figura III. 48 – Número de indivíduos por m2  
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A orquídea Aceras anthropophorum apresenta o maior número de indivíduos/m2 de todas as espécies 
quantificadas. Tem como habitat os prados de braquipodio, apresentando-se dispersa pelo prado, mas 
surge frequentemente em pequenos núcleos com mais de 10 indíviduos/m2. A erva-vespa (Ophrys lutea) 
tem a maior presença por levantamento (4 levantamentos) em comparação com todas as orquídeas. 
Surge não só em prados mas também nas clareiras e orlas dos matos e pode encontrar-se em 
aglomerados ou distribuída pelos diversos habitats. As orquídeas Orchis italica e Ophrys bombyliflora 
surgem em igualmente nos prados de braquipodio, embora a Orchis italica prefira locais um pouco mais 
ensombrados. A orquídea Cephalanthera longifolia apresenta um habitat ligeiramente diferente, pois 
prefere locais ligeiramente mais sombrios. Encontra-se mais restrita ao subcoberto de pinhal, dominado 
por Dactylis glomerata e por Brachypodium phoenicoides, espécies características do subcoberto 
herbáceo. 

92A0 – Florestas galeria com Salix alba e Populus alba 

Este habitat caracteriza-se por galerias ribeirinhas mediterrânicas dominadas por choupos 
(Populus spp.) e salgueiros (Salix spp.), tendo correspondência fitossociológica com a ordem Salici 
purpureae-Populetea nigrae. A vegetação ripícola presente no rio da Silveira pertence à ordem 
Populetalia albae, com espécies características Fraxinus angustifolius (freixo), Populus alba (álamo), 
Populus nigra (choupo-negro) e Salix spp. (salgueiros) (Figura III. 49). Pontualmente, o 
carvalho-cerquinho (Quercus faginea) também se desenvolve nas margens deste curso de água.  

Dada a grande ocupação humana desta área, a vegetação existente na linha de água da área de estudo 
é, na sua grande maioria, composta por uma grande miscigenação de elementos, inclusive de espécies 
cultivadas e ruderais. No entanto, subsistem muitas espécies correlacionadas com a disponibilidade de 
água e características da ordem, de que são exemplo a hera (Hedera helix), a tamargueira (Tamarix 
africana), o prego-do-diabo (Oenanthe crocata), as silvas (Rubus spp.), as canas (Arundo spp.), os 
juncus (Juncus spp.), entre outras espécies. 

Em alguns locais a intervenção humana é tal que a vegetação arbórea e arbustiva está ausente e o leito 
do rio apresenta vestígios directos da ocupação. 

 

Figura III. 49 – Rio da Silveira numa área com menor cobertura de vegetação 
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9240 – Carvalhais ibéricos de Quercus faginea e Quercus canariensis 

Este habitat característico da Região Mediterrânica caracteriza-se por corresponder a bosques 
climácicos de copado mais ou menos cerrado, com sub-bosque rico em arbustos e lianas de folhas 
largas, coriáceas e persistentes. Pela dificuldade no acesso a este habitat (relevo acentuado e ausência 
de caminhos) foi apenas possível identificar o estrato arbóreo e o arbustivo. Apesar do 
carvalho-cerquinho (Quercus faginea) ser a espécie dominante, surgem outras árvores em menor 
proporção como o freixo (Fraxinus angustifolia) e a oliveira (Olea europaea). No estracto arbustivo, 
aparecem a aroeira (Pistacia lentiscus), o carrasco (Quercus cocifera), a urze-branca (Erica arborea), o 
folhado (Viburnum tinus) e o medronheiro (Arbusto unedo). Neste mosaico, deverá existir uma 
comunidade herbácea bastante variada, com trepadeiras (salsaparrilha – Smilax aspera, 
uva-de-cão-Tamus communis, raspa-língua – Rubia peregrina) e hemicriptófitos (gilbardeira – Ruscus 
aculeatus, pimpinela-menor - Sanguisorba minor, jacinto-dos-campos - Hyacinthoides hispanica).  

Pinhal 

Este é o habitat que maior evolução sofreu nestes últimos anos (2006-2009), devido ao seu rápido 
crescimento, este povoamento de pinheiros suplantou os matos e os prados dominantes que passaram 
para a condição de subcoberto (dominados). 

 

Figura III. 50 – Zona de pinhal em crescimento na área de estudo 

Assim, os pinhais da área de estudo incluem as florestas de produção com Pinus pinaster, Pinus pinea 
e Pinus halepensis, que na maior parte da sua extensão apresentam subcoberto de matos ou de prados 
(Figura III. 50). Neste habitat, o subcoberto é um pouco menos diversificado que nos habitats anteriores 
devido ao ensombramento e à proximidade entre árvores mas pode ser considerado como uma 
extensão dos habitats descritos. No entanto, os pinhais adultos de Pinus halepensis e de Pinus pinea 
adquirem um papel preponderante na distribuição e na colonização da orquídea Cephalantera longifolia, 
na medida em que as populações de maiores dimensões foram aqui registadas.  
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Zonas humanizadas 

As áreas humanizadas ou artificializadas estão associadas a actividades humanas onde o coberto 
vegetal está altamente alterado e/ou é praticamente inexistente. Os recursos florísticos presentes 
nestes locais incluem espécies de carácter antropófilo e de elevada tolerância ecológica. 
Comparativamente com os restantes habitats em análise, estas áreas não possuem valor ecológico 
significativo. As culturas hortícolas apresentam um subcoberto herbáceo de comunidades ruderais, 
muitas delas também presentes nas áreas de baldios. Existem ainda zonas de pomar e de olival 
(Figura III. 51) em que no subcoberto dominam os agrupamentos de herbáceas pioneiras. As formações 
herbáceas vivazes presentes incluem maioritariamente os juncais e os arrelvados característicos da 
classe Molinio-Arrhenatheretea.  

 

Figura III. 51 – Exemplo de área humanizada (olival) 

1.10.2.2.  Fauna e biótopos 

1.10.2.2.1 Caracterização do elenco faunístico da área de estudo 

Todas as espécies cuja presença na área de estudo foi confirmada ou é considerada provável 
encontram-se coligidas nos Quadros 1, 2, 3 e 4 do Anexo V. De referir que uma espécie é considerada 
potencial quando, não sendo confirmada durante as prospecções de campo ou através de outras fontes 
de informação fidedignas para a área em estudo, está referenciada para a região e ocorre em biótopos 
semelhantes aos existentes na área em estudo e/ou em zonas próximas. A listagem de espécies 
encontra-se organizada taxonomicamente por Classes, Ordens e Famílias, sendo indicado, para cada 
espécie, o seu nome científico, o nome vulgar, se a ocorrência da espécie foi confirmada no local e os 
Estatutos de Conservação em Portugal segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal1. 

                                                           

1 Cabral (Coord.), 2006 
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Nos estatutos de Conservação apresenta-se também a situação legal dos taxa relativamente a: 

• Anexos da Convenção de CITES (Decreto n.º 50/80, de 23 de Julho - aprovação da Convenção de 
Washington; Decreto-Lei n.º 114/90, de 5 de Abril - regulamenta a aplicação da Convenção em 
Portugal; Portaria n.º 352/92, de 19 de Novembro); 

• Anexos das Convenções de Bona (ratificada pelo Decreto-Lei n.º 103/80, de 11 de Outubro);  

• Anexos das Convenções de Berna (ratificada por Portugal pelo Decreto-Lei n.º 95/81, de 23 de 
Julho e regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de Setembro);  

• Anexos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 
n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro (transposição para Portugal da Directiva Aves - Directiva 
79/409/CEE, do Conselho, de 2 de Abril, alterada pelas Directivas n.º 91/244/CE, da Comissão, de 
6 de Março, 94/24/CE, do Conselho, de 8 de Junho, e 97/49/CE, da Comissão, de 29 de Junho; e 
da Directiva Habitats – Directiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de Maio, com as alterações 
que lhe foram introduzidas pela Directiva n.º 97/62/CE, do Conselho, de 27 de Outubro).  

A complexidade do ciclo anual da avifauna faz variar fortemente a composição das suas comunidades 
ao longo do ano, por este motivo, para este grupo, indica-se também e numa escala regional a sua 
fenologia, isto é, as variações sazonais dos hábitos das espécies. Deve considerar-se que tanto as 
espécies migradoras reprodutoras como as residentes são espécies nidificantes. Para este grupo é 
ainda indicado o estatuto SPEC (espécies com estatuto conservacionista a nível europeu). 

Para todas as espécies listadas é ainda indicada, pelo menos, uma fonte de informação. 

ANFÍBIOS  

De um modo geral, todos os anfíbios procuram charcos, fontes, zonas alagadiças, linhas de água, 
tanques, poços e locais mais húmidos para se reproduzirem ou humedecerem a sua pele nua. De 
acordo com os biótopos ocorrentes (a área de estudo encontra-se parcialmente limitada a Norte pelo rio 
da Silveira (Figura III. 49) e a Sul pelo rio Crós-Cós) e com a distribuição das espécies, para o local em 
análise, foram referenciadas como de potencial ocorrência 11 espécies de anfíbios (Quadro 1 do 
Anexo V), o que representa uma riqueza específica moderada, cerca de 64,7% do total de espécies que 
ocorrem em Portugal Continental. 

As onze espécies consideradas distribuem-se por duas Ordens (Caudata e Anura) e por 7 Famílias 
(Salamandridae, Discoglossidae, Pelobatidae, Pelodytidae, Bufonidae, Hylidae, Ranidae). Destas, 
apenas o Pelodytes ibericus (Sapinho-de-verrugas-verdes) apresenta estatuto de conservação em 
Portugal diferente de “Pouco Preocupante” (LC), estando classificada com o estatuto de “Não Avaliado” 
(NE) e o Discoglossus galganoi (Rã-de-focinho-ponteagudo) apresenta um estatuto de “Quase 
Ameaçado” (NT).  

Segundo a Convenção de Berna, 7 das 11 espécies constam do Anexo III, e 4 constam do Anexo II. No 
Decreto-Lei 140/99, de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, do total 
de espécies possíveis de ocorrer na área em estudo, 5 constam do Anexo B-IV, sendo que uma delas 
(Discoglossus galganoi) está também integrada no Anexo B-II. A Rana perezi (Rã-verde) faz parte do 
Anexo B-V do mesmo Decreto-Lei. 
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RÉPTEIS 

Em Portugal continental vivem 27 espécies de répteis1. Todas estas espécies são carnívoras, sendo a 
grande maioria generalista. A diversidade de nichos ecológicos ocupados é maior que nos anfíbios – de 
quase exclusivamente aquáticos a totalmente terrestres, de fossoriais a arborícolas. Esta variedade de 
modos de vida, torna extremamente difícil estabelecer metodologias que amostrem todas as espécies 
que existem num determinado local2. No local não foi possível a confirmação da presença de quaisquer 
espécies.   

De acordo com a distribuição das espécies e com os biótopos que ocupam, consideraram-se de 
potencial ocorrência 16 espécies (Quadro 2 do Anexo V) pertencentes a 3 Ordens (Testudines, Sauria e 
Serpentes) e a 7 Famílias (Emydidae, Gekkonidae, Amphisbaenidae, Lacertidae, Scindidae, Colubridae 
e Viperidae). 

Das espécies possíveis de ocorrer na área de estudo, a Acanthodactylus erythrurus (Lagartixa-de-
dedos-denteados) e a Psammodromus hispanicus (Lagartixa-do-mato-ibérica) apresentam estatuto de 
“Quase Ameaçado” (NT) segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados. Na área de estudo é ainda 
possível a ocorrência de Vipera latastei (Víbora-cornuda) que se encontra classificada como 
“Vulnerável” (VU). Das 16 espécies referenciadas, de acordo com a Convenção de Berna, 5 são 
consideradas como estritamente protegidas (Anexo II) e as restantes 11, como protegidas (Anexo III). 
Relativamente ao Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 
Fevereiro, é de salientar que a Podarcis hispanica (Lagartixa ibérica), a Coluber hippocrepis (Cobra-de-
ferradura) e o Lacerta schreiberi (Lagarto-de-água) se encontram referenciadas no Anexo B-IV, em que 
este último consta também do Anexo II. 

AVES 

Avifauna confirmada 

As observações realizadas na área de estudo e sua envolvente próxima (levantamentos de campo 
realizados em Abril de 2009, em Fevereiro de 2007 e no início de Março de 2007) correspondem apenas 
a 27,97% do total de espécies consideradas no âmbito deste estudo (33 de 118 espécies). No 
Quadro III.29 encontram-se listadas as espécies confirmadas no local, com a indicação do seu nome 
científico, nome comum e estatuto de conservação, segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de 
Portugal3. 

 

 

 

 

 

                                                           

1 Crespo & Oliveira, 1989 
2 Rebelo & Crespo, 1999 
3 Cabral (Coord.), 2006 
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Quadro III.29 – Espécies de aves inventariadas na área de estudo. Estatuto de Conservação em 
Portugal segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal 

NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR 
ESTATUTO DE 
CONSERVAÇÃO 

PORTUGAL 

FONTE 

LEVANTAMENTOS HABITAT 

Accipiter gentilis Açor VU LC2007 Mt, Pi 

Buteo buteo Águia-de-asa-redonda LC LC2007, LC2009 Mt 

Falco tinnunculus Peneireiro LC LC2007, LC2009 Mt 

Alectoris rufa Perdiz LC LC2007 Mt, Pi 

Larus fuscus Gaivota-de-asa-escura VU/LC LC2007 At 

Columba livia Pombo-das-rochas DD LC2009   

Hirundo rustica Andorinha-das-chaminés LC LC2007, LC2009 Ag 

Delichon urbicum Andorinha-dos-beirais LC LC2007 Ur 

Motacilla alba Alvéola-branca LC LC2007 Ag, At 

Troglodytes 
troglodytes Carriça LC LC2007 Mt, Pi 

Prunella modularis Ferreirinha LC LC2007 Mt 

Erithacus rubecula Pisco-de-peito-ruivo LC LC2007 Mt, Pi 

Phoenicurus ochruros Rabirruivo-preto LC LC2007 Ag, At 

Saxicola torquatus Cartaxo LC LC2007, LC2009 Mt 

Turdus merula Melro-preto LC LC2007 Mt, Pi, Ur, Ag 

Turdus philomelos Tordo-músico NT/LC LC2007 Mt, Pi 

Cettia cetti Rouxinol-bravo LC LC2007 LA 

Cisticola juncidis Fuinha-dos-juncos LC LC2007 Mt 

Sylvia atricapilla Toutinegra-de-barrete LC LC2009   

Sylvia undata Felosa-do-mato LC LC2007 Mt 

Sylvia melanocephala 
Toutinegra-de-cabeça-

preta LC LC2007 Mt, Pi 

Phylloscopus collybita Felosa-comum LC LC2007 Mt, Pi 

Parus ater Chapim-preto LC LC2007 Pi 

Parus caeruleus Chapim-azul LC LC2009   

Parus major Chapim-real LC LC2007, LC2009 Pi 

Garrulus glandarius Gaio LC LC2007 Pi 

Sturnus unicolor Estorninho-preto LC LC2007 Pi, Ur 

Passer domesticus Pardal LC LC2007 Ur, Ag 

Fringilla coelebs Tentilhão LC LC2007 Pi 

Serinus serinus Chamariz LC LC2007, LC2009 Mt, Pi, Ag 

Carduelis chloris Verdilhão LC LC2007, LC2009 Pi, Ag 

Carduelis carduelis Pintassilgo LC LC2007, LC2009 Mt, Pi, Ag 

Carduelis cannabina Pintarroxo LC LC2007 Mt 
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Da análise do Quadro III.29 é de salientar que foi confirmada a presença de espécies com estatuto de 
Vulnerável segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados, como o Açor Accipiter gentilis e a população 
reprodutora de Gaivota-de-asa-escura Larus fuscus. A população reprodutora de Tordo-músico Turdus 
philomelos apresenta estatuto de “Quase ameaçado”, e o Pombo-doméstico Columba livia apresenta um 
estatuto de “Informação Insuficiente”. 

Avifauna geral (confirmada e potencial) 

Com base na pesquisa bibliográfica efectuada, para além das 33 espécies confirmadas no local, 
consideraram-se ainda de potencial ocorrência 85 espécies distribuídas por várias fenologias 
(residentes, invernantes/visitantes, migradoras reprodutoras, ocasionais e não indígenas com 
reprodução provável ou confirmada). A lista total de espécies (confirmadas e potenciais) e respectivos 
estatutos/legislação de protecção pode ser consultada no Anexo V (Quadro 3). 

Destas 118 espécies, destacam-se várias espécies por estarem classificadas com Estatuto de 
Conservação em Portugal segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados, sendo que o mais problemático é 
o Tartaranhão-caçador Circus pygargus que está classificado como “Em perigo”.  

Quadro III.30 – Espécies de aves potenciais e de presença confirmada com Estatuto de Conservação 
em Portugal segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal 

NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR 
ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO 

PORTUGAL 

Circaetus gallicus Águia-cobreira NT 

Circus aeruginosus Tartaranhão-ruivo-dos-paúis VU 

Circus cyaneus Tartaranhão-azulado CR/VU 

Circus pygargus Tartaranhão-caçador EN 

Accipiter gentilis Açor VU 

Hieraaetus pennatus Águia-calçada NT 

Falco peregrinus Falcão-peregrino VU 

Larus fuscus Gaivota-de-asa-escura VU/LC 

Clamator glandarius Cuco-rabilongo VU 

Caprimulgus europaeus Noitibó-cinzento VU 

Caprimulgus ruficollis Noitibó-de-nuca-vermelha VU 

Tachymarptis melba Andorinhão-real NT 

Anthus trivialis Petinha-das-árvores NT 

Saxicola rubetra Cartaxo-nortenho VU 

Turdus philomelos Tordo-músico NT/LC 

Locustella luscinioides Felosa-unicolor VU 

Acrocephalus scirpaceus Rouxinol-pequeno-dos-caniços NT 

Sylvia borin Felosa-das-figueiras VU 

Muscicapa striata Papa-moscas-cinzento NT 

Lanius senator Picanço-barreteiro NT 

Corvus corax Corvo NT 

Loxia curvirostra Cruza-bico VU/DD 
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Do total de espécies consideradas, ao nível da protecção e conservação da natureza da União 
Europeia, verifica-se que 15 espécies estão incluídas no Anexo A-II da Convenção de CITES, pelo que, 
apesar de não se encontrarem em perigo de extinção, o seu comércio deve ser controlado de modo a 
evitar uma comercialização não compatível com a sua sobrevivência. Apenas 3 espécies, constam do 
Anexo A e 1 espécie no Anexo A-I da mesma Convenção. 

De salientar que 42 espécies estão classificadas ao abrigo do Anexo II da Convenção de Bona, que 
representam as espécies migradoras com estatuto desfavorável e que exigem acordos internacionais 
para assegurar a sua conservação. A grande maioria das espécies referenciadas, 109 de 118 espécies, 
está classificada ao abrigo da Convenção de Berna, sendo 81 consideradas como estritamente 
protegidas (Anexo II) e 28 como protegidas (Anexo III).  

Relativamente aos Estatutos de Conservação a nível europeu (SPEC – Species of European 
Conservation Concern) 9 apresentam grau 2 (aves que apresentam Estatuto de Conservação 
Desfavorável na Europa e cuja população se concentra neste continente), 20 espécies apresentam 
grau 3 (aves com Estatuto de Conservação Desfavorável na Europa mas cuja população não se 
concentra na Europa) e 37 apresentam grau 4 (aves que apresentam Estatuto de Conservação 
Favorável na Europa mas cuja população esteja concentrada na Europa). 

Em relação ao Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 
Fevereiro, verifica-se a ocorrência de 14 espécies que constam do Anexo A-I, o que indica que são 
espécies de aves de interesse comunitário cuja conservação requer a designação de zonas de 
protecção especial. Das 118 espécies listadas, 14 são consideradas caça de acordo com o Anexo D do 
referido diploma. 

MAMÍFEROS 

A inventariação das espécies de mamíferos baseou-se em prospecções de campo, em pesquisa 
bibliográfica e em dados fornecidos pelo ICNB no que diz respeito a mamíferos voadores (quirópteros, 
vulgarmente conhecidos por morcegos). Durante o trabalho de campo apenas foram identificados, até à 
espécie, os sinais de presença de Coelho-bravo Oryctolagus cuniculus  e de Raposa (Vulpes vulpes). 

No Quadro 4 do Anexo V listam-se todas as espécies confirmadas e consideradas como potenciais de 
ocorrerem na área de intervenção do projecto e envolvente (consideradas prováveis devido à sua 
distribuição geográfica em conjunto com a ocorrência de biótopos favoráveis à sua presença). As 31 
espécies consideradas distribuem-se por 6 Ordens (Insectívora, Chiroptera, Lagomorpha, Rodentia, 
Carnivora) e por 13 Famílias.  

Em relação ao estatuto de conservação das espécies em Portugal1, 13 espécies possuem um estatuto 
diferente de “Pouco Preocupante” (LC). Dos três estatutos de ameaça (Vulnerável, Em Perigo ou 
Criticamente em Perigo), 5 apresentam estatuto de Vulnerável e 2 de Criticamente em Perigo, sendo 
que todas elas pertencem ao grupo dos Chiroptera.  

Quanto às Convenções Internacionais ratificadas por Portugal no âmbito da Conservação da Natureza 
verifica-se que 12 espécies, todas elas morcegos são consideradas espécies cujo estado de 
conservação é desfavorável pela Convenção de Bona (Anexo II). Segundo a Convenção de Berna, 11 
espécies são consideradas como estritamente protegidas (Anexo II), sendo mais uma vez todas 
morcegos, e 10 como protegidas (Anexo III).  

                                                           

1 Cabral (Coord.), 2006 
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Segundo o Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 
Fevereiro, 6 espécies de morcegos são de interesse comunitário cuja conservação exige a designação 
de zonas especiais de conservação (Anexo B-II). Estes e todos os outros morcegos estão abrangidos 
pelo Anexo B-IV, pelo que requerem uma protecção rigorosa. O Mustela putorius (Toirão), a Genetta 
genetta (Geneta) e o Herpestes ichneumon (Sacarrabos) são espécies de interesse comunitário cuja 
captura ou colheita na natureza e exploração podem ser objecto de medidas de gestão (Anexo B–V). 
Apenas a Vulpes vulpes (Raposa) está incluída no Anexo D (espécie cinegética) da Convenção de 
CITES. 

1.10.2.2.2 Principais biótopos e espécies associadas 

A área analisada caracteriza-se essencialmente por matos densos e rasteiros, sendo favorável à 
ocorrência de espécies, como por exemplo, a Carriça Troglodytes troglodytes, o Cartaxo Saxicola 
torquata, a Felosa-poliglota Hippolais polyglotta, a Toutinegra-dos-matos Sylvia undata, o Sacarrabos 
Herpestes ichneumon, o Coelho-bravo Oryctolagus cuniculus e a Raposa Vulpes vulpes. A existência de 
afloramentos rochosos nesta área de matos potencia ainda a ocorrência de espécies como lagartixas e 
cobras e alguns mamíferos como Coelho. 

Onde ocorre a presença do pinheiro verifica-se a ocorrência de espécies como por exemplo o 
Chapim-rabilongo Aegithalos caudatus, o Chapim-carvoeiro Parus ater e a Trepadeira Certhia 
brachydactyla. 

No caso dos anfíbios, dada a sua elevada dependência de água, apenas o Rio da Silveira a Norte é 
adequada à ocorrência permanente de espécies deste grupo. Uma das espécies mais potenciais é o 
Bufo bufo (Sapo).  

1.10.3. Avaliação Global 

A flora da área de estudo compreende um total de 146 espécies vegetais, incluindo também espécies 
com interesse conservacionista. Foram encontradas na área de estudo 17 espécies RELAPE, 
correspondendo a 12% do número total de espécies. Estas englobam Aceras anthropophorum, Barlia 
robertiana, Cephalantera longifolia, Fritillaria lusitanica, Genista tournefortii, Narcissus bulbocodium 
subsp. bulbocodium, Oprhys apifera, Ophrys bombyliflora, Ophrys fusca, Ophrys lutea, Ophrys vernixia, 
Orchis italica, Quercus ilex subsp. ballota, Ruscus aculeatus, Ulex airensis, Ulex australis subsp. 
welwitschianus e Ulex densus. 

As formações vegetais foram alvo de intervenção, de modo que a vegetação potencial está pouco 
representada na área de estudo. Um pouco por toda a área a intervencionar, ocorrem grandes manchas 
de matos, por vezes no subcoberto das formações arbóreas presentes, matos estes que representam 
etapas de substituição das comunidades arbóreas e arbustivas climácicas.  

A maioria dos habitats não sofreu alterações nos últimos três anos, tendo apenas o pinhal aumentado a 
sua dominância na área. 

No total, foram identificados sete habitats, alguns com importância ecológica relevante. Cinco dos 
habitats presentes, são considerados habitats naturais incluídos no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º140/99, 
de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de Fevereiro. Os habitats da área de estudo 
são: Charnecas secas europeias (incluído no Decreto-Lei); Matos termomediterrânicos pré-desérticos 
(incluído no Decreto-Lei); Formações herbáceas secas da associação Phlomido 
lychnitidis-Brachypodietum phoenicoidis (incluído no Decreto-Lei e considerado prioritário); Florestas 
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galeria com Salix alba e Populus alba (incluído no Decreto-Lei); Carvalhais ibéricos de Quercus faginea e 
Quercus canariensis (incluído no Decreto-Lei); Pinhal e Zonas artificializadas. 

Relativamente à fauna, considera-se que, na área a licenciar, podem ocorrer algumas espécies 
protegidas, tais como: Vipera latastei (Víbora-cornuda), Circus aeruginosus (Tartaranhão-ruivo-dos-
paúis), Clamator glandarius (Cuco-rabilongo), Myotis myotis (Morcego-rato-grande), Myotis nattereri 
(Morcego-de-franja), Miniopterus schreibersi (Morcego-de-peluche) e várias espécies do Género 
Rhinolophus.  

As restantes espécies observadas pertencem a grupos de ampla distribuição, inclusive muitas são 
espécies adaptadas às intervenções e à presença humana. 

1.11. SOLOS E CAPACIDADE DE USO 

1.11.1. Solos e Capacidade de uso do solo 

Os solos existentes na área em estudo abrangem, de acordo com a Carta de Solos e a Carta de 
Capacidade de Uso1, as seguintes situações: 

Vcd(d,p) + Arc – Complexo (Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Vermelhos ou 
Amarelos, de Materiais Calcários, Normais, de calcários compactos ou dolomias + Afloramento Rochoso 
de calcários ou dolomias) 

Aa - Solos Incipientes, Aluviossolos Modernos, Não Calcários, de textura pesada 

Pcs’(p) + Pc(p) – Complexo (Solos Calcários, Pardos dos Climas de Regime Xérico, Para-Barros, de 
margas ou materiais afins + Solos Calcários, Pardos dos Climas de Regime Xérico, Normais, de 
calcários não compactos) 

Spc’(a) + Spc’(p) – Complexo (Solos Calcários, Pardos dos Climas de Regime Xérico, Para-Barros, de 
materiais coluviados de solos calcários) 

Pcsd(p) + Pcs(p) – Complexo (Solos Calcários, Pardos dos Climas de Regime Xérico, Normais, de 
margas e calcários compactos inter-estratificados + Solos Calcários, Pardos dos Climas de Regime 
Xérico, Normais, de margas ou materiais afins) 

 

                                                           

1 Carta dos Solos de Portugal e Carta de Capacidade de Uso do Solo (folhas 403 e 404 e 416 à escala 1:25000) da Direcção 
Geral de Agricultura e Desenvolvimento Regional 
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Figura III. 52 – Carta de Solos 
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Figura III. 53 – Carta de Capacidade de Uso do Solo  

A - Elevada capacidade de uso agrícola do solo, ausência de restrições à intensidade do seu cultivo; 

Ce e Be – Limitações moderadas a acentuadas, riscos de erosão de escoamento superficial no máximo 
moderados a acentuados e susceptível de utilização agrícola pouco intensiva; 

Ee - limitações muito severas, riscos de erosão e escorrimento superficial (e) muito elevados, não 
susceptível de utilização agrícola, severas a muito severas limitações para pastagens, matos e 
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exploração florestal, ou servindo apenas para vegetação natural, floresta de protecção ou de 
recuperação, ou não susceptível de qualquer utilização;  

Ee e Es - Limitações muito severas resultantes de erosão e escorrimento superficial (e) ou na zona 
radicular (s) devido à pequena espessura do solo; não susceptível de utilização agrícola, e acentuadas 
limitações mesmo para exploração de matos e floresta de protecção ou regeneração;  

Ee e De - limitações muito severas, riscos de erosão e escorrimento superficial (e) muito elevados, não 
susceptível de utilização agrícola, severas a muito severas limitações para pastagens, matos e 
exploração florestal, ou servindo apenas para vegetação natural, floresta de protecção ou de 
recuperação, ou não susceptível de qualquer utilização. Poderão, em casos muito especiais, existir 
poucas ou moderadas limitações para pastagens, exploração de matos e exploração florestal. 

1.11.2.  Solos e o seu potencial de uso agrícola 

De acordo com as cartas anteriormente apresentadas e o levantamento efectuado no local, as tipologias 
de solos ali existentes abrangem as seguintes situações: 

 

TIPO DE SOLO 
CAPACIDADE 

DE USO 
DECLIVE 

% DO TOTAL 

DA ÁREA 

Vcd(d,p) + Arc – Complexo com Solos Argiluviados 
Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Vermelhos 

ou Amarelos, de Materiais Calcários, Normais, de 
calcários compactos ou dolomias + Afloramento 

Rochoso de calcários ou dolomias numa proporção 
de 8 para 2 

Ee 
Ligeiro a 

acentuado 
22 

Aa - Solos Incipientes, Aluviossolos Modernos, Não 
Calcários, de textura pesada 

A Plano 1,5 

Pcs’(p) + Pc(p) – Complexo com Solos Calcários, 
Pardos dos Climas de Regime Xérico, Para-Barros, 

de margas ou materiais afins + Solos Calcários, 
Pardos dos Climas de Regime Xérico, Normais, de 

calcários não compactos numa proporção de 7 para 3 

Ee Acentuado 60 

Spc’(a) + Spc’(p) – Complexo com Solos Calcários, 
Pardos dos Climas de Regime Xérico, Para-Barros, 

de materiais coluviados de solos calcários numa 
proporção de 7 para 3 

Ce-Be Acentuado 3,5 

Pcsd(p) + Pcs(p) – Complexo  com Solos Calcários, 
Pardos dos Climas de Regime Xérico, Normais, de 
margas e calcários compactos inter-estratificados + 

Solos Calcários, Pardos dos Climas de Regime 
Xérico, Normais, de margas ou materiais afins numa 

proporção de 7 para 3. 

Ee-De 
Ligeiro a 

Acentuado 
14 
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SOLOS MEDITERRÂNEOS VERMELHOS E AMARELOS DE MATERIAIS NÃO CALCÁRIOS  

Descrição geral 

Os Solos Mediterrâneos Pardos de Materiais Calcários reconhecidos a sul do Tejo pertencem a três 
Famílias, duas que se incluíram no Subgrupo dos Para-Barros e uma no dos Para-Hidromórficos. A 
Família ou Famílias representativas do conceito central do Grupo não foram até agora encontradas no 
País. Os Solos Mediterrâneos Pardos de “margas ou margas (Pac) apresentam um horizonte Ap - 20 a 
35 cm, pardo ou castanho, nalguns casos pardo-amarelado; franco, franco-argilo-arenoso ou franco-
argiloso, por vezes com alguns elementos grosseiros subangulosos (quartzo e quartzitos), estrutura 
granulosa média a grosseira moderada ou forte; friável a firirne; pH 6,0 a 7,0. Apresenta uma transição 
gradual para o Horizonte B - 20 a 60 cm; castanho ou pardo-amarelado; franco-argilo-arenoso a 
argiloso; estrutura anisoforme angulosa grosseira moderada ou prismática média ou grosseira 
moderada ou forte; com películas de argila nas faces dos agregados; firme; pH 7,0 a 8,5. A transição 
gradual para o horizonte C é gradual - Cca-Marga ou margas; por vezes calcários não compactos 
misturados com xistos, grés argilosos, argilitgs, argilas ou grés argilo-calcário. 

Os Solos Mediterrâneos Pardos de margas associados a “arkoses” ou depósitos afins (Pbc) têm um 
horizonte Al com 15 a 25 cm; cinzento muito escuro; argiloso, com algum saibro e cascalho; estrutura 
anisoforme angulosa média a fina, moderada a forte; fin-ne e muito rijo; fendilha quando seca; pH 6,0 a 
7,0. A transição para o horizonte B é nítida. Este horizonte tem 20 a 30cm; pardo-acinzentado-escuro; 
argiloso; estrutura prismática fina ou média moderada a forte; apresenta películas de argila nas faces 
dos agregados; firme e muito rijo; fendilha quando seca; pH 6,0 a 7,0. Apresenta uma transição gradual 
para o Horizonte C - Material originário constituído por margas associados a “arkoses” ou depósitos 
afins.  

Os Solos Mediterrâneos Pardos Para-Hidromórficos de “arkoses” ou depósitos afins associados a 
calcários (Pdc) têm um horizonte Al - 15 a 40 cm; pardo, pardo-escuro ou cinzento; franco-arenoso ou 
franco, com elevada percentagem de areia grossa e saibro; estrutura granulosa fina ou média moderada 
ou fraca; friável ou muito friável. Transição nítida para o horizonte B - 20 a 60 cm; pardo-acinzentado-
claro; argiloso, com elevada percentagem de areia grossa e saibro; estrutura prismática grosseira fraca 
ou maciça; com películas de argila nas faces dos agregados; aderente, plástico, muito fino e muito ou 
extremamente rijo. Transição gradual para o Horizonte C - Material originário constituído por “arkoses” 
ou depósitos afins associados a calcários.  

Dados analíticos físicos e químicos 

A textura dos horizontes superficiais é mediana ou pesada; nos horizontes B a percentagem de argila 
aumenta imenso, às vezes para mais do dobro, imprimindo à curva de distribuição dessa fracção a 
forma característica dos Solos Argiluviados. Sempre que os solos estão sujeitos à cultura agrícola o seu 
teor orgânico é baixo, enquanto que em zonas incultas se mostra elevado (6,65 % no perfil n. " 241). Em 
qualquer dos casos decresce muito com a profundidade. A razão C/N é baixa ou mediana, indicando 
uma satisfatória ou mesmo rápida decomposição das substâncias orgânicas; mas é evidente a 
tendência para os valores característicos do “mull” florestal (63). As quantidades de ferro livre são 
apreciáveis em todos os horizontes; nem sempre porém demonstram uma migração descendente, como 
seria de esperar em todos cs casos. É evidente a descarbonatação completa ou quase dos solos deste 
Grupo.  

A capacidade de troca catiónica é mediana ou alta, com raras excepções. A sua distribuição, 
acompanha a dos colóides (orgânicos e minerais). O catião dominante é o cálcio, cuja percentagem vai 
de 50% a mais de 90 % da capacidade de troca. O magnésio e o potássio apresentam valores medianos 
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ou altos mas, às vezes, são nitidamente deficientes. O sódio de troca aparece em quantidades normais 
ou, nalguns casos, relativamente excessivas. O grau de saturação, característica de grande interesse 
taxonómico nesta Ordem, é muito elevado, variando entre cerca de 75 % e 100 %.  

A expansibilidade é normalmente baixa, subindo apreciavelmente nos solos do Subgrupo Para-Barros 
(Vem). A microestrutura tem estabilidade muito elevada. A capacidade de campo mostra valores altos, 
quase sempre superiores a 20 % de humidade. A capacidade utilizável dos primeiros 50 cm de solo 
varia de mediana a elevada, podendo, armazenar-se nessas camadas de 45 a mais de 100 mm de água 
disponível para as plantas. A porosidade da terra fina é mediana ou baixa e a permeabilidade moderada 
a lenta, agravando-se sobretudo nos horizontes mais argilosos.  

SOLOS CALCÁRIOS PARDOS 

Descrição geral 

Os Solos Calcários Pardos são solos pouco evoluídos que apresentam um perfil tipo Ap-C ou Ap-R, 
normalmente de reduzida espessura efectiva, uma textura mediana (resultante da natureza do material 
originário ou da sua relativamente reduzida alteração), com percentagem variável de carbonatos ao 
longo de todo o perfil.  

Os Solos Calcários Pardos de calcários não compactos (Pc) apresentam um Horizonte 
Ap - de 25 a 40 cm - pardo, pardo-pálido, pardo-amarelado ou pardo-acinzentado; franco-arenoso a 
franco-argiloso calcário; com estrutura grumosa ou granulosa fina forte ou moderada; efervescência viva 
a muito viva com o ClH; pH 7,5 a 8,5.  A transição para o horizonte C é nítida ou gradual. O horizonte 
C - Material originário: calcário não compacto, friável ou não, nalguns casos com nódulos endurecidos. 
Na sua parte superior existe, por vezes, um horizonte Cca, endurecido ou não.  

Estes solos desenvolvem-se em regra em relevo normal.  

 Dados analíticos físicos e químicos 

Os carbonatos são abundantes em todo o perfil (particularmente no horizonte C, que apresenta 
efervescência viva a muito viva com o ClH o que é, a mais das vezes, desfavorável à cultura, 
principalmente no que respeita à conservação dum teor orgânico suficiente para a manutenção da 
fertilidade. A percentagem de matéria orgânica é baixa (2% no horizonte Ap e menos de 1% do 
horizonte subjacente) e a estrutura apresenta-se grumosa ou granulosa fina forte ou moderada. O clima 
em que se desenvolvem e, mais ainda, o coberto vegetal predominante são a razão de tão baixa 
percentagem de materiais orgânicos. Estes têm relações carbono/azoto (C/N) baixas ou mesmo muito 
baixa indicadoras de uma intensa actividade biológica e de uma, consequente, rápida decomposição. A 
argila, em percentagem média, é do grupo das ilites e dos montmorilonoides, aumentando geralmente 
com a profundidade, o que mostra haver uma certa lavagem para as camadas inferiores. A capacidade 
de troca de catiões é mediana. O catião dominante é nitidamente o cálcio. O teor de magnésio de troca 
é relativamente baixo. Os valores de potássio de troca são muito baixos mas os de sódio, em relação 
àquele, são elevados. O grau de saturação é de 100% e o pH indica alcalinidade moderada. A 
capacidade de campo é relativamente alta e os valores a pH 4,2 são frequentemente baixos. Daí resulta 
que a água disponível por unidade de volume de solo é elevada. No entanto, os solos aqui em 
apreciação, em função da sua reduzida espessura efectiva, possuem baixo teor de água utilizável pelas 
plantas. 
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Considerações sobre a génese 

Os Solos Calcários Pardos existentes em Portugal estão evidentemente ligados à riqueza em 
carbonatos da rocha-mãe mas a sua génese é também fortemente de origem climática. A sua 
particularidade é a existência dum horizonte de acumulação de carbonatos sob a forma de nódulos ou 
concreções, pseudo-micélio, camada pulverulenta ou mesmo crosta endurecida de várias espécies, o 
que nem sempre é fácil de detectar no campo.  

Estes solos, sem vestígios de argiluviação e de complexo de absorção saturado, consistem num resíduo 
mais ou menos calcário da rocha-mãe em que a alteração química, sob a forma de nova formação de 
argila e separação de óxidos de ferro livres, está de antemão impedida, devido ao elevado teor de 
carbonatos, a que se alia a aridez do clima. Dada a escassa cobertura vegetal e a rápida decomposição 
da matéria orgânica características destas regiões de baixa pluviosidade e elevada temperatura, os 
solos apresentam-se com baixo teor de húmus que é normalmente do tipo “mull” cálcico ou “moder de 
rendsina mulliforme”. A água das chuvas, que cai nestes solos principalmente no Inverno, transporta por 
dissolução e lavagem uma certa quantidade de carbonatos que se acumulam algures no perfil, mas sem 
este de forma alguma deixar de ser calcário em toda a sua espessura. Como consequência desta 
lavagem parcial dá-se um enriquecimento relativo dos sesquióxidos, da sílica e dos metais alcalinos. Se 
as quantidades de ferro e de alumínio são baixas, pode emigrar uma parte da sílica; o mais frequente, 
porém, é ficar ligada aos sesquióxidos na estrutura da argila. Esta é normalmente dos grupos da ilite ou 
da caulinite, consoante o dita a rocha-mãe. 

ALUVIOSSOLOS E SOLOS DE BAIXAS 

Descrição geral 

Os Aluviossolos, que usualmente são subdivididos em Aluviossolos Modernos (A) e Aluviões Antigos 
(At), serão aqui tratados em conjunto e com os Solos de Baixas (Sb), dadas as semelhanças entre eles. 
No contexto deste estudo apenas importa considerar a Família dos Aluviossolos Modernos de textura 
pesada, sem carbonatos (Aa). 

Dados analíticos físicos e químicos 

Nada de muito definitivo e especial se pode assinalar relativamente a estes solos. Em todo o caso pode 
apontar-se que a tendência é para relativamente baixos teores orgânicos, para medianas ou elevadas 
razões C/N e para altos ou muito altos graus de saturação. A capacidade de troca catiónica está 
intimamente relacionada com os teores de matéria orgânica e de argila.  

As texturas são grosseiras, registando-se a ausência de carbonatos e uma reacção alcalina ligeiramente 
ácida. Observam-se, ainda, médios a baixos teores orgânicos, elevada razão C/N e alto ou muito alto 
grau de saturação. A capacidade de troca catiónica está intimamente relacionada com os teores de 
matéria orgânica e de argila, sendo, nestes casos, baixa a média. A expansibilidade é baixa ou nula. A 
capacidade de campo é mediana ou alta e a capacidade utilizável dos 50cm superficiais é elevada, 
sempre superior a 60 mm de água. A porosidade da terra fina é mediana (ou baixa nalguns horizontes 
inferiores mais argilosos) e a permeabilidade é boa a moderada. 

Considerações sobre a génese 

Os Aluviossolos e os Solos de Baixas são Solos Incipientes em que os processos de formação do solo 
não actuaram ainda tempo suficiente para provocar quaisquer diferenciações, a não ser, em muitos 
casos, uma certa acumulação de matéria orgânica à superfície, a qual nunca é muito grande porque, 
dado o bom arejamento dessa camada superior, a mineralização processa-se rapidamente.  
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Embora estes solos apresentem muitas vezes considerável variação morfológica com a profundidade, 
especialmente no que diz respeito à textura, não possuem verdadeiros horizontes genéticos. As 
camadas sedimentares, depositadas em diferentes ocasiões por acção da água e da gravidade, e que 
se diferenciam por características diversas, tais como textura, pedregosidade, espessura, cor, teor de 
carbonatos, etc., mostram normalmente transições abruptas ou nítidas de umas para outras, havendo 
até casos em que, pelo teor orgânico, se pode reconhecer que alguma delas foi outrora a camada 
superficial, por tempo demorado, dum solo hoje fóssil.  

Os Aluviossolos e os Solos de Baixas têm, em regra, uma toalha freática mais ou menos profunda (mais 
profunda nos Aluviossolos Antigos) sujeita a oscilações acentuadas no decurso do ano, mas não 
mostram no perfil qualquer efeito acentuado da água estagnada; encontram-se, porém, geralmente 
humedecidos e influenciados fortemente na sua economia de água, vegetação e biologia pela presença 
dessa toalha freática. Os fenómenos de redução não se manifestam com intensidade porque a toalha 
oscila bastante e renova-se constantemente, mesmo na altura das inundações, o que permite um 
permanentemente elevado teor de oxigénio dissolvido na água. Se, porventura, a oscilação e a 
renovação se tomam diminutos, então formam-se horizontes glei e o solo passa para a Ordem dos 
Solos Hidromórficos.  

Na época seca a toalha freática atinge os níveis mais baixos. Quando a descida é muito grande pode 
dar-se uma forte dessecação das camadas superficiais e o consequente aumento da sua compacidade, 
o que prejudica certamente a vegetação que os cobre. Tal facto é mais comum nos Aluviossolos Antigos 
que nos outros solos.  

1.11.3.  Aptidão agrícola do solo 

Quanto ao valor agrícola da zona, regista-se que cerca de 2,5 hectares, dos 134,4 hectares totais da 
propriedade, são solos Aluvionares pertencentes à classe de capacidade de uso A. Trata-se, pois, de 
uma mancha com clara vocação de uso agrícola. A essa podemos adicionar uma outra, com solos 
complexos, numa mistura de Solos Calcários, Pardos dos Climas de Regime Xérico, Para-Barros, de 
materiais coluviados de solos calcários pertencentes às classes B e C, aos quais corresponde uma área 
de cerca de 3,5 ha. Toda a restante área da propriedade é dominada por solos de fertilidade deficiente, 
com fraco poder de retenção de água e elevados riscos de erosão. Os solos mais representados, mais 
de 90% da área, são os Calcários Pardos e Solos Mediterrânicos Vermelhos com declives acentuados e 
elevado risco de erosão, pertencentes a classes de capacidade de uso D e E.  
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Nesta mancha observa-se a dominância de vegetação arbórea e arbustiva espontânea Figura III. 54: 

  

  

Figura III. 54 - Vegetação existente na área em estudo  

Para o caso desta última área, a clara inaptidão de uso agrícola e as acentuadas limitações mesmo 
para exploração de floresta de protecção ou regeneração, levam a admitir a possibilidade, senão 
mesmo a conveniência (em termos sociais e económicos), de outros usos alternativos, como é, 
naturalmente, a possibilidade do uso para exploração de calcário e margas. 

1.12. PAISAGEM 

1.12.1. Introdução 

A paisagem constitui uma entidade viva e dinâmica que está sujeita a um processo de evolução 
constante. A resultante paisagística de um local é, em cada momento, o reflexo da interacção de vários 
factores, quer de ordem biofísica (entre os quais é habitual salientar o relevo / geomorfologia, a 
geologia/litologia, as características da rede hidrográfica e o coberto vegetal) quer de ordem 
sociocultural (relacionando-se estes últimos com as acções de natureza antropogénica, os quais é 
frequente resumir no factor Ocupação do Solo) que têm manifestações diferentes na construção do 
território. 
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A caracterização da Paisagem é feita através da identificação, descrição e estudo da(s) Unidade(s) de 
Paisagem, isto é, de “unidades paisagisticamente homogéneas”1. Descrevem-se as componentes 
visuais e estruturais mais relevantes de cada Unidade de Paisagem de forma a determinar a sua 
reacção à implementação da pedreira “Arcena”. Pretende-se assim avaliar se tal acção pode conduzir a 
incompatibilidades visuais ou a alterações graves nos cenários característicos dos locais afectados. É 
então quantificada a Sensibilidade da Paisagem a potenciais alterações, com base nos conceitos de 
Qualidade e de Fragilidade Visual.  

A confrontação entre a Sensibilidade Paisagística, as Características Visuais e as Condições de 
Observação para uma área alargada envolvente à pedreira “Arcena”, permitirá, por fim, avaliar os 
potenciais impactes paisagísticos resultantes da actividade extractiva e formular as adequadas medidas 
a tomar no sentido de minorar eventuais impactes paisagísticos residuais. Convém aqui salientar que 
existe uma outra pedreira activa próxima. Parte-se assim de uma situação de referência bastante 
particular uma vez que a própria paisagem está já alterada de forma muito significativa. 

1.12.2. Características gerais da paisagem  

As principais características da Estremadura-Oeste dizem respeito a um relevo variado, clara influência 
do Vale do Tejo e, sobretudo, forte proximidade a Lisboa e estão na origem de paisagens muito 
diversas. No que respeita à fisiografia, a área de estudo insere-se numa plataforma inclinada para oeste 
num território recortado em que alternam alguns cabeços bem demarcados e vales largos, de fundo 
aplanado, de afluentes do Tejo. 

No que se refere ao grupo de Unidades de Paisagem (UP) da Estremadura-Oeste, o destaque vai, no 
presente estudo, para a UP designada “Oeste Interior: Bucelas - Vila Franca de Xira”, na qual fica 
localizada a área de estudo. Esta UP abrange uma diversidade paisagística muito significativa baseada 
num relevo variado, clara influência do Vale do Tejo e da forte proximidade à capital.  

No que respeita à fisiografia, a UP “Oeste Interior: Bucelas - Vila Franca de Xira” insere-se numa vasta 
plataforma inclinada para poente num território recortado em que alternam alguns cabeços bem 
demarcados e vales largos, de fundo aplanado, de afluentes do Tejo. Na paisagem, para além das 
vistas panorâmicas para a lezíria, sobressaem ainda o crescimento urbano, a diversidade de 
infrastruturas (auto-estradas, linhas de alta tensão, aterro sanitário, áreas industriais e comerciais de 
grandes dimensões) e áreas de extracção de inertes. 

Relativamente à vegetação, a região constitui uma zona de distribuição natural do “Carvalhal da Zona 
Húmida Quente”2, de predominância natural do carvalho-cerquinho. Esta formação vegetal terá sido 
constituída por diversas espécies arbóreas das quais se destacam, para além do carvalho-cerquinho 
(Quercus faginea), o sobreiro (Quercus suber), o loureiro (Laurus nobilis), o medronheiro (Arbutus 
unedo), o zambujeiro (Olea europaea var. sylvestris), o aderno-de-folhas largas (Phillyrea latifolia) e por 
várias espécies arbustivas como o carrasco (Quercus coccifera), o pilriteiro (Crataegus monogyna), a 
giesta (Cytisus multiflorus), o sanguinho-das-sebes (Rhamnus alaternus) e o folhado (Viburnum tinus), 
entre outras.  

Actualmente, a referida formação vegetal apenas ocorre raramente, já que foi sendo destruída pela 
actividade humana (agricultura e construção) e substituída por povoamentos florestais à base de 
espécies de rápido crescimento (como o pinheiro manso). Todas as zonas mais baixas das encostas 

                                                           

1 Abreu (1989) 
2 Nomenclatura adaptada de Caldeira Cabral e Ribeiro Telles, 1999 
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que drenam para o Tejo têm vindo a sofrer uma excessiva pressão e ocupação urbana, como se pode 
confirmar pela observação da paisagem a partir do traçado da A1. 

1.12.3. Análise da Estrutura da Paisagem 

No que se refere à estrutura da paisagem foi efectuada uma análise mais aprofundada da fisiografia 
(hipsometria, festos/talvegues, declives e exposições) e da ocupação actual do solo, com vista à 
diferenciação de Sub-Unidades de Paisagem (SUP). A área abrangida por esta análise abarca, para 
além da área de projecto, toda a sua envolvente uma vez que a influência visual da pedreira extravasa 
largamente os seus limites reais. No presente estudo recorreu-se ao ArcView para construção do 
Modelo Tridimensional do Terreno e consequente cálculo das várias cartas de caracterização 
paisagística. 

Hipsometria 

O conhecimento das variações altimétricas de um território é fundamental para a percepção das formas 
de relevo e do carácter cénico da Paisagem, constituindo um passo importante para a definição de 
Unidades homogéneas de paisagem. O Modelo Tridimensional do Terreno permitiu o cálculo do modelo 
de sombras (ou hillshade), sobre o qual se representou a hipsometria para uma leitura mais fácil do 
relevo (Figura III. 55). 

Na área cartografada ocorre uma grande variação altimétrica, sendo a cota mais alta de 330 m (na 
cumeada a poente de Calhandriz) e a mais baixa de 10 m (a sul do Brejo).  

No que se refere à área de projecto foi possível observar que as cotas mais baixas são da ordem dos 
150 m (ocorrendo no vale do rio Crós-Cós, próximo de Arcena) enquanto as duas cotas mais altas 
correspondem a 289 m e a 287 m (sendo esta última coincidente com o marco geodésico de 
Calhandriz). Refira-se ainda que as cotas mais altas da área de projecto surgem ao longo de um festo 
que separa as bacias hidrográficas do rio da Silveira e do rio Crós Cós. 

Festos e Talvegues 

A marcação fisiográfica de uma Paisagem corresponde a uma interpretação da sua orgânica e do 
funcionamento dos seus circuitos naturais. A análise da rede hidrográfica e da topografia da área em 
estudo, permitiu elaborar uma carta simplificada de Festos e Talvegues (Figura III. 56).  

Nesta carta é de destacar uma linha de festo principal, de orientação Oeste-Este, que atravessa a área 
de projecto e separa dois talvegues correspondentes a dois afluentes do rio Tejo: o rio da Silveira a 
Norte, e o rio Crós Cós a Sul. Os restantes talvegues presentes na área de estudo são de pequena 
importância e correspondem a linhas de escorrência temporária afuentes dos dois rios mencionados. 

Declives 

O estudo dos declives, para além de uma leitura da topografia natural, permite ainda efectuar uma 
caracterização objectiva sobre os tipos de usos possíveis e apropriados para um determinado local, 
dado que estes condicionam directamente a ocupação do solo e as acessibilidades. A escolha das 
classes de declives (Quadro III.31) está relacionada com 3 factores: o relevo presente na área de 
estudo, a escala de trabalho utilizada (1:25 000) e os objectivos do presente Estudo (avaliação de 
impactes). 

A análise da Carta de Declives (Figura III. 57, Figura III. 56) permite concluir que, na área de projecto, 
predominam os declives moderados (8 a 16%). Os declives suaves (< 8%) ocorrem nas linhas de festo 
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secundárias. Os declives acentuados (16 a 30%) e muito acentuados (> 30%) ocorrem, por sua vez, 
apenas ao longo das encostas dos vales dos afluentes do rio Crós Cós. 

 

Figura III. 55 – Modelo de sombras com hipsometria 
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Figura III. 56 – Carta de Festos e talvegues e de exposição de encostas 
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Quadro III.31 – Classes de Declives 

CLASSE DE 
DECLIVES 

CLASSIFICAÇÃO 
GERAL 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

0-8 % DECLIVES SUAVES  

Zonas sem restrições e com aptidão para diferentes usos intensivos 
(agrícola, recreativo, florestal), desde que sejam acautelados os 
problemas de drenagem. Os declives superiores a 5% apresentam 
algumas restrições à implantação de usos que impliquem alterações 
morfológicas significativas ou consideráveis movimentações de terra. 

8-16% 
DECLIVES 

MODERADOS 

Moderados a elevados riscos de erosão, determinando limitações à 
construção. Severas limitações à construção para declives superiores a 
12%. 

16-30% 
DECLIVES 

ACENTUADOS 

Riscos de erosão elevados e severas limitações para todo o tipo de 
construções. Agricultura viável em patamares / socalcos. Percursos 
pedonais admissíveis apenas segundo as curvas de nível. 

>30% 
DECLIVES MUITO 

ACENTUADOS 

Riscos de erosão muito elevados que impõem restrições muito severas 
para todos os usos, incluindo os agrícolas e florestais. Em situações 
abruptas (> 45%) é recomendável a interdição a todos os usos. 
Problemas graves de estabilidade e segurança. 

 

 

Exposição das Encostas 

A exposição das encostas apresenta uma importância acrescida uma vez que a exposição solar 
influencia directamente a visibilidade. A Carta de Exposições aqui elaborada (Figura III. 56) considerou 
4 classes: Norte, Este, Oeste, Sul.  

A análise da Carta permitiu concluir que a paisagem em estudo apresenta uma forte variação de 
exposições. Contudo, na área de projecto, dominam claramente as exposições ao quadrante Sul. As 
áreas expostas a nascente e poente alternam com as exposições a Sul. Na área de projecto não 
ocorrem áreas aplanadas ou sem exposição dominante. 
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Figura III. 57 – Carta de Declives 

1.12.4. Ocupação actual do solo 

No âmbito da Paisagem torna-se fundamental proceder a um levantamento e caracterização das 
diversas tipologias da ocupação actual do solo, de forma a perceber um dos seus dados mais visíveis. 
Para este efeito foi elaborada uma Carta de Ocupação Actual do Solo (Figura III. 58), baseada na 
análise de fotografia aérea e na visita de reconhecimento do local.  
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A análise da Figura III. 58 permitiu concluir que na envolvente da área de projecto são de destacar as 
Áreas Sociais, os Matos (e dentro destes o destaque vai para a escarpa do Calhandriz, pela presença 
de diversos carvalhos-cerquinhos), o Aterro Sanitário de Mato da Cruz, os Incultos, as Áreas de 
exploração de inertes Quadro III.62, e ainda as Áreas Agrícolas. 

 

Figura III. 58 – Carta de Ocupação Actual do Solo 
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Figura III. 59 – Pedreira “Bom Jesus” localizada no quadrante Nordeste da área em estudo 

 

Figura III. 60 – Matos no quadrante Norte da pedreira “Arcena” 

 

Figura III. 61 – Pinhal Manso no quadrante Oeste da pedreira “Arcena” 
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A norte da área do projecto os tipos de uso apresentam-se, de uma forma geral, coerentes com os 
recursos naturais (matos e floresta autóctone nas cumeadas e nas partes altas das encostas, utilização 
agrícola nos fundos de vale e nas encostas mais suaves). A sul da área do projecto, em termos de 
ocupação actual, destaca-se o crescimento em “mancha de óleo” das zonas urbanas. Estas zonas são 
muito incoerentes e apresentam, de uma forma geral, muito baixa qualidade visual. 

Na área de projecto ocorrem essencialmente Matos bem desenvolvidos Figura III. 60 (dominância de 
vegetação arbustiva, com algumas árvores dispersas). Observam-se ainda pequenas manchas florestais 
pontuais à base de pinheiro manso (Figura III. 61), alguns incultos e pequenas áreas agrícolas. 

1.12.5. Sub-Unidades de Paisagem 

As Sub-Unidades de Paisagem (SUP) permitem uma maior homogeneidade nas suas características 
visuais e uma análise mais correcta das incidências locais. Esta homogeneidade é, no entanto, relativa 
uma vez que é estabelecida em função da escala de trabalho utilizada (1:25 000). Na área de estudo, a 
análise e o cruzamento da informação (festos e talvegues, hipsometria, declives, exposições e 
ocupação do solo), permitiu identificar as SUP (Figura III. 62) que se passam a enunciar e a descrever 
de forma sintética: 

• SUP1 – Aterro Sanitário de Mato da Cruz que constitui uma instalação para deposição dos RSU 
da Grande Lisboa, em funcionamento desde 1998, ocupando uma área de 41 ha. A área em 
exploração encontra-se perto do fim do seu período de vida útil (células preenchidas) e vai ser 
alvo de uma requalificação paisagística baseada na utilização de floresta autóctone e 
mediterrânica; 

• SUP2 – Encostas com vegetação naturalizada (matos), que inclui diversas zonas de incultos 
(áreas agrícolas abandonadas) que evoluiram naturalmente para matos. A sua importância 
prende-se com o facto de constituirem uma etapa intermédia de evolução para a vegetação 
climácica; 

• SUP3 - Escarpa do Calhandriz, que corresponde a uma topografia original recoberta por 
resquícios de floresta autóctone à base de carvalhos (Figura III. 63). A sua individualização 
justifica-se dado o seu elevado valor ecológico e paisagístico e por integrar um tipo de vegetação 
cada vez menos frequente na paisagem; 

• SUP4 – Vales agricultados, que abrange as várias áreas agrícolas localizadas nos vales de linhas 
de água provenientes das diversas colinas localizadas a noroeste da área de projecto. No âmbito 
do presente Estudo o destaque vai para o vale do rio da Silveira, que apresenta diversos talhões 
agricultados; 

• SUP5 – Pedreira “Bom Jesus” que, com uma área de 346 ha, constitui a principal exploração de 
calcários e margas de abastecimento do Centro de Produção de Cimentos de Alhandra. Estando 
em exploração desde 1894 corresponde a uma paisagem topograficamente muito alterada e 
claramente industrial, destacando-se, visualmente, as frentes de lavra e os depósitos temporários 
de materiais; 

• SUP6 – Áreas suburbanas associadas à A1, que engloba uma vasta área ribeirinha sujeita a 
fortes pressões urbanas, o que se traduz numa paisagem fortemente humanizada e muito 
desorganizada. 
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Figura III. 62 – Sub-Unidades de Paisagem  

Qualidade visual 

A Qualidade Visual da Paisagem pretende constituir uma quantificação dos aspectos estéticos da 
paisagem, como sejam a grandeza, a ordem, a diversidade, a raridade e a representatividade. Neste 
sentido, a Qualidade Visual de cada Unidade de Paisagem constitui o resultado de um somatório das 
“classificações” dos diferentes atributos como o relevo, coberto vegetal, uso do solo, harmonia, 
singularidade, diversidade, estrutura visual dominante.  

Na área de estudo podem distinguir-se diferentes situações de qualidade visual consoante as Unidades 
de Paisagem: elevada na “SUP3-Escarpa do Calhandriz” dada a topografia e o coberto vegetal, média 
nas “SUP2 – Encostas com vegetação naturalizada (matos)” e “SUP4-Vales agricultados” e baixa nas 
“SUP1-Aterro Sanitário de Mato da Cruz”, “SUP5-Pedreira “Bom Jesus” e “SUP6-Áreas Suburbanas 
associadas à A1”.  
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Figura III. 63 – Vista para a cumeada com o marco geodésico “Calhandriz” a partir  
de estrada existente (estrada do aterro sanitário à direita). Transição entre as SUP1 e SUP3. 

A área de projecto da Pedreira “Arcena” apenas abrange a “SUP2 – Encostas com vegetação 
naturalizada (matos)”. Assim a qualidade visual da paisagem pode ser considerada média (Figura III. 
64). 

 

Figura III. 64 – Vista para a Escarpa do Calhandriz (SUP3) 

Fragilidade Visual 

A Fragilidade Visual (ou potencial de visualização) representa a capacidade de uma determinada 
paisagem para absorver uma alteração. As Unidades que apresentam maior Fragilidade Visual serão 
aquelas que evidenciam as actuações e alterações externas nas suas características visuais. Pelo 
contrário, as de baixa Fragilidade serão as que não acusam a presença de acções externas, nem 
sofrem modificações visuais ou de estrutura consideráveis. É função das condições topográficas 
principais, (das quais resulta o grau de incidência visual), do número de potenciais observadores e das 
tipologias dominantes na ocupação do solo. 

Na área de estudo pode-se afirmar que a fragilidade é média nas SUP2, SUP3 e SUP4, em 
consequência do tipo de coberto vegetal (SUP2 e SUP3) e das características de vale agrícola (SUP4), 
(Figura III. 65). A fragilidade pode ainda ser considerada baixa nas SUP1 e SUP5, pelas posições 
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topográficas dominantes, e na SUP6, pela ocupação predominantemente edificada e pela elevada 
concentração dos observadores no seu interior.  

 

Figura III. 65 – Vista para o vale do Rio da Silveira (SUP4) a partir de “Calhandriz” (SUP3 à direita).  
O rio Tejo surge como pano de fundo. 

A fragilidade visual da área de implantação do projecto da pedreira “Arcena” pode assim ser classificada 
como média, tal como a “SUP2 - Encostas com vegetação naturalizada (matos)” (Figura III. 66). 

 

Figura III. 66 – Zona de transição entre o final da Escarpa do Calhandriz (SUP3),  
o Vale Agricultado do Rio da Silveira (SUP4) e as Encostas com Matos (SUP2). 
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1.12.6. Sensibilidade paisagística 

A análise da Sensibilidade Paisagística (SP) e visual pretende determinar a capacidade, de uma dada 
Unidade de Paisagem, para manter as suas características e qualidades intrínsecas, face a possíveis 
alterações. A SP encontra-se directamente dependente quer da sua qualidade visual quer do potencial 
de visualização a que se encontra sujeita (fragilidade visual). De uma forma geral, pode-se afirmar que 
quanto maior for a Fragilidade Visual e maior for a Qualidade Visual, maior será a sensibilidade da Sub-
Unidade de Paisagem analisada (Quadro III.32). 

Quadro III.32 – Matriz para Avaliação da Sensibilidade da Paisagem (SP) 

FRAGILIDADE 

VISUAL 

QUALIDADE VISUAL 

ELEVADA MÉDIA BAIXA 

Baixa SP MÉDIA SP BAIXA SP BAIXA 

Média SP ELEVADA SP MÉDIA SP BAIXA 

Elevada SP MUITO ELEVADA SP ELEVADA SP MÉDIA 

 

Da aplicação dos 3 conceitos acima referidos às unidades de paisagem já identificadas e da utilização 
da matriz para a sensibilidade da paisagem, resultou o Quadro III.33: 

Quadro III.33 – Sensibilidade da Paisagem (SP) 

UNIDADES DE PAISAGEM 
QUALIDADE 

VISUAL 

FRAGILIDADE 

VISUAL 

SENSIBILIDADE 
PAISAGÍSTICA 

SUP1 
Aterro Sanitário de Mato da Cruz baixa baixa BAIXA 

SUP2 
Encostas com vegetação 
naturalizada (matos) 

média média MÉDIA 

SUP3 
Escarpa do Calhandriz 

elevada média ELEVADA 

SUP4 
Vales agricultados 

média média MÉDIA 

SUP5 
Pedreira “Bom Jesus” 

baixa baixa BAIXA 

SUP6 
Áreas suburbanas associadas à A1 

baixa baixa BAIXA 

 

A aplicação destes conceitos às várias Sub-Unidades de Paisagem já identificadas, permitiu concluir 
que a sensibilidade paisagística pode ser considerada média para as: “SUP2” - Encostas com 
vegetação naturalizada (Matos) e “SUP4” - Vales agricultados.  
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Figura III. 67 – Transição entre as Encostas com vegetação naturalizada (SUP2) 
e as Áreas Suburbanas associadas à A1 (SUP6) 

A sensibilidade pode ser considerada baixa no caso das “SUP1-Aterro Sanitário de Mato da Cruz”, 
“SUP5-Pedreira “Bom Jesus”” e “SUP6-Áreas Suburbanas associadas à A1, como consequência das 
também baixas qualidade e fragilidade visuais (Figura III. 68). 

 

Figura III. 68 – Vista para a SUP6 a partir do viaduto sobre a CREL. 

A Sub-Unidade de Paisagem mais susceptível a potenciais alterações na sua estrutura é, sem dúvida a 
“SUP3-Escarpa do Calhandriz” que apresenta uma sensibilidade elevada. Porém a sensibilidade 
paisagística da área de implementação do projecto da pedreira “Arcena” pode ser considerada média, 
tal como na “SUP2-Encostas com vegetação naturalizada (Matos)”. 

Para finalizar, refira-se que o acesso visual sobre a área de projecto, a partir dos vários aglomerados 
urbanos, localizados nos vales envolventes ou no primeiro terço das encostas adjacentes, se encontra 
muito dificultado, dada a elevada diferença de altitudes. Com efeito, a observação de baixo (onde se 
localizam a maioria dos observadores permanentes) para cima (área de projecto) não ocorre 
naturalmente, só sendo possível com algum esforço. 
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1.13. SÓCIO-ECONOMIA 

1.13.1. Considerações gerais  

Esta caracterização fundamenta-se na informação de base obtida a partir de bibliografia e em 
reconhecimento de campo realizado para levantamentos temáticos e para aferição da informação 
recolhida. A avaliação da situação actual irá consubstanciar a previsão e avaliação dos impactes 
gerados pela concretização do Projecto. 

1.13.2. Objectivos e metodologia 

A análise e caracterização do quadro social, económico e urbano-territorial da área onde se pretende 
proceder à implementação da pedreira “Arcena” realizar-se-á, numa lógica de abordagem regional, 
concelhia e local, ao nível das freguesias e lugares na área de influência imediata do projecto. Com esta 
caracterização pretende-se contribuir para a adequada identificação e avaliação dos impactes 
esperados pela exploração da pedreira “Arcena”, destinada a complementar e a articular-se com a 
actual pedreira “Bom Jesus” para fornecimento de matéria-prima à Fábrica do CPA, para um período 
estimado em cerca de 59 anos.  

A caracterização do ambiente social e económico desenvolve-se segundo duas escalas de análise 
fundamentais e complementares: o nível regional e o nível local. A abordagem regional visa a 
caracterização das estruturas sociais, demográficas e económicas do concelho de Vila Franca de Xira e 
a sua comparação com os níveis supra regionais. Por seu lado, a abordagem local tem por objectivo 
fazer a caracterização desses indicadores ao nível de freguesia e lugar, sempre que os dados o 
permitam. 

Os dados de base utilizados na caracterização social e económica são provenientes do Instituto 
Nacional de Estatística (INE), em particular no que respeita aos dados compilados nos Anuários 
Estatísticos Regionais, nas Estatísticas Industriais e Recenseamentos Gerais da População e da 
Habitação, e ainda por outros estudos/relatórios específicos, e também do LNEG (ex-Instituto Geológico 
e Mineiro e INETI).  

Em relação aos níveis de análise, o enquadramento regional baseia-se na informação contida em 
diversos Instrumentos e Planos de Ordenamento do Território, designadamente o Programa Nacional da 
Política de Ordenamento do Território (PNPOT), Plano Regional de Ordenamento do Território da Área 
Metropolitana de Lisboa (PROT-AML), Plano Rodoviário Nacional e Plano Director Municipal de Vila 
Franca de Xira. 

A caracterização da situação socioeconómica de referência baseia-se na análise de quatro grandes 
componentes: 

• o quadro sociodemográfico e económico do concelho de Vila Franca de Xira e o seu 
enquadramento no contexto da Sub-região Grande Lisboa (NUTS III), Região Lisboa (NUTS II) e 
Continente (NUTS I); 

• os aspectos socioterritoriais locais, freguesia de Alverca do Ribatejo; 

• a importância da exploração da rocha calcário no contexto nacional, regional e local; 

• a importância económica da actividade exercida na pedreira “Bom Jesus” no contexto da 
produção cimenteira nacional e da base económica e social local, na medida em que a exploração 
da pedreira “Arcena” se articulará e utilizará algumas infra-estruturas daquela pedreira. 
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A caracterização dos factores socioeconómicos centra-se na análise da evolução da demografia, da 
economia e das condições sociais, com base nos seguintes aspectos: 

• Demografia: a análise demográfica visa caracterizar a evolução da população, a sua composição 
e estrutura etária e as respectivas dinâmicas. Esta análise é feita, maioritariamente, com base nos 
dados dos Censos de 1991 e 2001. Nesta caracterização, são consideradas diferentes escalas de 
análise, designadamente os níveis: regional, concelhio, freguesia e lugar. 

• Actividades Económicas: a análise socioeconómica da área de intervenção visa a caracterização 
dos sectores de actividade económica, as formas predominantes de uso e ocupação do solo e o 
papel das actividades económicas para o desempenho da economia local e regional. São 
considerados os vários aspectos relacionados com o território e a população, com a actividade 
económica e com os níveis de actividade. 

• Condições Sociais e Qualidade de Vida: a análise destes indicadores incide na caracterização das 
acessibilidades, habitação, níveis de atendimento das infra-estruturas básicas, equipamentos 
sociais e níveis de escolaridade, de forma a caracterizar as condições sociais e a qualidade de 
vida da população residente no concelho e freguesia abrangidos pelo projecto. 

A componente demográfica é analisada numa perspectiva de dinâmicas evolutivas, pretendendo-se 
traçar uma tendência de comportamento das variáveis fundamentais, nomeadamente o crescimento, 
estrutura, composição e vitalidade. No que concerne ao território, será analisado o padrão de 
povoamento e ocupação, com base na evolução da densidade populacional. 

A caracterização da habitação e das condições de habitabilidade terá em consideração a evolução do 
número de edifícios e a relação entre edifícios/fogos/habitantes, visando estabelecer o peso que este 
uso representa na área de inserção do projecto.  

A análise das actividades económicas permite identificar e avaliar a base de sustentação económica 
das unidades geográficas em estudo, com base nos indicadores de actividade por sector económico, 
emprego e desemprego, escolaridade e peso de cada sector de actividade económica na região e no 
emprego. 

Ao nível local, para além dos dados censitários ao nível de freguesia, os eixos de acesso à pedreira 
foram objecto de análise, com base em trabalho de campo, atendendo à função e tipologia de uso do 
solo, equipamentos existentes e actividades predominantes, de forma a evidenciar eventuais zonas 
sensíveis e/ou de potencial conflito face à execução do projecto da pedreira “Arcena”. 

Salienta-se que o projecto não prevê a circulação de viaturas pesadas para o exterior da pedreira, uma 
vez que o transporte do recurso mineral utilizará um sistema de transporte subterrâneo na transposição 
da serra de Arcena, continuando seguidamente em correia transportadora para as actuais instalações 
da pedreira “Bom Jesus”, situada a nordeste da área da pedreira “Arcena”. Apenas se verificará a 
deslocação inicial da maquinaria necessária à exploração para o interior da área da futura pedreira. 

Como área base de estudo considerou-se a área total de Arcena dos terrenos da CIMPOR e a área da 
futura pedreira (71,7 ha), assim como a sua envolvente, sobre a qual terão maior incidência as 
eventuais alterações/perturbações associadas à execução do Projecto.  

Os terrenos que são posse da CIMPOR – na zona de Arcena ascendem a 134,4 ha, estando cerca de 
75 ha delimitados no PDM de Vila Franca de Xira para exploração de massas minerais. A CIMPOR 
pretende implantar a pedreira numa área de cerca de 71,7 ha dos terrenos de que é proprietária. 
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Salienta-se que, destes 71,7 ha, cerca de 12,9 ha correspondem à área de ampliação do Aterro 
Sanitário de Mato da Cruz (ASMC), concretamente para implantação da sua futura Célula 4, o que 
corresponde a cerca de 18% da área de exploração da futura pedreira. 

O trabalho de campo desenvolvido localmente visou a melhoria do conhecimento sobre a área do 
projecto e identificar os previsíveis efeitos da instalação da pedreira “Arcena”, sobretudo ao nível da 
percepção das repercussões nas actividades, parque edificado e população, decorrentes da exploração 
da pedreira e correspondentes reflexos na actividade económica e social. 

1.13.3. Identificação da área de estudo 

1.13.3.1.  Aspectos gerais  

A pedreira “Arcena” e a pedreira “Bom Jesus” localizam-se no concelho de Vila Franca de Xira e 
abrangem as freguesias de Alverca do Ribatejo, Sobralinho e São João dos Montes. A Fábrica de 
Cimento da CIMPOR localiza-se na freguesia de Alhandra. Em termos regionais, segundo a 
Nomenclatura das Unidades Territoriais para fins Estatísticos (NUTS), inserem-se na Região Lisboa 
(NUTS II) e na Sub-região Grande Lisboa (NUTS III). 

No Quadro III.34 apresenta-se a inserção administrativa da área de estudo, ao nível das NUTS, 
concelho e freguesias.  

Quadro III.34 – Inserção Administrativa 

NUTS II 
REGIÃO 

NUTS III 
SUB-REGIÃO 

CONCELHOS FREGUESIAS 

Lisboa Grande Lisboa Vila Franca de Xira 

Alverca do Ribatejo 
Sobralinho 

São João dos Montes 
Alhandra 

 

Com base nos dados do Anuário Estatístico da Região Lisboa 2008, apresenta-se uma síntese dos usos 
do solo identificados nos diversos planos municipais de ordenamento do território (PMOT), para o 
Continente, Região Lisboa, Sub-região Grande Lisboa e concelho de Vila Franca de Xira (Quadro III.35). 

O concelho de Vila Franca de Xira comporta cerca de 3537 ha de solo identificados nos PMOT, dos 
quais 69,4% correspondem a uso urbano; 30,2% correspondem a uso industrial; 0,48% a equipamentos 
e parques urbanos e 0% a uso turístico (Quadro III.35). 

Quadro III.35 – Usos do Solo identificados nos planos municipais de 
ordenamento do território 

UNIDADE 
ADMINISTRATIVA 

URBANO EQUIPAMENTOS E 
PARQUES URBANOS 

INDUSTRIAL  TURISMO 

ha 
CONTINENTE 486 416,2 38 313,5 77 002,9 19 127,1 
LISBOA 50 154,5 9 330,5 10 103,0 3 446,8 

GRANDE LISBOA 29 103,4 5 738,6 4 772,6 1 583,0 
VILA FRANCA DE 

XIRA 2 453,4 16,9 1 066,7 0,0 
Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Lisboa 2008, Edição de 2009 (AERL 2008). 
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A estrutura territorial por município, com base nos dados do Anuário Estatístico da Região Lisboa 2008, 
é a constante do Quadro III.36. A estrutura territorial do município de Vila Franca de Xira assenta 
maioritariamente em lugares (56), comportando 3 cidades estatísticas1, 5 vilas e 11 freguesias. A 
dimensão média das freguesias deste concelho é de 2888 ha, substancialmente superior às verificadas 
na sub-região Grande Lisboa (899 ha) e Região Lisboa (1393 ha). 

Quadro III.36 – Estrutura Territorial Municipal2 2001 e 2008 

UNIDADE 
ADMINISTRATIVA 

LUGARES CIDADES ESTATÍSTICAS VILAS FREGUESIAS 
TOTAL POPULAÇÃO 

RESIDENTE 
TOTAL POPULAÇÃO 

RESIDENTE 
TOTAL ÁREA 

MÉDIA 
2001 2007 

N.º ha 
CONTINENTE 25 701 9 593 380 139 3 871 954 529 4 050 2 197 
LISBOA  1 141 2 640 089   17 1 392 345   53   211  1 393 

GRANDE LISBOA   780 1 932 941   10 1 054 073   37   153   899 
VILA FRANCA 

DE XIRA 
  56  118 971   3  69 187   5   11  2 888 

Informação disponível até 30 de Setembro de 2009.  
Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Lisboa, 2008.  

 

1.13.3.2.  Enquadramento regional do Projecto (NUTS II e III) 

A Região de Lisboa e Vale do Tejo (RLVT) e, particularmente a Área Metropolitana de Lisboa (AML), 
mantém o efeito polarizador no território nacional com valores de densidade populacional elevados. 
A RLVT encerra, porém, realidades díspares no seu interior: enquanto a densidade populacional 
verificada na Grande Lisboa corresponde a 1475 hab/km², na sub-região da Lezíria do Tejo é apenas 
de 58,4hab/km². 

O território da RLVT representa 13% do território nacional, e concentra 34% da população do país. Por 
seu lado, a AML corresponde a 3,2 % do território nacional e a sua população representa 27%. Assim, 
nos territórios em presença atingem-se em 2008 valores elevados de densidade populacional – no caso 
da AML o valor era superior em 8 vezes à média nacional. 

                                                           

1 O concelho de Vila Franca de Xira comporta 3 das 11 cidades do distrito de Lisboa: Vila Franca de Xira, Alverca e Póvoa de 
Santa Iria. 
2Conceitos: 
Cidade estatística: Corresponde, na maioria dos casos, ao ajustamento do perímetro urbano consagrado nos instrumentos 
jurídicos de ocupação de solos, às subsecções estatísticas utilizadas pelo INE na BGRI (Base Geográfica de Referenciação da 
Informação). 
Lugar: Aglomerado populacional com dez ou mais alojamentos destinados à habitação de pessoas e com uma designação 
própria, independentemente de pertencer a uma ou mais freguesias. 
Vila: Aglomerado populacional contínuo, com um número de eleitores superior a 3000, possuindo pelo menos, metade dos 
seguintes equipamentos colectivos: a) Posto de assistência médica; b) Farmácia; c) Casa do Povo, dos Pescadores, de 
espectáculos, centro cultural ou outras colectividades; d) Transportes públicos colectivos; e) Estação dos CTT; 
f) Estabelecimentos comerciais e de hotelaria; g) Estabelecimento que ministre escolaridade obrigatória; h) Agência bancária. 
Nota: A população residente por cidade encontra-se à data dos Censos de 2001. As alterações nos valores de população nas 
cidades reflectem, por isso, apenas a criação de novas cidades. 
O número de lugares e vilas por município corresponde ao número de lugares e vilas total ou parcialmente incluídas no 
município e, por isso, o valor de uma unidade territorial de nível superior não corresponde, necessariamente, ao somatório dos 
valores apresentados em unidades territoriais de nível inferior. 
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A AML representou, em 2008, cerca de 37% do PIB nacional. Esta região comporta 27% de população 
em idade activa e o sector dos serviços tem uma elevada participação no VAB gerado – 10% acima do 
valor nacional (CCDR-LVT, 2009). 

1.13.4. Demografia e Dinâmica populacional 

1.13.4.1.  Considerações gerais 

A Região Lisboa (NUTS II) compreende, após a desafectação da área da antiga Região de Lisboa e 
Vale do Tejo, duas sub-regiões, separadas naturalmente pelo rio Tejo: Grande Lisboa (Norte) e 
Península de Setúbal (Sul). Esta Região ocupa uma área de 317,7 km2, que corresponde a cerca de 
0,36% do território do Continente.   

A Sub-região Grande Lisboa integra 9 concelhos, comportando uma área1 de 1375,9 km2. Esta 
sub-região, longe de constituir um território homogéneo, tem como uma das suas características mais 
marcantes as diversidades a nível económico, empresarial, demográfico, urbanístico, cultural, social e 
patrimonial. 

A Grande Lisboa apresenta uma grande diversificação produtiva e um forte potencial turístico. 
A actividade industrial, sendo uma parte activa e integrante da diversidade produtiva, surge como um 
sector com uma forte tradição local e com um nível de implantação razoável em vários concelhos. A 
indústria extractiva também surge com uma forte implantação sub-regional, sendo significativo o número 
de explorações licenciadas no concelho de Vila Franca de Xira, no total de 45, das quais 21 com licença 
em vigor2.  

1.13.4.2.  Território e demografia regional 

Em termos administrativos, o concelho de Vila Franca de Xira pertence ao distrito de Lisboa, 
confrontando com os concelhos de Vila Franca de Xira, Azambuja, Benavente, Alcochete, Loures e 
Arruda dos Vinhos (Figura III. 69). 

 

Figura III. 69 – Enquadramento Administrativo do Concelho de Vila Franca de Xira 

                                                           

1 INE, 2009 
2 Do conhecimento que equipa tem, o concelho de Vila Franca de Xira tem um número muito inferior de pedreiras em 
exploração. 
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No Quadro III.37 apresenta-se o enquadramento regional da população residente, variação da 
população 1991-2001, superfície e densidade populacional em 2001 e estimativa em 2008. 

Quadro III.37 – Enquadramento do Território e Demografia Regional 

UNIDADE 
TERRITORIAL 

POPULAÇÃO RESIDENTE 
VARIAÇÃO 
1991/2001 

ÁREA 
(2008) 

DENSIDADE 
POPULACIONAL 
(HAB/KM2) 

1991 2001 2008(a) (%) km2 2001 2008(a) 

CONTINENTE 9 375 926 9 869 343 10 135 309 5,3 88 971,3 111,1 113,8 

REGIÃO LISBOA 2 520 708 2 661 850 2 819 433 5,6 2 940,1 857,4 959,0 

GRANDE LISBOA 1 880 215 1 947 261 2 029 458 3,6 1 375,9 1 366,5 1 475,0 

VILA FRANCA 
DE XIRA 

103 571 122 908 142 163 18,7 317,7 326,0 447,5 

Fonte: INE, Censos 2001; Anuário Estatístico da Região Lisboa 2008, Edição de 2009 
AERL 2008, com base em estimativas anuais da população residente. 

 

A Sub-região Grande Lisboa, no seu todo, registou uma variação populacional positiva de 3,6%, entre 
1991 e 2001, inferior à verificada na Região Lisboa (5,6%). Por seu lado, o concelho de Vila Franca de 
Xira quintuplicou o crescimento sub-regional, registando um acréscimo populacional de 18,7% 
(Quadro III.37). 

Na Figura III. 70 apresenta-se a variação da população residente entre 1991 e 2001, cuja imagem ilustra 
de forma clara a tendência evolutiva geral, assim como as diferenças registadas nas quatro unidades 
territoriais apresentadas. 
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Figura III. 70 – Variação da população residente nas NUTS e concelho (1991-2001) 

Para enquadrar a dinâmica demográfica concelhia, no contexto da sub-região, apresenta-se no 
Quadro III.38 a população residente por género, em 1991 e 2001, para o conjunto dos 9 concelhos que 
integram a Grande Lisboa. Conforme já referido, Lisboa e a Grande Lisboa registaram saldos 
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populacionais positivos entre os dois últimos censos, mas a dinâmica populacional não foi homogénea 
ao nível concelhio. 

Os concelhos de Lisboa e Amadora foram os únicos a registar evoluções negativas, respectivamente 
cerca de -15% e -3%. O concelho de Vila Franca de Xira cresceu 18,7% no mesmo período como já 
referido. 

Quadro III.38 – População Residente nas Regiões e Concelhos da Grande Lisboa e Variação 1991-2001 

REGIÃO 
CONCELHO 

POPULAÇÃO RESIDENTE VARIAÇÃO 
1991/2001 

(%) 
1991 2001 

TOTAL H (%) M (%) TOTAL H (%) M (%) 

Lisboa                          2520708 47,9 52,1 2661850 47,9 52,1 5,6 

Grande Lisboa                  1880215 47,5 52,5 1947261 47,6 52,4 3,6 

Cascais 153294 47,9 52,1 170683 47,6 52,4 11,3 

Lisboa                        663394 45,7 54,3 564657 45,7 54,3 -14,9 

Loures                        192143 49,1 50,9 199059 48,9 51,1 3,6 

Mafra                         43731 49,1 50,9 54358 49,7 50,3 24,3 

Oeiras                        151342 47,7 52,3 162128 47,4 52,6 7,1 

Sintra                        260951 48,7 51,3 363749 48,8 51,2 39,4 

Vila Franca de Xira           103571 49,2 50,8 122908 49,0 51,0 18,7 

Amadora                       181774 48,3 51,7 175872 48,0 52,0 -3,2 

Odivelas                      130015 48,6 51,4 133847 48,7 51,3 2,9 

Fonte: INE, Censos 2001 

Na Figura III. 71 apresenta-se a variação da população residente por concelho entre 1991 e 2001, que 
ilustra de forma clara a tendência evolutiva geral, assim como as diferenças registadas nos nove 
concelhos que integram a Grande Lisboa. Conforme ressalta desta figura, Sintra registou um incremento 
populacional da ordem dos 40% e Lisboa um decréscimo da ordem dos 15%. 
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Figura III. 71 – Variação percentual da população residente nos concelhos, 1991-2001. 
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A caracterização da estrutura e composição da população aos níveis regional e concelhio é feita com 
base nos dados estatísticos mais recentes disponíveis, relativos a 2008. Se bem que a maior parte 
desta caracterização tenha por base a informação censitária para ter a mesma base temporal, 
considera-se interessante introduzir este enquadramento geral. 

Assim, no Quadro III.39 apresenta-se um conjunto de indicadores que traduzem as dinâmicas 
demográficas nas regiões e concelho em 2008, de forma a complementar e explicar algumas tendências 
e dinâmicas demográficas até aqui caracterizadas.  

Quadro III.39 – Indicadores demográficos para as NUTS I, II e III e concelhos (2007 e 2008) 

UNIDADE TERRITORIAL TAXA DE 
CRESCIMENTO 
EFECTIVO 

TAXA DE 
CRESCIMENTO 
NATURAL  

TAXA BRUTA 
DE 

NATALIDADE 

TAXA BRUTA 
DE 

MORTALIDADE 

TAXA DE 
FECUNDIDADE 

GERAL 

(%) (‰) 

Continente 0,08 -0,02 (a) 4,0 9,8 40,3 

Região Lisboa 0,39 0,26 11,6 9,1 48,8 

Grande Lisboa 0,19 0,26 11,8 9,1 49,5 

Vila Franca de Xira 1,47 0,50 11,8 6,8 46,8 

Fonte: INE: Anuário Estatístico da Região Lisboa 2007 e 2008 

A composição da população residente por grupos etários nas regiões e concelho revela uma tendência 
semelhante em todas as unidades territoriais consideradas (Quadro III.40). Em relação ao concelho de 
Vila Franca de Xira, em 2001, o escalão mais jovem (0-14) representava cerca de 17% do efectivo total, 
o escalão seguinte (15-24) rondava os 15%, o escalão dos adultos (25-64) era cerca de 58% e, por 
último, o escalão dos idosos (65 e + anos) era da ordem dos 11%, o valor mais baixo das unidades 
territoriais consideradas. 

Quadro III.40 – População Residente Segundo os Grandes Grupos Etários em 2001 e Variação 
1991-2001 

UNIDADE 
TERRITORIAL 

POPULAÇÃO RESIDENTE 2001 VARIAÇÃO ENTRE 1991-2001 

TOTAL 0-14 15-24 25-64 65 E + TOTAL 0-14 15-24 25-64 65 E + 

Continente 9 869 343 15,8 14,2 53,5 16,5 5,3 -15,7 -8,2 11,9 26,9 

Região Lisboa 2 661 850 14,9 13,8 55,9 15,4 5,6 -12,8 -7,8 9,6 32,4 

Grande Lisboa 1 947 261 14,7 13,7 55,8 15,8 3,6 -13,4 -10,2 7,3 28,2 

Vila Franca de Xira 122 908 16,5 14,9 57,5 11,1 18,7 -7,3 14,4 25,4 46,6 

Fonte: INE, Censos 2001. 

Em termos evolutivos, entre 1991 e 2001, nas regiões consideradas registou-se um decréscimo nos dois 
escalões etários mais jovens (superiores a 10%); acréscimos nos escalões de população adulta 
(inferiores a 10%); e acréscimos nos escalões de população idosa (da ordem dos 30%). 

O concelho de Vila Franca de Xira apresenta algumas diferenças significativas, destacando-se o 
acréscimo superior a 14% no grupo 15-24 e superior a 25% no escalão 25-64. Por outro lado, o escalão 
de população com mais 65 e mais anos aumentou cerca de 47%, mas ainda comporta o valor mais 
baixo das unidades espaciais consideradas (11%) (Quadro III.40). 
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Assim, entre 1991 e 2001 assistiu-se não só ao envelhecimento da população (patente no incremento 
do índice de envelhecimento) como também ao envelhecimento dos próprios idosos, com a população 
de 75 ou mais anos a crescer a um ritmo superior ao da população de 65 ou mais anos (aumento do 
índice de longevidade). Essa tendência tem-se mantido, e agravado, no decorrer da corrente década de 
2000. 

No Quadro III.41, apresenta-se um conjunto de indicadores que permitem caracterizar a dinâmica e 
dependência demográfica, uma vez que as relações de dependência traduzem o peso relativo dos três 
grupos funcionais em que a população se divide: jovens, adultos e idosos. 

Quadro III.41 – Indicadores demográficos para as NUTS II e III e concelho (2008) 

Unidade Territorial Índice de 
Envelhecimento 

Índice de 
Dependência de 

Idosos 

Índice de 
Longevidade 

Relação de 
Masculinidade 

%  

Continente 118,1 26,7 46,4 93,8 

Região Lisboa 108,1 25,9 43,6 92,5 

Grande Lisboa 110,7 26,6 44,6 91,5 

Vila Franca de Xira 82,3 19,6 40,6 96,2 

INE: Anuários Estatísticos da Região Lisboa 2008 

A redução do peso das classes etárias mais jovens, mais do que o aumento da representatividade da 
população mais idosa, tem conduzido a um progressivo aumento do Índice de Envelhecimento, que 
resulta do processo de transição demográfica em curso.  

1.13.4.3.  Território e demografia local 

Se bem que a análise da dinâmica demográfica a nível regional seja muito importante, uma vez que 
permite traçar e perceber as grandes tendências evolutivas, numa base de comparação inter-regional e 
inter-concelhia, a análise ao nível local torna-se indispensável, uma vez que é a este nível que se 
reflectem as maiores incidências de um projecto desta natureza e dimensão. 

Para a caracterização das dinâmicas demográficas locais, consideram-se os dados estatísticos ao nível 
da freguesia, bem como os contactos e o reconhecimento locais, conforme referido na metodologia. 

A caracterização local incide maioritariamente na freguesia de Alverca do Ribatejo, onde se insere a 
futura pedreira “Arcena”. Para efeitos comparativos, apresentam-se também alguns dados referentes às 
restantes freguesias do concelho de Vila Franca de Xira onde se localizam a pedreira “Bom Jesus” e o 
CPA.  

No Quadro III.42 apresenta-se a população residente, superfície, densidade populacional e variação 
populacional para as 11 freguesias do concelho, referentes a 1991 e 2001.  

Em 2001 o concelho de Vila Franca de Xira contava com 122 908 residentes, tendo registado um saldo 
positivo de 19 377 residentes entre os dois censos (18,7%). A evolução demográfica dentro do concelho 
apresentou diferenças significativas no período considerado. Alverca do Ribatejo teve um acréscimo 
populacional de 20,4%, enquanto Póvoa de Santa Iria cresceu mais de 68% e as freguesias de Vila 
Franca de Xira e Forte da Casa registaram uma ligeira variação negativa, no intervalo de uma década.  
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Assim, a densidade populacional nas freguesias evoluiu em consonância com a população residente 
nos dois períodos censitários. Na década de 90 o povoamento densificou-se ligeiramente na freguesia 
de Alverca do Ribatejo, passando de 1270 para 1528 habitantes por km2. 

Quadro III.42 – População Residente, Densidade Populacional e Variação Intercensitária nas freguesias 
do concelho de Vila Franca de Xira, 1991 e 2001 

CONCELHO  
FREGUESIA  

POPULAÇÃO RESIDENTE ÁREA 
(KM2) 
(2005) 

DENSIDADE 
POPULACIONAL 
(HAB/KM2) 

VARIAÇÃO 
INTERCENSITÁRIA 

(%) 

1991 2001 1991 2001 1991-2001 

Vila Franca de Xira 103571 122908 317,68 350,4 415,8 18,67 

Alhandra 7144 7205 2,34 4329,7 4366,7 0,85 

Alverca do Ribatejo 24168 29086 19,36 1270,0 1528,4 20,35 

Cachoeiras 727 769 9,88 73,9 78,2 5,78 

Calhandriz 823 847 7,16 115,6 119,0 2,92 

Castanheira do Ribatejo 6088 7258 16,90 398,4 475,0 19,22 

Póvoa de Santa Iria 14417 24277 4,42 3649,9 6146,1 68,39 

São João dos Montes 3536 4409 18,04 196,0 244,4 24,69 

Vialonga 13780 15471 17,95 754,2 846,8 12,27 

Vila Franca de Xira 18487 18442 212,35 95,7 95,4 -0,24 

Sobralinho 3418 4165 4,56 712,1 867,7 21,85 

Forte da Casa 10983 10979 4,71 2496,1 2495,2 -0,04 

Fonte: INE, Censos 2001; INE: O País em Números, 2007. 

No Quadro III.43 retrata-se a repartição percentual da população residente por grandes grupos etários 
(jovens, adultos e idosos) e a sua evolução entre os dois últimos períodos censitários. Deste quadro 
destaca-se a freguesia de Póvoa de Santa Iria que registou um acréscimo de população da ordem dos 
68%, como já referido, com aumentos muito significativos em todos os escalões etários, particularmente 
no escalão da população adulta (25-64), superior a 80%.  

Globalmente, a proporção de população jovem (0-14) decresceu 7,4%, com 7 das 11 freguesias a 
registarem uma variação negativa neste escalão etário, sendo o decréscimo da ordem dos 7% em 
Alverca do Ribatejo. 

Em relação ao grupo 15-24 anos, a proporção aumentou cerca de 14% no concelho, com diferenças 
significativas ao nível das freguesias. O maior decréscimo verificou-se em Alhandra (-18,4%) e o maior 
acréscimo ocorreu em Póvoa de Santa Iria (66,2). Alverca do Ribatejo, por seu lado, registou um 
acréscimo de 5,5%.  

A proporção de população adulta (25-64) aumentou um pouco mais de 25% ao nível concelhio, com 
10 das 11 freguesias a registarem um aumento de população neste escalão. Apenas Calhandriz, que 
confronta a norte com a área do projecto, sofreu uma variação negativa de cerca de 1%. Alverca 
registou um acréscimo de 27,3%. 

Relativamente à população mais idosa (65 e mais anos), verificou-se um aumento generalizado em 
todas as freguesias, destacando-se o aumento de cerca de 71% da proporção de idosos na freguesia de 
Alverca do Ribatejo. 
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A evolução da composição da população residente por grupos etários traduz, em grande medida, a 
transição da população jovem para a idade adulta e os fluxos migratórios dentro do concelho e para o 
concelho, designadamente para as novas áreas habitacionais entretanto construídas. 

O forte aumento da proporção da população idosa resulta, em boa parte, da conjugação do processo 
normal de envelhecimento da população residente e do esvaziar do peso das camadas mais jovens, 
devido ao declínio da natalidade. 

Quadro III.43 – Estrutura etária da população residente segundo os grandes grupos etários 
(em 2001 e variação 1991-2001) 

CONCELHO 
FREGUESIA 

POPULAÇÃO 
RESIDENTE 
TOTAL 
2001 

GRANDES GRUPOS ETÁRIOS 2001 VARIAÇÃO 1991-2001 

0-14 15-24 25-64 > 65 TOTAL 0-14 15-24 25-64 > 65 

(%) (%) 

Vila Franca de Xira 122908 16,5 14,9 57,5 11,1 18,7 -7,3 14,4 25,4 46,6 

Alhandra 7205 13,5 12,4 54,6 19,6 0,9 -12,1 -18,4 3,1 24,7 

Alverca do Ribatejo 29086 15,6 14,4 58,9 11,1 20,3 -6,5 5,5 27,3 70,9 

Cachoeiras 769 12,5 12,2 53,7 21,6 5,8 2,1 -9,6 6,2 18,6 

Calhandriz 847 12,5 13,9 53,0 20,5 2,9 -29,3 22,9 -0,7 39,2 

Castanheira do Ribatejo 7258 16,4 14,7 57,0 11,9 19,2 -6,7 9,0 27,3 47,9 

Póvoa de Santa Iria 24277 20,1 14,2 59,6 6,0 68,4 43,0 66,2 80,4 63,2 

São João dos Montes 4409 15,0 14,1 55,4 15,5 24,7 0,5 19,6 29,2 46,6 

Vialonga 15471 17,7 18,0 55,5 8,8 12,3 -23,2 25,7 20,6 54,9 

Vila Franca de Xira 18442 14,3 13,6 55,1 17,0 -0,2 -18,8 -14,3 1,8 34,5 

Sobralinho 4165 17,6 12,7 58,5 11,2 21,9 7,2 0,0 31,4 33,0 

Forte da Casa 10979 15,9 18,7 59,4 6,0 0,0 -38,8 37,4 6,0 34,6 

Fonte: INE, Censos 1991 e 2001 

No Quadro III.44 apresenta-se um conjunto de índices relativos à estrutura da população residente em 
1991 e 2001, que permitem caracterizar a dinâmica da população nas unidades territoriais 
consideradas. 

A análise dos índices de dependência complementa a avaliação efectuada anteriormente em relação à 
estrutura da população residente. Estes indicadores são directamente afectados pelo processo de 
envelhecimento da população, constituindo uma forma sintética de acompanhar a evolução desse 
processo. 

Na formulação destes indicadores, adoptou-se o seguinte critério: jovens (idade inferior a 24 anos), 
população em idade activa (25 a 64 anos) e idosos (65 e mais anos). A dificuldade maior no cálculo de 
índices de dependência consiste na fixação dos limites etários dos diferentes grupos. Esta questão 
acarreta sempre alguma subjectividade, sobretudo decorrente das diferenças na chamada escolaridade 
obrigatória. Na situação corrente optou-se por considerar a população em idade activa a partir dos 24 
anos, considerando o cariz predominantemente urbano da área em estudo.  
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Quadro III.44 – Evolução dos Índices de Envelhecimento e de Dependência de Jovens, Idosos e Total, 
nas freguesias, concelho e regiões (1991-2001) 

REGIÃO 
CONCELHO 

FREGUESIA 

IE 
(%) 

IDI 
(%) 

IDJ 
(%) 

IDT 
(%) 

1991 2001 1991 2001 1991 2001 1991 2001 

Lisboa 36,3 53,7 22,8 27,5 62,7 51,3 85,5 78,8 

Grande Lisboa 38,2 55,6 23,7 28,3 61,9 50,9 85,6 79,2 

Vila Franca de Xira 24,4 35,2 16,4 19,2 67,2 54,6 83,6 73,8 

Alhandra 51,4 75,6 29,6 35,8 57,6 47,4 87,2 83,2 

Alverca do Ribatejo 21,4 37,0 14,0 18,8 65,4 50,9 79,5 69,7 

Cachoeiras 70,7 87,4 36,0 40,2 50,9 46,0 86,9 86,2 

Calhandriz 50,8 77,7 27,7 38,8 54,4 49,9 82,1 88,6 

Castanheira do Ribatejo 26,0 38,3 18,0 20,9 69,3 54,5 87,3 75,4 

Póvoa de Santa Iria 16,1 17,3 11,0 10,0 68,5 57,7 79,6 67,7 

São João dos Montes 39,5 53,2 24,7 28,0 62,4 52,6 87,1 80,6 

Vialonga 15,2 24,7 12,4 15,9 81,2 64,3 93,6 80,2 

Vila Franca de Xira 37,6 60,7 23,3 30,7 61,9 50,6 85,1 81,4 

Sobralinho 29,1 37,1 19,0 19,2 65,3 51,7 84,3 70,9 

Forte da Casa 11,2 17,3 7,9 10,1 70,6 58,3 78,6 68,4 

Fonte: INE, Censos 1991 e 2001 

Ie – Índice de envelhecimento;  
IDi – Índice de Dependência de Idosos; 
IDj – Índice de Dependência dos jovens; 
IDt – Índice de Dependência total. 

 

O índice de envelhecimento (Ie) relaciona o número de idosos por cada 100 jovens, sendo um bom 
indicador de vitalidade demográfica. Na análise dos valores apresentados, salienta-se o seguinte:  

• este índice cresceu de forma generalizada na área considerada, com Alverca do Ribatejo a passar 
de 21 para 37 idosos por cada 100 jovens, entre 1991 e 2001; 

• a relação menos favorável verifica-se na freguesia de Cachoeiras, de cariz mais rural, onde a 
relação é da ordem dos 87 idosos por cada 100 jovens; 

• a relação mais favorável verifica-se nas freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, onde 
existem apenas cerca de 17 idosos por cada 100 jovens. 
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Os índices de dependência, traduzem, grosso modo, o grau de dependência das populações jovens e 
das idosas em relação à população potencialmente activa, no sentido em que constituem um encargo 
em termos sociais. O índice de dependência de idosos (IDi) relaciona o número de idosos por cada 100 
potencialmente activos. Em relação ao IDi salientam-se os seguintes aspectos:  

• o índice de dependência de idosos teve um aumento quase generalizado em todas as unidades 
em análise entre 1991 e 2001, exceptuando-se a freguesia de Póvoa de Santa Iria, na qual 
decresceu de 11% para 10%, reflexo do incremento de 80% no grupo de população adulta. 

O índice de dependência de jovens (IDj) relaciona o número de jovens por cada 100 potencialmente 
activos. Ao contrário do IDi, este índice é tanto melhor quanto maior for o seu valor, uma vez que é o 
garante da renovação da força de trabalho a curto e médio prazo, não considerando as saídas para o 
exterior. Em relação ao IDj salientam-se os seguintes aspectos:  

• como seria de esperar, a relação dos jovens com a população em idade activa decresceu em 
todas as unidades administrativas, devido à redução significativa da proporção de jovens, 
principalmente no escalão menos de 15 anos; 

O Índice de Dependência Total (IDt) relaciona a população em idade não activa (jovens e idosos) com a 
população em idade activa. O comportamento evolutivo deste índice merece algumas considerações, 
uma vez que ele se interrelaciona com os três grandes grupos etários (jovens, activos e idosos). Em 
relação a este índice salientam-se os seguintes aspectos: 

• em termos evolutivos, este índice apresenta um comportamento irregular, com acréscimos e 
decréscimos nas diferentes unidades administrativas, influenciado quer pelas variações positivas 
e/ou negativas da população jovem e/ou idosa, bem como pelo comportamento heterogéneo 
registado no grupo etário da população potencialmente activa; 

• Póvoa de Santa Iria apresenta o IDt mais baixo, verificando-se uma relação de cerca de 
67 residentes em idade não activa, por cada 100 residentes em idade activa. Alverca do Ribatejo 
comportava o terceiro índice mais baixo (70%);  

• Calhandriz comporta o IDt mais elevado (89%), mas fortemente influenciado pelo peso da 
população idosa e menor representatividade da população mais jovem.  

Numa apreciação global, salienta-se que o decréscimo do IDt, onde se verificou, deveu-se 
essencialmente à forte diminuição das populações jovens, que foi suficientemente forte para 
contrabalançar o acréscimo da população com mais de 65 anos registado na maioria das unidades 
territoriais em apreço. 

Se não houver uma inversão nesta dinâmica demográfica de diminuição dos jovens, seja por via do 
movimento natural e/ou saldos migratórios, esta região, a médio prazo, vai agravar seriamente os 
índices que reflectem a vitalidade demográfica. 
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1.13.4.4.  Estrutura urbana e Parque habitacional 

A estrutura urbana, a relação entre a população presente e a residente e as características do parque 
habitacional, concelhio e das freguesias, estão sistematizadas no Quadro III.45, com base nos dados 
dos Censos 2001. 

A relação entre a população presente e a residente traduz, grosso modo, a funcionalidade das unidades 
territoriais, numa simples relação local de trabalho/estudo e local de pernoita (residência), sendo um 
indicador que traduz os movimentos pendulares da população. Da leitura do Quadro III.45 verifica-se 
que esta relação é inferior a 100 em todas as unidades espaciais, à excepção de Cachoeiras (102%), 
pelo que a função residencial supera a função ocupacional, ainda que se esteja perante uma diferença 
inferior a 5% na maioria das freguesias. 

O indicador urbanístico referente ao número médio de alojamentos por edifício é bastante contrastado 
nas 11 freguesias, sendo bastante elevado nas freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa 
(cerca de 8) e mínimo (1,1) nas freguesias de feição mais rural (Cachoeiras e Calhandriz). Alverca 
comporta uma relação de 4,3 alojamentos por edifício. 

Quadro III.45 – População residente, população presente, famílias e alojamentos nas regiões, concelhos 
e freguesias em 2001 

REGIÃO 
CONCELHO 

FREGUESIA 

POPULAÇÃO 
PRESENTE 

POPPRES/
POP RES 
(%) 

FAMÍLIAS 
TOTAL 
(N.º) 

ALOJAMENTOS
FAMILIARES 

(N.º) 

EDIFÍCIOS 
(N.º) 

ALOJ/EDIF 
(N.º) 

Lisboa 2576823 96,8 1006810 1293851 394520 3,3 

Grande Lisboa 1887100 96,9 743586 932565 249649 3,7 

Vila Franca de Xira 117414 95,5 44628 54122 14716 3,7 

Alhandra 6851 95,1 2829 3380 1088 3,1 

Alverca do Ribatejo 27940 96,1 10475 12383 2888 4,3 

Cachoeiras 784 102,0 296 322 297 1,1 

Calhandriz 820 96,8 317 401 374 1,1 

Castanheira do Ribatejo 6838 94,2 2885 3233 974 3,3 

Póvoa de Santa Iria 23104 95,2 8404 10386 1355 7,7 

São João dos Montes 4237 96,1 1610 1889 1482 1,3 

Vialonga 14688 94,9 5201 6549 2134 3,1 

Vila Franca de Xira 17850 96,8 7222 8903 2715 3,3 

Sobralinho 3959 95,1 1538 2050 811 2,5 

Forte da Casa 10343 94,2 3851 4626 598 7,7 

Fonte: INE, Censos 2001. 
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1.13.5. Actividades económicas e Condições sociais 

1.13.5.1.  Enquadramento da economia regional  

Os indicadores de Contas Regionais permitem comparar o desempenho económico e social entre as 
sete regiões portuguesas (NUTS II) e da Sub-região Grande Lisboa, onde se insere o projecto, 
indicando-se também os valores para a sub-região Península de Setúbal, para efeitos comparativos 
(Quadro III.46). 

A Região Lisboa desempenha um papel fulcral na economia nacional e representou cerca de 37% do 
PIB nacional, dos quais cerca de 31% afectos à Grande Lisboa. Este indicador macro económico 
espelha a relevância da Região Lisboa e da Sub-região Grande Lisboa nos diversos indicadores que 
retratam o desempenho económico nacional, em 2007 (Quadro III.46). 

O emprego em Lisboa representava um pouco mais de 28% do emprego total no Continente. A Grande 
Lisboa, com cerca de 1 136 400 de empregados, representava cerca de 23% do emprego total da 
Região, cabendo à Península de Setúbal cerca de 5% do emprego regional. 

O Índice de Disparidade da Região Lisboa (138,8%) e da Grande Lisboa (163,2%) traduz bem as 
diferenças entre estas regiões e o restante território nacional. 

Por seu lado, também a produtividade, considerando a relação VAB/Emprego, da Região e Sub-região 
estão bastante acima da média Nacional e das diversas Regiões. 

Quadro III.46 – Indicadores de Contas Regionais por NUTS II e NUTS III, 2007 

UNIDADE TERRITORIAL 

PIB 

EMPREGO 
PRODUTIVIDADE 
(VAB/EMPREGO 

EM % DO 

TOTAL DE 

PORTUGAL 

PER CAPITA 

EM VALOR 
ÍNDICE DE 

DISPARIDADE 

(PORTUGAL=100) 

% 
MILHARES DE 

EUROS 
% 

MILHARES DE 

PESSOAS 
MILHARES DE 

EUROS 

Portugal 100,0 15,4 100,0 5 124,6 27,3 

Continente  94,9 15,3 99,6 4 891,1 27,1 

Norte 28,1 12,2 79,6 1 756,1 22,3 

Centro 19,1 13,1 85,2 1 229,7 21,8 

Lisboa 36,6 21,3 138,8 1 376,5 37,2 

Grande Lisboa 31,1 25,1 163,2 1 136,4 38,2 

Península de Setúbal 5,5 11,6 75,4 240,1 32,2 

Alentejo 6,9 14,7 95,6 319,7 30,0 

Algarve 4,2 16,2 105,1 209,0 28,1 

R.A Açores 2,0 13,7 89,4 104,8 27,3 

R.A Madeira 3,0 19,6 127,6 123,7 33,4 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Lisboa 2008. 
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1.13.5.2.  Estrutura da actividade económica 

Para complementar este enquadramento geral, foi coligida informação socioeconómica sobre o 
concelho, consubstanciada num conjunto de indicadores considerados representativos dos vários 
domínios da análise socioeconómica relevante para o projecto em estudo. 

No Quadro III.47 apresenta-se uma sistematização das principais características da população 
economicamente activa e empregada de facto, que dá uma aproximação aos níveis de desemprego na 
região. Por outro lado, neste quadro também se agrupa a população empregada pelos três sectores 
tradicionais de actividade económica (Primário, Secundário e Terciário). 

Quadro III.47 – População Residente Economicamente Activa e Empregada (%), por Sector de 
Actividade Económica, em 2001 

REGIÃO 
CONCELHO 

FREGUESIA 

POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ACTIVA 

TOTAL EMPREGADA 
% 

SECTORES DE ACTIVIDADE 
ECONÓMICA (%) 

I II III 

Continente 4 778115 93,1 4,8 35,5 59,7 

Lisboa 1389939 92,4 1,1 24,1 74,8 

Grande Lisboa 1023589 92,9 0,8 22,5 76,8 

Península de Setúbal 366350 91,1 2,2 28,6 69,1 

Vila Franca de Xira 66884 93,3 1,0 28,7 70,3 

Alhandra 3344 94,1 1,2 32,5 66,3 

Alverca do Ribatejo 15869 93,1 0,5 29,8 69,7 

Cachoeiras 393 98,0 9,4 30,1 60,5 

Calhandriz 402 91,5 1,9 36,1 62,0 

Castanheira do Ribatejo 4065 92,4 1,6 37,9 60,5 

Póvoa de Santa Iria 14334 94,1 0,6 23,5 75,9 

São João dos Montes 2162 93,2 1,4 35,6 63,0 

Vialonga 8460 92,0 0,6 30,9 68,5 

Vila Franca de Xira 9352 93,1 2,3 25,4 72,2 

Sobralinho 2162 92,3 0,8 35,1 64,1 

Forte da Casa 6341 94,7 0,2 27,1 72,7 

Fonte: INE, Censos 2001 

As características principais da população economicamente activa no período e unidades territoriais em 
apreço apresenta-se sistematizada no Quadro III.47 e detalhada no Quadro III.49.  

A proporção de população economicamente activa empregada ao nível concelhio em 1991 e 2001 é da 
ordem dos 93,3%, valor superior às médias regionais. Ao nível das freguesias, destaca-se o valor mais 
baixo (91,5%) em Calhandriz e o mais elevado (98%) em Cachoeira. Alverca do Ribatejo comportava 
uma relação de população empregada da ordem dos 93%.  

 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJECTO DA PEDREIRA “ARCENA” 

(VILA FRANCA DE XIRA) 

 

 
E.101839.03.01.aa SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA III.141 
 

A análise da repartição da população pelos três sectores tradicionais de actividade económica evidencia 
algumas disparidades ao nível das duas sub-regiões de Lisboa e ao nível das freguesias. Na Península 
de Setúbal a estrutura do emprego comporta mais peso nos sectores Primário e Secundário e menor 
peso no Terciário, relativamente à repartição do emprego por sectores de actividade na Grande Lisboa 
(Figura III. 72). 

O Sector Primário, ao nível local, tem a maior expressão nas freguesias de Cachoeiras (9,4%) e Vila 
Franca de Xira (2,3%). O Sector Secundário tem maior expressão nas freguesias de Castanheira do 
Ribatejo (37,9%) e Calhandriz (36,1%). Por último, o Sector Terciário tem a maior expressão nas 
freguesias de Póvoa de Santa Iria (75,9%) e Forte da Casa (72,7%).  
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Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 2001 

Figura III. 72 – Distribuição da População Activa Empregada por Sectores de Actividade Económica nas 
Regiões, Concelho e Freguesias, 2001 

No Quadro III.49 apresenta-se o conjunto alargado de dados globais e de indicadores relativos à 
população economicamente activa, empregada, repartição por sectores de actividade económica e 
respectivas taxas de actividade, em 1991 e 2001, para as regiões, concelho e freguesias da área do 
projecto. 

Deste quadro destaca-se a informação relativa à situação da taxa de actividade, que define a relação 
entre a população activa (população com 15 e mais anos de idade) e a população total. 

Numa leitura global deste indicador, observa-se que, de um modo geral, a taxa de actividade total 
aumentou de 1991 para 2001. Por outro lado, também se observa que a taxa de actividade masculina é 
bastante superior à feminina, ainda que as diferenças se tenham atenuado ligeiramente em 2001. 
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A Taxa de Actividade da população residente no concelho de Vila Franca de Xira era de 54,4% em 
2001, valor superior à média do Continente e das regiões consideradas. Ao nível local, a freguesia de 
Póvoa de Santa Iria apresentava a maior taxa de actividade (59%), enquanto Alverca do Ribatejo 
também se situava acima da média concelhia (54,6%). 

No Quadro III.48 apresenta-se um conjunto de indicadores de empresas para a região e município de 
Vila Franca de Xira, relativos a 2006.  

A densidade de empresas na Região Lisboa é cerca de 10 vezes superior à média do Continente, 
situando-se perto das 115 empresas por quilómetro quadrado. O valor da sub-região Grande Lisboa, por 
sua vez, é substancialmente superior àquele (190 empresas/km2).  

Em relação ao concelho de Vila Franca de Xira, a densidade de empresas situa-se nas 40 empresas por 
quilómetro quadrado, o que atesta fraca concentração empresarial no concelho da área de estudo, 
comparativamente à Região e Sub-região. 

Quanto à dimensão das empresas, nas unidades administrativas consideradas predominam as 
empresas com menos de 10 pessoas ao serviço, enquanto que as empresas com mais de 250 pessoas 
ao serviço não excede os 0,2%. 

As empresas no município de Vila Franca de Xira têm uma dimensão média de 3,4 trabalhadores por 
empresa, valor inferior à média sub-regional (4,4).  

O concelho de Vila Franca de Xira apresenta um volume de negócios por empresa da ordem dos 342 
milhares de euros, valor superior à média do Continente (322), mas inferior aos da Região (497) e 
sub-região Grande Lisboa (572 milhares de euros). 

Por último, o Indicador de concentração do volume de negócios das 4 maiores empresas é 
substancialmente superior aos regionais, da ordem dos 19%, o que reflecte a importância das empresas 
de grande dimensão (mais de 500 trabalhadores) localizadas no concelho (e.g. OGMA, Sociedade 
Central de Cervejas, ADP – Adubos de Portugal e TUDOR).  

Quadro III.48 – Indicadores de Empresas nas regiões e no concelho de Vila Franca de Xira, 2007 

UNIDADE 
TERRITORIAL 

DENSIDADE 
DE 

EMPRESAS 

PROPORÇÃO 
DE EMPRESAS 

COM MENOS 

DE 250 
PESSOAS AO 

SERVIÇO 

PROPORÇÃO 
DE EMPRESAS 

COM MENOS 

DE 10 
PESSOAS AO 

SERVIÇO 

PESSOAL 
AO 

SERVIÇO 

POR 

EMPRESA 

VOLUME 
DE 

NEGÓCIOS 

POR 

EMPRESA 

INDICADOR DE 
CONCENTRAÇÃO DO 

VOLUME DE 

NEGÓCIOS DAS 

4 MAIORES 
EMPRESAS 

N.º/km2 %  N.º Milhares 
de Euros 

% 

Continente 11,9 99,9 95,5 3,5 322,0 5,3 

Lisboa 114,7 99,9 95,9 4,0 496,6 10,4 

Grande Lisboa 190,3 99,8 95,6 4,4 572,2 11,6 

Vila Franca de 
Xira 

39,6 99,9 96,1 3,4 342,3 18,8 

Fonte: Anuário Estatístico da Região Lisboa 2008. INE, 2009 
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Quadro III.49 – População Residente Economicamente Activa e Empregada, Segundo o Sexo e Ramos de Actividade e Taxas de Actividade em 1991 e 2001. 

REGIÃO 
CONCELHO 

FREGUESIA 

POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ACTIVA TAXA DE ACTIVIDADE (%) 

TOTAL 
EMPREGADA 

EM 1991 EM 2001 
TOTAL 

CAE 
0 

CAE 
1-4 

CAE 5-9 

HM H HM H TOTAL 

REL. C/ 
ACT. 

ECONÓMI
CA 

HM H M HM H M 

Continente 4 778 115 2 617 974 4 450 711 2 479 105 4,8 35,5 59,7 34,5 44,9 54,4 36,0 48,4 54,9 42,3 

Lisboa 1389939 726369 1284673 678135 1,1 24,1 74,8 44,3 48 56,0 40,6 52,2 56,9 47,9 

Grande Lisboa 1023589 530968 951067 496942 0,8 22,5 76,8 46,0 48,5 56,3 41,5 52,6 57,3 48,3 

Península de Setúbal 366350 195401 333606 181193 2,2 28,6 69,1 39,7 46,4 55,2 38 51,3 56,1 46,7 

Vila Franca de Xira 66884 35943 62407 33951 1,0 28,7 70,3 43,8 48,9 57,7 40,3 54,4 59,7 49,3 

Alhandra 3344 1819 3146 1725 1,2 32,5 66,3 41,6 43,9 53,1 35,4 46,4 52,8 40,5 

Alverca do Ribatejo 15869 8568 14768 8082 0,5 29,8 69,7 43,6 49,6 58,8 40,6 54,6 60,0 49,3 

Cachoeiras 393 209 385 207 9,4 30,1 60,5 35,6 48,8 64,2 33,8 51,1 55,1 47,2 

Calhandriz 402 226 368 210 1,9 36,1 62,0 44,3 43,1 52,5 33,5 47,5 54,3 40,8 

Castanheira do Ribatejo 4065 2189 3755 2069 1,6 37,9 60,5 40,3 49,3 58,5 40,3 56,0 61,5 50,7 

Póvoa de Santa Iria 14334 7527 13487 7167 0,6 23,5 75,9 48,2 52,4 59,9 45,1 59,0 62,8 55,4 

São João dos Montes 2162 1259 2015 1195 1,4 35,6 63,0 41,3 43,4 57,1 30,3 49,0 57,6 40,6 

Vialonga 8460 4580 7779 4261 0,6 30,9 68,5 43,3 47,5 55,2 40,0 54,7 59,6 49,8 

Vila Franca de Xira 9352 4922 8705 4602 2,3 25,4 72,2 40,7 47,9 57,4 39,1 50,7 56,2 45,7 

Sobralinho 2162 1197 1995 1130 0,8 35,1 64,1 42,4 47,8 56,8 38,5 51,9 57,7 46,2 

Forte da Casa 6341 3447 6004 3303 0,2 27,1 72,7 44,7 51,6 59,1 44,2 57,8 63,5 52,1 

Fonte: INE, Censos 2001  
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No Quadro III.50 apresenta-se a repartição das empresas por município da sede, segundo a 
classificação das actividades económicas (CAE – Rev. 2.1).  

Na Região Lisboa e concelho de Vila Franca de Xira as empresas predominantes pertencem à 
categoria G, que engloba as empresas de comércio por grosso e a retalho e as empresas de 
reparações diversas; seguida da categoria K, que engloba as actividades imobiliárias; seguindo a 
categoria N, que engloba a saúde e acção social; e a categoria F, que engloba a construção. 

As empresas industriais, categoria D, representam 7,14% do tecido empresarial no concelho de Vila 
Franca de Xira, estando acima da Sub-região e abaixo da Região e Continente. 

A indústria extractiva (C), representa 0,02% das empresas com sede no município de Vila Franca de 
Xira, valor inferior à média da sub-região Grande Lisboa e Região Lisboa (0,14%). 

As 12 591 empresas sediadas no concelho de Vila Franca de Xira, em 2007, eram responsáveis por 
42 999 pessoas empregadas, ao que correspondia uma dimensão média de 3,4 trabalhadores por 
empresa, conforme já referido e apresentado no Quadro III.50.  

Quadro III.50 – Empresas por Município da sede, segundo a CAE1-Rev. 2.1, 2007 

REGIÃO 
CONCELHO 

TOTAL B C D E F G H I K M N O 

% 

Continente 1 060 191 0,47 0,14 8,59 0,07 11,12 27,15 8,15 2,64 20,85 5,60 7,22 8,01 

Lisboa  337 300 0,43 0,14 8,67 0,07 11,04 27,26 8,13 2,54 20,84 5,64 7,25 8,00 

Grande Lisboa  261 791 0,27 0,04 5,85 0,07 8,57 23,90 6,93 2,75 27,66 5,02 8,66 10,27 

Vila Franca de Xira  12 591 0,44 0,02 7,14 0,02 9,62 25,91 7,68 4,11 21,45 5,57 7,26 10,77 

Fonte: Anuário Estatístico da Região Lisboa 2008. INE, 2009 
Nota: Informação disponível até 30 de Setembro de 2009. 

No Quadro III.51 apresenta-se a repartição do pessoal ao serviço nas empresas por município da sede, 
segundo a classificação das actividades económicas (CAE – Rev. 2.1). No concelho de Vila Franca de 
Xira a actividade das Indústrias Extractivas (C) é a responsável pela maior fatia de emprego, com cerca 
de 22,4% do emprego total, seguindo-se a actividade de Transportes Armazenagem e 
Comunicações (I), com um pouco mais de 22% do emprego total do município.  

 

 

                                                           

1 Legenda dos Códigos de Actividades Económicas (CAE Rev. 2): 
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, motocicletas e de bens de uso pessoal e doméstico; H - Alojamento e restauração; 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. 
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Quadro III.51 – Pessoal ao serviço nas empresas por Município da sede, 
segundo a CAE-Rev. 2.1, 2007 

REGIÃO 

CONCELHO 

TOTAL B C D E F G H I K M N O 

% 

Continente 3 681 925 0,37 0,35 21,36 0,62 13,43 22,74 7,50 5,10 16,64 2,55 5,49 3,83 

Lisboa 0,18 .... 10,57 .... 9,95 22,31 7,87 7,75 27,22 2,56 5,81 4,76 0,18 

Grande Lisboa 0,10 .... 9,49 .... 9,02 22,34 8,05 8,37 29,06 2,36 5,43 4,69 0,10 

Vila Franca de Xira 0,13 0,17 22,38 0,51 11,72 19,32 5,20 8,94 22,18 1,93 3,24 4,26 0,13 

Fonte: Anuário Estatístico da Região Lisboa 2008. INE, 2009 
….. – Valor confidencial 

Nota: Informação disponível até 30 de Setembro de 2009. 

1.13.5.3.  População Activa e Desempregada 

No Quadro III.52 apresenta-se a situação da população residente desempregada, segundo as 
condições perante o desemprego e as taxas de desemprego em 1991 e 2001 para as regiões, concelho 
e freguesias em análise.  

Numa leitura global, verifica-se que os níveis de desemprego total concelhio sofreram um ligeiro 
decréscimo, ainda que ao nível das freguesias o comportamento não fosse homogéneo. Em relação ao 
desemprego por género, a população feminina manteve níveis de desemprego superiores aos da 
população masculina, pese embora as diminuições significativas verificadas nalgumas freguesias. 

O tipo de desemprego existente (à procura de 1º e novo emprego), mostra uma clara tendência para o 
desemprego estrutural, cuja natureza está associada a uma população envelhecida que procura novo 
emprego. De facto, mais de três quartos do desemprego registado em 2001 tem a ver com população 
que já foi empregada e que procura novo emprego. A procura do 1.º emprego tem a ver, na sua 
maioria, com a população jovem que termina a escolaridade obrigatória, ou abandona precocemente o 
ensino, e que se encontra à procura de emprego. 

Actualmente, como reflexo da crise económica, os valores do desemprego concelhio assumem valores 
significativos, atingindo 6828 desempregados, o que corresponde a uma taxa de desemprego de cerca 
de 10,2% (dados de 31 de Março de 2010 do Instituto do Emprego e Formação Profissional), quando 
em 2001 se situava em 6,7%. Também agora o desemprego atinge maioritariamente as mulheres, 
sendo claramente dominante o número de desempregados à procura de novo emprego 
(6526 desempregados) 
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Quadro III.52  – População Residente Desempregada, Segundo a Condição de Procura de Emprego e 
Taxas de Desemprego, nas Regiões, Concelhos e Freguesias, 2001 e Variação 1991-2001 

REGIÃO 
CONCELHO 

FREGUESIA 

POPULAÇÃO DESEMPREGADA 2001 TAXA DE DESEMPREGO (%) 

TOTAL 

PROCURA 
DO 1º 

EMPREGO 
% 

PROCURA DE 
NOVO 

EMPREGO 
% EM 1991 EM 2001 

HM H HM H HM H HM H M HM H M 

Lisboa 105 266 48 234 21,7 19,9 78,3 80,1 7,7 5,6 10,5 7,6 6,6 8,6 

Grande Lisboa 72 522 34 026 22,1 20,3 77,9 79,7 6,9 5,2 9,0 7,1 6,4 7,8 

Vila Franca de Xira 4477 1992 18,3 16,7 81,7 83,3 8,9 5,4 13,9 6,7 5,5 8,0 

Alhandra 198 94 11,6 8,5 88,4 91,5 8,9 6,1 12,9 5,9 5,2 6,8 

Alverca do Ribatejo 1101 486 17,8 17,9 82,2 82,1 8,6 5,5 13,1 6,9 5,7 8,4 

Cachoeiras 8 2 12,5 0,0 87,5 100,0 5,9 2,2 12,9 2,0 1,0 3,3 

Calhandriz 34 16 23,5 25,0 76,5 75,0 5,4 1,4 11,8 8,5 7,1 10,2 

Castanheira do Ribatejo 310 120 13,9 12,5 86,1 87,5 7,6 4,4 12,1 7,6 5,5 10,1 

Póvoa de Santa Iria 847 360 21,0 20,0 79,0 80,0 7,8 4,3 12,4 5,9 4,8 7,2 

São João dos Montes 147 64 21,8 17,2 78,2 82,8 9,7 6,5 15,6 6,8 5,1 9,2 

Vialonga 681 319 19,2 15,7 80,8 84,3 11,5 7,1 17,3 8,0 7,0 9,3 

Vila Franca de Xira 647 320 16,5 14,7 83,5 85,3 8,5 5,5 12,7 6,9 6,5 7,4 

Sobralinho 167 67 14,4 11,9 85,6 88,1 8,3 4,9 13,6 7,7 5,6 10,4 

Forte da Casa 337 144 23,1 20,8 76,9 79,2 9,9 4,9 16,7 5,3 4,2 6,7 

Fonte: INE, Censos 2001 

1.13.5.4.  Nível de escolaridade 

O nível de escolaridade para as diferentes unidades administrativas consideradas é apresentado no 
Quadro III.53. Globalmente a Região Lisboa e a Sub-região Grande Lisboa apresentam níveis de 
escolaridade mais elevados do que a média do Continente. 

Ao nível local, é evidente o maior índice de escolaridade nas freguesias de Alverca do Ribatejo, Póvoa 
de Santa Iria e Vila Franca de Xira, relativamente às restantes.  
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Quadro III.53 – População Residente segundo o Nível de Ensino atingido e Taxa de Analfabetismo 

REGIÃO 
CONCELHO 

FREGUESIA 

NÍVEL DE ENSINO ATINGIDO TAXA DE 
ANALFABETISMO 

TOTAL 

N
E
N
H
U
M
 

 

BÁSICO 

S
E
C
U
N
D
Á
R
IO
 

M
É
D
IO
 

S
U
P
E
R
IO
R
 

1º
 C
IC
LO
 

2º
 C
IC
LO
 

3º
 C
IC
LO
 

1991 2001 

HAB (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Continente 9 869 343 14,2 35,0 12,5 10,8 15,8 0,8 10,9 10,9 8,9 

Lisboa 2 661 850 11,6 28,5 9,5 11,3 21,5 1,3 16,3 6,2 5,7 

Grande Lisboa 1 947 261 11,1 27,8 9,4 11,1 21,1 1,5 18,0 5,6 5,3 

Vila Franca de Xira 122908 12,1 29,7 10,6 12,4 23,6 0,8 10,8 6,9 5,4 

Alhandra 7205 13,7 35,0 10,1 11,5 20,1 0,8 8,7 8,2 8,3 

Alverca do Ribatejo 29086 11,1 29,4 9,8 11,8 24,2 1,0 12,7 5,9 4,6 

Cachoeiras 769 19,1 33,8 10,5 9,8 19,2 0,5 7,0 21,1 14,4 

Calhandriz 847 15,5 39,4 9,8 11,2 15,6 1,2 7,3 15,7 12,8 

Castanheira do Ribatejo 7258 13,3 32,3 11,3 11,4 22,8 0,6 8,4 8,5 7,1 

Póvoa de Santa Iria 24277 11,5 24,1 10,9 12,8 27,1 0,7 13,0 4,8 2,9 

São João dos Montes 4409 15,5 36,7 11,4 11,7 17,4 0,3 7,0 13,7 9,9 

Vialonga 15471 13,0 31,5 11,7 14,3 22,9 0,5 6,2 6,5 6,2 

Vila Franca de Xira 18442 12,3 30,9 9,2 11,3 21,6 1,2 13,5 8,5 7,1 

Sobralinho 4165 14,5 31,8 11,5 13,5 21,7 0,7 6,4 9,0 6,9 

Forte da Casa 10979 9,0 28,9 12,6 14,1 25,6 0,6 9,2 3,1 2,5 

Fonte: Censos 2001, INE. 

1.13.5.5.  Indicadores de Saúde 

No Quadro III.54 apresenta-se um conjunto de indicadores de saúde que retratam a área de inserção do 
projecto. Este aspecto é importante quando se trata das condições sociais da população residente e da 
capacidade de resposta de cuidados de saúde para a população ocasional ou deslocada por motivos de 
trabalho ou de lazer. 

Da leitura do conjunto de indicadores sobressaem os níveis de atendimento da Sub-região Grande 
Lisboa, globalmente superiores aos da média do Continente e da própria Região Lisboa. No concelho 
de Vila Franca de Xira destaca-se a reduzida relação de 1,3 médicos por 1000 habitantes, menos de 
metade da média do Continente. 
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Quadro III.54 – Indicadores de Saúde por Região e Concelho, em 2007 e 2008 

UNIDADE 
ADMINISTRATIVA 

ENFERMEIROS 
POR 1000 

HABITANTES 

MÉDICOS POR 1000 
HABITANTES 

FARMÁCIAS E 
POSTOS DE 

MEDICAMENTOS POR 

MIL HABITANTES 

CAMAS POR 1000 
HABITANTES NOS 

ESTABELECIMENTOS DE 

SAÚDE 

Nº % 

Continente 5,2 3,7 0,3 3,5 

Lisboa 5,8 5,3 0,3 4,1 

Grande Lisboa 6,5 6,4 0,3 …. 

Vila Franca de Xira 3,1 1,3 0,2 1,5 
Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Lisboa 2008, Edição de 2009 

1.13.5.6.  Infra-estruturas de saneamento e Níveis de atendimento 

Ao nível das infra-estruturas básicas de abastecimento de água e de saneamento existentes nas 
regiões e concelho considerados, o panorama geral é apresentado no Quadro III.55. Em termos globais, 
as condições ambientais, segundo os parâmetros apresentados, são substancialmente menos 
favoráveis no concelho de Vila Franca de Xira do que nas regiões consideradas, destacando-se a muito 
reduzida percentagem de população servida por ETAR, inferior a 10%, quando a própria média do 
Continente é da ordem dos 70%. 

Quadro III.55 – População Servida por Infra-estruturas de abastecimento e saneamento, 2006 e 2007 

UNIDADE 
TERRITORIAL 

POPULAÇÃO SERVIDA (%) CONSUMO DE ÁGUA 
DO SECTOR 

DOMÉSTICO POR 
HABITANTE 

M3 

SISTEMAS DE 
ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA 

SISTEMAS DE 
DRENAGEM DE 

ÁGUAS RESIDUAIS 

ESTAÇÕES DE 
TRATAMENTO DE 
ÁGUAS RESIDUAIS 

(ETAR) 

Continente 90 77 71 50 

Lisboa 97 95 83 51 

Grande Lisboa 98 96 89 47 

Vila Franca de 
Xira 

93 84 9 40 

Fonte: Anuário Estatístico da Região Lisboa 2008. INE, 2008 

1.13.5.7.  Indicadores de Consumo energético 

No Quadro III.56 apresenta-se um conjunto de indicadores relativos ao consumo de energia eléctrica 
por consumidor e por unidade administrativa, assim como o consumo de combustível automóvel por 
habitante, em tonelada equivalente de petróleo (tep). 

O concelho de Vila Franca de Xira apresenta o consumo total de energia eléctrica mais elevado 
(15,2 milhares de kWh) das unidades administrativas consideradas. Na repartição do consumo de 
energia eléctrica por consumidor e por tipo de consumo, destacam-se o consumo agrícola (75 milhares 
de kWh) e o consumo industrial (937 milhares de kWh), muito superiores às médias regionais 
consideradas, assumindo aqui as grandes unidades industriais como a CIMPOR, as OGMA-Oficinas 
Gerais de Material Aeronáutico, a Sociedade Central de Cervejas, ADP – Adubos de Portugal e a 
TUDOR, entre outras, um peso importante nos consumos.  



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJECTO DA PEDREIRA “ARCENA” 

(VILA FRANCA DE XIRA) 

 

 
E.101839.03.01.aa SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA III.149 
 

Quadro III.56 – Indicadores de Consumo de Energia por Município, 2007 

UNIDADE ADMINISTRATIVA 
CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA POR CONSUMIDOR 

CONSUMO DE 
COMBUSTÍVEL 

AUTOMÓVEL POR 
HABITANTE (TEP) 

TOTAL DOMÉSTICO AGRICULTURA INDÚSTRIA  
Milhares de kWh 

Continente 7,9 2,6 6,0 148,7 0,6 

Lisboa 8,1 2,5 11,2 219,3 0,5 

Grande Lisboa 7,6 2,5 13,8 130,0 0,5 

Vila Franca de Xira 15,2 2,2 74,9 936,9 0,7 

Fonte: Anuário Estatístico da Região Lisboa 2008. INE, 2009 

1.13.6. Rede Rodoviária, Ferroviária e Portuária  

Em termos de acessibilidades, a área de estudo beneficia da proximidade de importantes eixos 
rodoviários, que integram a rede nacional de itinerários principais1, conforme ilustrado na Figura III. 73 
Alverca do Ribatejo é servida pelo A1/IP1, A9 (CREL) e pelo A10/IC2, conferindo a esta localidade uma 
posição muito favorável no contexto da Região Lisboa e Sub-região Grande Lisboa. 

 

Fonte: Michelin 2009, Tele Atlas. (viamichelin.com ) 

Figura III. 73 – Enquadramento rodoviário regional da área de estudo 

 

 

                                                           

1 Plano Rodoviário Nacional 2000 
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Ao nível concelhio, a área de estudo é servida pelas estradas nacionais N10, N 10-6, N 116 e N248-3 e 
pelos caminhos municipais CM 1250, CM 1250-3 e CM 1247 (Figura III. 74). 

 

Fonte: Michelin 2009, Tele Atlas. ( www.viamichelin.com ) 

Figura III. 74 – Enquadramento área em estudo na rede viária local 

O acesso local à futura pedreira será feito a partir do CM 1250, na localidade de Mato da Cruz, que 
também serve o Aterro Sanitário de Mato da Cruz (ASMC), localizado a NNW da futura área da 
pedreira. Conforme referido anteriormente, o projecto não prevê o transporte rodoviário do recurso 
mineral. Esse transporte será feito através de um sistema subterrâneo que fará a transposição da Serra 
de Arcena, desembocando na proximidade da EN 10-6 (cerca do km 4). A partir desse local o transporte 
será feito a céu aberto por correia transportadora até às instalações industriais da pedreira “Bom 
Jesus”. A pedreira “Bom Jesus” já possui um sistema de correia transportadora para expedição para a 
fábrica de Alhandra, a qual atravessa a A1. 

O Centro de Produção de Alhandra (CPA) também beneficia da proximidade da linha ferroviária (Linha 
do Norte), dispondo de ramal próprio, que permite a expedição de mercadorias por via férrea. 

Por último, o CPA também beneficia da proximidade ao rio Tejo (margem direita), tendo concessionado 
ao Porto de Lisboa o Terminal de Alhandra (CIMPOR), com um cais acostável de 177 m de 
comprimento, que permite a movimentação de granéis sólidos destinados à produção de cimento. A 
capacidade movimentada é da ordem das 430 000 t/ano, dispondo de um posto de carregamento de 
granel com capacidade para 300 t/h. 
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1.13.7. A Indústria extractiva de minerais não Metálicos no contexto 
nacional 

1.13.7.1.  Considerações prévias  

O presente sub-capítulo tem por base os dados estatísticos disponibilizados pelo LNEG (ex-INETI-IGM), 
a partir da base de dados “Pedreira”1. 

A compatibilização das diversas fontes de informação e séries temporais levanta alguns problemas, 
devido aos ajustamentos das NUTS (Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos), 
decorrentes de alterações na estrutura administrativa introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 244/2002, de 5 
de Novembro, conforme referido anteriormente. 

Os dados estatísticos provenientes do INE, inclusive os resultados definitivos dos Censos 2001, 
consideram desde logo a reorganização das NUTS, em concreto a passagem da Sub-região Oeste para 
a Região Centro, deixando assim de integrar a então Região de Lisboa e Vale do Tejo. No entanto, a 
informação disponibilizada pelo LNEG ainda não contempla essa alteração, dificultando, assim, o 
cruzamento e comparação de informação.  

1.13.7.2.  Enquadramento nacional do sector da indústria extractiva 

Com base nos dados consultados no Sistema de Informação Geográfica do LNEG (e-Geo), existem 
5426 pedreiras registadas, das quais 3567 possuem licença em vigor (66% do total).2 Em relação a 
pedreiras de calcário com licença em vigor, existem 1268 registadas, o que corresponde a cerca de 
36% do total de pedreiras licenciadas.  

Conforme se depreende dos valores apresentados, a indústria extractiva e transformadora de minerais 
não metálicos desempenha um papel importante na estrutura da economia nacional. O Continente 
possui uma grande riqueza e diversidade de recursos geológicos, designadamente de rochas industriais 
e de rochas ornamentais, particularmente a norte do Tejo (Figura III. 75). 

                                                           

1 Disponibilizada no portal e-Geo.Ineti, Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG), do Ministério da Economia, e 
Estatísticas de Produção Industrial do INE. 
2 http://e-geo.ineti.pt/bds/pedreiras/default.aspx (11Abril2010) 
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Fonte: DGEG (http://www.dgge.pt/). (08FEV10) 

Figura III. 75 – Localização dos principais centros de produção de rochas industriais e de rochas 
ornamentais. 

No Quadro III.57 apresenta-se uma síntese da actividade extractiva de minerais não metálicos em 2007, 
e as quantidades corrigidas da produção de 2006. 

De acordo com os últimos dados disponíveis nas Estatísticas da Produção Industrial do INE, referentes 
aos valores declarados para 2007 (Divisão 14 da CAE Rev. 2.1.), este sector gerou uma receita global 
de cerca de 313,7 milhões de euros, resultado da venda de 76,7 milhões de toneladas (Quadro III.57). 
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Quadro III.57 – Volumes de Produção de Minerais não Metálicos em 2006 e 2007 e Receitas Geradas 
em 2007. 

PRINCIPAIS PRODUTOS PRODUZIDOS 

–  PORTUGAL – 

QUANTIDADES (KG) VALOR DAS VENDAS 
(EUROS) PRODUZIDAS VENDIDAS 

2006 (RC) 2007  

Saibro, Areia e Pedra Britada (a) 76 598 267 287 76 674 865 554 76 674 865 554 313 688 851 

Mármores e calcários 836 674 042 870 141 004 870 141 004 85 583 267 

Granito ornamental e rochas similares 768 259 947 798 990 345 798 990 345 38 162 259 

Pedra para calcetamento de granito (b) 996 959 412 991 974 615 991 974 615 28 274 059 

Calcário e marga para cimento e cal 12 631 363 930 12 651 574 112 12 651 574 112 21 400 344 

Pedra rústica de granito e basalto (b) 233 269 149 233 735 687 233 735 687 13 478 382 

Argila e caulino  2 708 208 114 2 762 372 276 2 762 372 276 13 030 689 

Quartzo 139 900 489 726 000 489 726 000 7 884 799 

Pedra para calcetamento de calcário (b) 206 337 504 205 305 816 205 305 816 7 825 953 

Ardósia 42 651 204 40 518 644 40 518 644 7 596 849 

Sal Gema 586 189 616 590 588 415 590 588 415 5 181 224 

Outro calcário para a indústria 
transformadora 

908 822 271 910 276 387 910 276 387 5 036 144 

Calcite para a indústria transformadora 295 000 000 295 472 000 295 472 000 3 780 000 

Gesso 366 589 840 367 176 384 367 176 384 3 014 574 

Feldspato 129 332 600 168 606 000 168 606 000 2 451 914 

Areias feldspáticas 128 236 660 209 914 660 209 914 660 1 326 872 

Pedra rústica de calcário (b) 22 481 027 22 525 989 22 525 989 1 147 098 

Talco 5 516 840 12 367 409 12 367 409 684 171 

Pegmatito com litio  28 497 288 34 754 670 34 754 670 426 375 

Pegmatito 11 000 000 6 000 000 6 000 000 45 000 

Fonte: Estatísticas da Produção Industrial, 2007. INE, 2009. 
Rc – Valor rectificado 
Inclui mármore para a construção civil 
Inclui calcário para a indústria transformadora, químicas e outras indústrias 

Com base nos dados da Direcção-Geral de Energia e Geologia, em 2007 existiam 
516 estabelecimentos em actividade no sector das rochas ornamentais e 489 estabelecimentos em 
actividade no sector das rochas industriais. No total, o sector das pedreiras era responsável por 
8391 postos de trabalho directos, dos quais um pouco mais de 25% eram Quadros Dirigentes, Técnicos 
e Administrativos (Quadro III.58 e Quadro III.59). 
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Quadro III.58 – Estabelecimentos em actividade (Pedreiras), 2002 - 2007 

SUBSECTOR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Rochas Ornamentais 633 611 607 580 606 516 

Mármores e calcários 194 184 173 179 183 149 

Granitos e rochas similares 97 108 110 99 107 106 

Pedra para calçada e rústica 334 311 315 292 306 253 

Ardósia e Xisto 8 8 9 10 10 8 

Rochas Industriais 484 496 481 477 481 489 

Argila e caulino 94 95 90 98 94 100 

Calcário, gesso e cré 27 29 33 33 29 34 

Saibro, areia e pedra britada 363 372 358 346 358 355 

TOTAL 1117 1107 1088 1057 1087 1005 

Fonte: DGEG, Divisão de Estatística da DGEG (http://www.dgge.pt/). (11ABRIL2010) 

No Quadro III.59 apresenta-se a evolução do pessoal ao serviço nos estabelecimentos da indústria 
extractiva (pedreiras) em 2002, 2006 e 2007, nos sectores das rochas ornamentais e no sector das 
rochas industriais, segundo a condição profissional. 

Em 2002, este sector da actividade económica comportava um emprego total de 9976 postos de 
trabalho, repartidos pelos sub-sectores das rochas ornamentais e das rochas industriais. Entre 2002 e 
2007, assistiu-se a uma redução substancial do número de pessoal ao serviço na indústria extractiva 
(-15,9%). 

Quadro III.59 – Pessoal ao serviço nos estabelecimentos (Pedreiras), 2002, 2006 e 2007 

SUBSECTOR 

2002 2006 2007 
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Rochas Ornamentais 541 3 782 554 3 386 570 2 885 

Mármores e calcários* 289 1 743 299 1 408 311 1 209 

Granitos e rochas 
similares* 

234 1 941 233 1 854 237 1 544 

Ardósia e Xisto 18 98 22 124 22 132 

Rochas Industriais 1 092 4 561 1 045 3 613 1 132 3 804 

Argila e caulino 104 254 103 227 157 373 

Calcário, gesso e cré 21 144 22 121 40 145 

Saibro, areia e pedra 
britada 

967 4 163 920 3 265 935 3 286 

TOTAL  1633 8343 1599 6999 1702 6689 

Fonte: DGEG, Divisão de Estatística da DGEG (http://www.dgge.pt/). (11ABRIL2010) 
* inclui pedra para calçada e rústica. 
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No Quadro III.60 apresenta-se o panorama geral da indústria extractiva de rocha industrial, entre 1999 
e 2007, por substância, com indicação do volume extraído e o valor da produção. 

Considerando o total de rocha industrial produzida, verifica-se que a produção teve dois picos no 
período em apreço, 2001/2002 e 2004/2005, com valores superiores a 100 milhões de toneladas. 

Quadro III.60 – Extracção de Rocha Industrial, 1999-2007 

ANO 

PRODUÇÃO DE ROCHA INDUSTRIAL, 1999-2007 (TONELADAS) 
TOTAL 

(TONELADAS) CALCÁRIO, GESSO E CRÉ SAIBRO, AREIA E PEDRA BRITADA ARGILA E CAULINO 

1999 14 038 937 72 451 461 4 144 569 90 634 967 

2000 14 328 048 76 806 739 4 418 301 95 553 088 

2001 13 311 706 94 806 096 2 837 055 110 954 857 

2002 14 210 564 93 569 485 3 359 617 111 139 666 

2003 13 060 016 79 674 916 3 182 675 95 917 607 

2004 14 326 068 83 740 440 2 805 655 100 872 164 

2005 14 566 733 82 948 819 3 001 196 100 516 748 

2006 14 201 776 76 598 267 2 708 208 93 508 251 

2007 14 428 572 74 802 429 2 955 991 92 186 993 

ANO 

VALOR DA PRODUÇÃO DE ROCHA INDUSTRIAL, 1999-2007 
TOTAL  

(1000 EUROS) CALCÁRIO, GESSO E CRÉ SAIBRO, AREIA E PEDRA BRITADA ARGILA E CAULINO 

1999 26 340 294 858 14 020 335 218 

2000 31 642 321 379 17 988 371 009 

2001 32 731 414 831 15 309 462 871 

2002 29 094 429 713 16 158 474 965 

2003 27 971 374 885 17 820 420 676 

2004 31 237 344 697 16 209 392 144 

2005 33 294 328 918 15 522 377 734 

2006 32 967 317 178 12 663 362 809 

2007 36 849 305 075 13 380 354 305 

Fonte: DGEG, Divisão de Estatística da DGEG (http://www.dgge.pt/) (11ABRIL2010). Dados corrigidos em 2003 

Considerando o valor da produção de rocha industrial, verifica-se que o valor máximo da produção 
ocorreu em 2002, saldando-se em cerca de 475 000 milhares de euros. De 2002 em diante, o valor da 
produção tem vindo a decrescer gradualmente, cifrando-se em 354 305 milhares de euros em 2007. 
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1.13.7.3.  Enquadramento regional e local do sector da indústria extractiva 

Segundo a Base de Dados do LNEG (e-Geo) o Distrito de Lisboa tem 737 pedreiras registadas, das 
quais 454 possuem licença em vigor, e representam cerca de 13% do total de pedreiras em exploração 
registadas. O concelho de Vila Franca de Xira tem 45 pedreiras registadas, das quais 21 possuem 
licença de exploração em vigor, representando cerca de 0,59% do total de pedreiras em exploração 
registadas.1  

A freguesia de Alverca do Ribatejo tem 7 pedreiras registadas, das quais 3 ainda têm licença de 
exploração válida.2  

No capítulo restrito da extracção de calcário, existem no distrito de Lisboa 487 pedreiras registadas, das 
quais 310 com licença de exploração em vigor, o que corresponde a 24,4% do total nacional de 
pedreiras de calcário. O concelho de Vila Franca de Xira tem 12 pedreiras de calcário com licença de 
exploração válida, correspondendo a 3,9% das explorações de calcário do distrito de Lisboa. Por último, 
Alverca do Ribatejo tem apenas 1 pedreira de calcário e margas com licença de exploração válida.3 

Nas zonas de Alhandra e Maceira, respectivamente, concelhos de Vila Franca de Xira e Leiria, estão 
inventariadas importantes jazidas de calcários e margas, que constituem importante fonte de 
matéria-prima para a indústria. A exploração destas importantes jazidas abastece indústrias 
cimenteiras, com relevante interesse económico e social, não apenas a nível local e regional como 
também nacional.  

O reconhecimento da importância das reservas existentes em Alhandra e Maceira levou à cativação 
daquelas áreas, através das Portarias n.os 442/90 e 447/90, de 15 e 16 de Junho, com o objectivo de 
assegurar um desenvolvimento melhor estruturado e dimensionado de futuras explorações. 

Pelo Decreto Regulamentar n.º 15/93, de 13 de Maio, aquelas áreas foram cativadas e constituídas em 
Reserva Geológica de Interesse Nacional, com o objectivo de impedir ou minorar efeitos prejudiciais ao 
seu aproveitamento, decorrentes da contínua e desordenada expansão da urbanização e de outras 
ocupações do solo, que viessem a comprometer a sua exploração para abastecimento das indústrias 
associadas. 

No Quadro III.61 apresenta-se a produção de rochas industriais no distrito de Lisboa em 2007, que 
atinge cerca de 15 milhões de toneladas, a que correspondeu um valor da ordem dos 44 milhões de 
euros. Segundo estes dados, o sub-sector de extracção de rochas industriais tinha emprego declarado 
de 447 trabalhadores, repartidos por 42 estabelecimentos com produção. 

 

                                                           

1 Do conhecimento da equipa projectista estes valores encontram-se desactualizados e certamente sobreestimados se se 
considerar as pedreiras efectivamente em actividade, nomeadamente no concelho de Vila Franca de Xira. 
2 Segundo a Base de Dados do LNEG, a Freguesia de Alverca do Ribatejo tem as seguintes pedreiras activas com licença de 
exploração: “Bom Jesus” (Nº 204), calcários e calcários margosos; “Terra da Zefa” (1520), areias comuns; “Altares” (Nº2631), 
saibro. 
3 INETI, e-Geo, 11 Abril 2010 
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Quadro III.61 – Produção de rochas industriais no distrito de Lisboa em 2007 

DISTRITOS/ SUBSECTORES 

PRODUÇÃO PESSOAL  

ESTABELECIMENTOS 
COM PRODUÇÃO 

TONELADAS MIL EUROS Nº Nº 

Lisboa 14 839 763 43 961 447 42 

Extracção de argila e caulino 1 076 989 1 106 20 7 

Extracção de calcário, gesso e cré 3 317 015 6 342 16 2 

Extracção de saibro, areia e pedra britada 10 445 759 36 513 411 33 

Fonte: DGEG, Divisão de Estatística da DGEG (http://www.dgge.pt/) (11ABRIL2010). 

Com base nas estatísticas da Direcção Geral de Energia e Geologia, apresenta-se no Quadro III.62 os 
valores de produção e de venda das pedreiras no concelho de Vila Franca de Xira, no período 2003 a 
2007. A produção no concelho registou um ligeiro acréscimo de 2003 a 2005, ano em que atingiu 
4244 milhares de toneladas. Nos dois anos seguintes a produção decresceu, cifrando-se em cerca de 
3648 milhares de toneladas em 2007. 

Quadro III.62 – Valores de produção das pedreiras no concelho de Vila Franca de Xira, 2002 a 2007 

CONCELHO 
2003 2004 2005 2006 2007 

MIL TON MIL € MIL TON MIL € MIL TON MIL € MIL TON MIL € MIL TON MIL € 

Vila Franca de Xira 3551,2 5 877 3 863,3 7 084 4 244,4 7 421 3 777,2 7 904 3 647,6 7 456 

Fonte: DGEG, Divisão de Estatística da DGEG (http://www.dgge.pt/) (11ABRIL2010). 

 

1.13.8. Aspectos Socio-territoriais locais 

1.13.8.1.  Implantação e acessibilidades da área do Projecto  

A pedreira “Arcena”, com 71,7 ha, localiza-se numa área florestal e de matos, sem ocupação humana. 
A área de implantação da pedreira está inserida totalmente em terrenos da CIMPOR, que ascendem a 
134,4 ha, dos quais cerca de 75 ha estão delimitados no Plano Director Municipal (PDM) de Vila Franca 
de Xira para exploração de massas minerais. Por outro lado, conforme já foi referido, aquela área foi 
classificada como reserva geológica de interesse nacional (DR n.º 15/93, de 13 Maio), com o fim 
específico de a salvaguardar para futura exploração para o abastecimento da indústria cimenteira. 

Na Figura III. 76 apresenta-se o enquadramento aéreo da inserção local da pedreira “Arcena” e da 
pedreira “Bom Jesus”, actual fonte de matéria-prima da fábrica de cimento da CIMPOR. Conforme já foi 
referido, a pedreira “Arcena” ficará inserida numa área classificada e reservada para exploração 
mineira, limitada a NNW pelo Aterro Sanitário de Mato da Cruz (ASMC), da Valorsul, e a SSE pela 
localidade de Arcena. 
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Figura III. 76 – Enquadramento da área de implantação da pedreira “Arcena”. 

 

 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJECTO DA PEDREIRA “ARCENA” 

(VILA FRANCA DE XIRA) 

 

 
E.101839.03.01.aa SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA III.159 
 

O acesso exterior à pedreira será feito pelo limite norte da propriedade, aproveitando e beneficiando o 
caminho que actualmente já serve o ASMC e o contorna por norte, junto à localidade de Mato da Cruz. 
O acesso a esta localidade pode ser feito a partir do IC2/A10 e do A9 (CREL), assim como pelo 
caminho municipal CM 1250 (antiga EN 1250), que atravessa a localidade de Calhandriz. 

De seguida, apresenta-se um conjunto de imagens que permitem a caracterização visual dos aspectos 
principais da área de inserção do projecto e da sua envolvente imediata, fazendo o seu enquadramento 
e localização com vistas aéreas. Neste primeiro conjunto de imagens caracteriza-se o sector NNW da 
propriedade, que confronta com o Aterro Sanitário de Mato da Cruz, uma das cinco instalações do 
Sistema de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) da Valorsul, a qual se encontra 
praticamente sem capacidade para receber mais resíduos. 

Numa breve referência, a Valorsul é a empresa responsável pelo tratamento e valorização das cerca de 
750 mil toneladas de Resíduos Sólidos Urbanos produzidas, por ano, nos municípios de Amadora, 
Lisboa, Loures, Odivelas e Vila Franca de Xira. A sua área de intervenção corresponde a menos de 1% 
da área total do país, mas valoriza quase um sexto de todos RSU produzidos em Portugal Continental. 
Esta imensa quantidade de resíduos é tratada e valorizada pela Valorsul através de um moderno 
Sistema de Gestão Integrada de RSU. 

  

Figura III. 77 – Enquadramento aéreo do acesso 
à propriedade da CIMPOR, junto ao ASMC. 

Vista para N 

Figura III. 78 – Aspecto do caminho, a partir do 
acesso e entrada do ASMC (esquerda). Vista 

para S 

  

Figura III. 79 – Continuação do caminho, 
contornando o limite norte dos terrenos do 

ASMC. Vista para E 

Figura III. 80 – Acesso à propriedade, pelo limite 
NNW, contíguo ao ASMC. Vista para E 
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Figura III. 81 – Limite NNW da área de 
exploração. Vista para N 

Figura III. 82 – ASMC e equipamento da 
Instalação de Tratamento e Valorização de 

Escórias (ITVE), junto ao limite NNW da área de 
exploração. Vista para W 

  

Figura III. 83 – Célula do ASMC (ao fundo) e 
primeira área a ser escavada, para ampliação 

do aterro (célula 4). Vista para NNW 

Figura III. 84 – Detalhe da primeira área a ser 
escavada, para permitir a ampliação do ASMC e 

construção da célula 4 para RSU’s. 

No conjunto seguinte de figuras ilustra-se as características e ocupação da vertente norte da área de 
exploração e o enquadramento da inserção da pedreira “Bom Jesus”, a norte pelo CM 1250. 
Os acessos e a área de exploração da pedreira “Arcena” não atingem o cume da vertente, 
desenvolvendo-se toda a actividade na vertente sul, com um rebaixamento topográfico que impedirá a 
sua visualização a partir das localidades a norte da mesma (Calhandriz e A-dos-Melros). 
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Figura III. 85 – Enquadramento da vertente a 
norte da área a explorar, com o IC2 (no 

horizonte) e CM 1250, que serve as localidades 
de Calhandriz e A-dos-Melros. 

Figura III. 86 – Localidade de Calhandriz. Vista 
para N 

  

Figura III. 87  – Vertente norte, vendo-se ao 
fundo a área da pedreira “Bom Jesus”. Vista 

para E 

Figura III. 88 – Detalhe da pedreira “Bom 
Jesus”. Vista para E 

  

Figura III. 89 – Sopé da vertente a norte da área 
da pedreira, a SE de Calhandriz, com terrenos 
de cultivo, predominantemente vinha, que se 
prolongam até à CM 1250. Vista para ESE ao 

longo do vale do rio da Silveira 

Figura III. 90 – Detalhe dos terrenos cultivados 
nas vertentes do vale do rio da Silveira, a norte 

da área da pedreira. 
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1.13.8.2.  População, Edificado e Aspectos sociais e económicos, de 
âmbito local 

A área do projecto localiza-se na parte NNW da freguesia de Alverca do Ribatejo, numa área natural 
ocupada por vegetação e classificada de reserva geológica de interesse nacional, confrontando a SE 
com a localidade de Arcena. A NNW e a W, confronta com o Aterro Sanitário de Mato da Cruz, cuja 
ampliação prevista (implantação da Célula 4) irá ocupar a primeira parte a ser escavada na futura 
pedreira. 

A pedreira “Bom Jesus”, que actualmente alimenta de matéria-prima o Centro de Produção de Alhandra 
(fábrica de cimento), localiza-se a cerca de 2 km da fábrica, num relevo calcário a NNE da futura 
pedreira, confrontando a norte com o lugar de Subserra. As reservas existentes nesta pedreira, 
estimadas em cerca de 70 milhões de toneladas, permitem o fornecimento à fábrica por um período 
inferior a 30 anos. Esta pedreira está a ser explorada há mais de 116 anos, enfrentado actualmente um 
deficit, por esgotamento, de calcário rico.  

Conforme já foi referido, as duas pedreiras passarão a ter uma laboração simultânea, prevendo-se que 
consigam assegurar o fornecimento de matéria-prima à fábrica de cimento durante cerca de 59 anos. A 
articulação entre as duas pedreiras será feita por um sistema subterrâneo na transposição da Serra de 
Arcena e por uma correia transportadora aérea sobre o vale do rio da Silveira, obviando à utilização de 
transporte rodoviário e consequente atravessamento de localidades para o transporte do recurso 
mineral necessário à laboração da fábrica. 

Os núcleos populacionais localizados na envolvente da pedreira “Arcena” são: Mato da Cruz (W), 
Calhandriz e A-dos-Melros (N), Casal Barroso (SSE) e Arcena (S) (Figura III. 91). De acordo com o 
projecto, a exploração será feita de NW para SE, tendo sido reservada uma faixa isenta de exploração 
mineira com, pelo menos, 80 m de distância às construções da localidade de Arcena. Esta faixa está 
maioritariamente ocupada com vegetação de grande porte (como será ilustrado mais à frente), 
estabelecendo uma barreira visual e sonora natural.  

Na envolvente imediata da área de exploração, as construções mais próximas situam-se, na quase 
totalidade, a distâncias superiores a 100 m, excepto três construções que ficam a uma distância 
compreendida entre os 80 e 100 metros.  
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Figura III. 91 – Enquadramento dos núcleos populacionais na envolvente do projecto 

No Quadro III.63 apresenta-se um conjunto de dados que permitem caracterizar a população residente 
e a edificação existente nos lugares estatísticos mais próximos da área de inserção do projecto, bem 
como da área de inserção da actual pedreira “Bom Jesus”, com base nos dados dos Censos de 2001. 
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Quadro III.63 – População, Famílias, Alojamentos e Edifícios nas Localidades, 2001 

LUGAR 
FREGUESIA 

POPULAÇÃO FAMÍLIAS ALOJAMENTOS EDIFÍCIOS DIM. MÉDIA 

FAMÍLIA 
ALOJ/EDI
F (%) RESIDENTE PRESENTE 

A-dos-Melros 127 123 54 66 62 2,4 1,1 

Calhandriz 189 184 76 93 82 2,5 1,1 

Mato da Cruz 24 24 10 12 10 2,4 1,2 

Calhandriz 847 820 316 401 374 2,7 1,1 

Arcena 1426 1385 527 612 397 2,7 1,5 

Casal Barroso 174 156 65 76 63 2,7 1,2 

Alverca do Ribatejo 29086 27940 10463 12383 2888 2,8 4,3 

Subserra 130 123 48 55 48 2,7 1,1 

Subserra Norte 547 509 211 228 181 2,6 1,3 

São João dos Montes 4409 4237 1610 1889 1482 2,7 1,3 

Sobralinho 4163 3941 1540 2047 843 2,7 2,4 

Sobralinho 4165 3959 1538 2050 811 2,7 2,5 
Fonte: INE, Censos 2001 

Os terrenos onde se insere o projecto alvo do presente estudo ambiental localizam-se integralmente na 
freguesia de Alverca do Ribatejo. A área de exploração não abrange nenhum Lugar Estatístico, 
inserindo-se totalmente no espaço classificado como Reserva Geológica de Interesse Nacional, 
conforme já referido. 

Segundo os Censos 2001, as freguesias consideradas comportavam as seguintes populações: Alverca 
do Ribatejo, 29 086 residentes; Calhandriz, 847 residentes; São João dos Montes, 4409 residentes e 
Sobralinho, 4165 residentes (Quadro III.63). 

Na envolvente próxima da área do projecto localizam-se os seguintes lugares estatísticos, e respectiva 
população residente em 2001: Mato da Cruz (24), Calhandriz (189), A-dos-Melros (127), Casal Barroso 
(174) e Arcena (1426). 

Conforme referido, a área do projecto confronta a NNW e a W com o Aterro Sanitário de Mato da Cruz, 
da Valorsul, cuja ampliação está prevista para a primeira área a ser escavada da pedreira. Neste 
equipamento funcionam duas das cinco unidades operacionais do Sistema Integrado de Gestão de 
Resíduos da Valorsul: aterro sanitário (AS) e instalação de tratamento e valorização de escórias (ITVE), 
comportando 32 colaboradores (Valorsul, 19ABR10).1 

As condições sociais, face ao emprego, da população residente nas localidades mais próximas da 
pedreira são caracterizadas com base nos dados dos Censos de 2001, estando expressas no 
Quadro III.64. 

Os níveis de desemprego nas unidades consideradas não eram significativos, em 2001, conforme se 
depreende da leitura do Quadro III.64, tendo a população à procura de novo emprego maior 
representatividade do que a população à procura de 1º emprego. 

                                                           

1 http://www.valorsul.com/default.asp?SqlPage=content&CpContentId=15280 
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Quadro III.64 – População Residente Activa, Segundo a Condição Perante o Emprego, 2001 

LUGAR 
FREGUESIA 

RESIDENTE 
ACTIVA 

EMPREGADA DESEMPREGADA 
PROCURA 1.º 
EMPREGO 

DESEMPREGADA 
PROCURA NOVO 

EMPREGO TOTAL TOTAL 

A-dos-Melros 58 54 2 2 

Calhandriz 94 89 2 3 

Mato da Cruz 8 6 0 2 

Calhandriz 402 368 8 26 

Arcena 784 748 4 32 

Casal Barroso 81 79 0 2 

Alverca do Ribatejo 15 869 14 768 196 905 

Subserra 59 53 1 5 

Subserra Norte 293 267 20 8 

São João dos Montes 2 162 2 015 32 115 

Sobralinho 2 161 1 994 24 143 

Sobralinho 2 162 1 995 24 143 

Fonte: INE, Censos 2001 

No conjunto seguinte de imagens ilustram-se os limites SSE e E da propriedade da CIMPOR e a faixa 
de transição entre as áreas edificadas e a área de exploração. Este sector é o mais crítico, tendo em 
conta que a área construída de Arcena se desenvolveu para norte, praticamente até ao limite sul da 
área classificada de reserva geológica de interesse nacional, onde se desenvolverá a pedreira de 
Arcena. 

 
 

Figura III. 92 – Enquadramento aéreo do limite 
SE da propriedade (área de Arcena) e área de 

exploração. 

Figura III. 93 – Faixa arbórea no limite SE da 
área de Arcena, constituindo uma barreira 

natural entre a futura área de exploração e a 
área edificada. 
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Figura III. 94 – Caminho de acesso à 
propriedade, no limite SSE. 

Figura III. 95 – Detalhe da faixa de transição 
entre o limite SSE da propriedade da CIMPOR e 

a área construída de Arcena. 

  

Figura III. 96 – Faixa arbórea a NW da Rua do 
Olival Santo (limite SE da propriedade). 

Figura III. 97 – Construções edificadas no 
prolongamento para leste da Rua do Olival 
Santo. À esquerda o limite da propriedade 

  

Figura III. 98 – Enquadramento do limite leste 
da propriedade, a sul da área de exploração. 

Figura III. 99 – Limite sul da propriedade, fora 
da área de exploração, observando-se as placas 

identificadoras. 

 

No conjunto seguinte de imagens localizam-se e identificam-se as três casas que ficam mais próximas 
da área de exploração, a distâncias compreendidas entre os 80 e 100 metros.  



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJECTO DA PEDREIRA “ARCENA” 

(VILA FRANCA DE XIRA) 

 

 
E.101839.03.01.aa SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA III.167 
 

 

 

Figura III. 100 – Enquadramento aéreo das 
casas mais próximas do limite SSE da área de 
exploração (rosa - limite área exploração; azul -
limite de propriedade) e de depósito de água. 

Figura III. 101 – Vista aérea do conjunto de 3 
casas mais próximo do limite da área de 

exploração (topo N da Rua 25 de Abril), a uma 
distância entre os 80 e 100 metros. 

  

Figura III. 102 – Rua 25 de Abril e as 3 casas 
mais próximas do limite SE da área de 

exploração. 

Figura III. 103 – Vista traseira da casa no topo 
da Rua 25 de Abril, a uma distância ligeiramente 

superior a 80 metros do limite SE da área de 
exploração. 

 

 

Figura III. 104 – Localização de depósito de 
água, a cerca de 500 m do limite SE da área de 

exploração. 

Figura III. 105 – Depósito de água, a cerca de 
500 m do limite SE da área de exploração. 
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1.13.8.3.  A CIMPOR no contexto social e económico local e dados de 
exploração 

No período que decorre entre 1990 e 2008, o Grupo CIMPOR evoluiu de uma empresa com 6 Unidades 
Operacionais (UO) localizadas em Portugal (das quais 2 vieram, entretanto, a deixar de fazer parte da 
Empresa) para se tornar num grupo internacional com 38 unidades operacionais (24 fábricas de 
cimento e 14 unidades de moagem) e, também, operações em mais 11 áreas de negócio (AN): 
Espanha, Marrocos, Tunísia, Egipto, Turquia, África do Sul, Moçambique, Cabo Verde, Brasil, China e 
Índia (CIMPOR, Relatório de Sustentabilidade 2008). 

Nos planos social e económico locais, a empresa CIMPOR, desempenha um papel expressivo em 
termos de emprego e proveitos económicos para a sociedade e finanças locais.  

A CIMPOR comporta no município de Vila Franca de Xira o Centro de Produção de Alhandra1 (CPA), 
em funcionamento desde 1894. Com a execução do Projecto objecto da presente avaliação ambiental, 
a CIMPOR passará a explorar também a pedreira “Arcena”, considerada fundamental para a garantia de 
abastecimento da fábrica nas próximas cinco décadas. 

Em finais de 2007, o número de trabalhadores do Centro de Produção de Alhandra ascendia a 
194 (190, em 2008), e o número de contratados em regime de outsourcing (média mensal) de 198. No 
total, o CPA emprega cerca de 400 trabalhadores (CPA, Declaração Ambiental Intercalar 2007). 

A produção do CPA, em 2008, ascendeu ás 2 294 797 toneladas, repartidos pelo mercado nacional 
(62,8%), espanhol (13,8%) e outros países (23,4%). A produção de clinquer no CPA foi da ordem das 
2032 631 toneladas.  

A pedreira “Bom Jesus” registou uma produção de mistura da ordem de 3 286 291 toneladas, com um 
gasto energético da ordem dos 222 mil euros e dispendido em serviços subcontratados ao exterior uma 
verba da ordem dos 8,7 milhões de euros. 

A pedreira “Arcena” contará na fase inicial com 9 empregados (número a reforçar se laborar por turnos), 
dois internos e sete externos, que assegurarão a operação dos equipamentos móveis da pedreira: 
2 pás, 3 dumpers, 1 perfuradora, 1 Giratória c/ martelo, entre outros. A pedreira será dotada de 
instalações sociais (balneário, refeitório e gabinete) e oficina para 9 homens/turno. A laborar em dois 
turnos, o período de funcionamento será efecuado entre as 7:00 e as 23:00 horas. 

Conforme já foi salientado, o projecto prevê a ligação entre a pedreira “Arcena” e a pedreira “Bom 
Jesus” através de um sistema subterrâneo, de forma a obviar a circulação de viaturas pesadas no 
interior das localidades de Mato da Cruz e Calhandriz. No interior da pedreira, o transporte do material 
entre as frentes de exploração e a britagem será realizado por Dumpers de elevada tonelagem, de 
forma a reduzir o número de viagens e, consequentemente, as emissões atmosféricas (gases e poeiras) 
e de ruído. 

O sistema de britagem a implantar na pedreira “Arcena” estará localizado junto ao limite NE da pedreira 
e será constituído por equipamentos de última geração, com elevada eficiência e reduzidos consumos e 
emissões. O sistema de britagem será instalado no interior de uma estrutura blindada e possuirá um 

                                                           

1 Fábrica e pedreira “Bom Jesus” 
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sistema de despoeiramento. O projecto prevê ainda a instalação de sistemas fixos e móveis de 
aspersão de água, para fixação de poeiras, nos acessos internos, minimizando assim as perturbações 
nas populações da envolvente.  

O investimento global na pedreira e projectos acessórios é da ordem dos 13 milhões de euros. Segundo 
estimativas, a pedreira tem cerca de 70 milhões de toneladas de reservas (valor do recurso mineral in 
situ 1,5 €/t) e, explorando 1,2 milhões de toneladas por ano, o período de vida útil será de 59 anos. 

O recurso mineral explorado é entregue na fábrica para produção de cimento, não havendo venda de 
matéria-prima. Se fosse necessário comprar o recurso para abastecer a fábrica o preço de compra seria 
de 3 €/t. 

Ao nível da extracção, serão utilizados explosivos no desmonte das bancadas de rocha, aplicando-se a 
técnica de retardos para minimização do ruído e das vibrações. Também a evolução da exploração foi 
preconizada de forma a minimizar os transtornos e perturbação para as populações e permitir uma 
recuperação eficiente e no menor período possível. A exploração será realizada de NW para SE, 
mantendo-se a pedreira praticamente oculta durante a maior parte da sua vida). 

Atendendo às condicionantes temporais da Valorsul para a ampliação do ASMC, a área de ampliação 
do aterro será a primeira a ser escavada, com uma configuração final adequada à implantação da célula 
de RSU.  

A área de ampliação do aterro sanitário será escavada em duas fases, uma vez que a instalação das 
infra-estruturas de comunicação e transporte necessitam de um período de implantação que ronda os 
dois anos. Assim, será escavada uma primeira sub-célula a Sul da área da 1ª fase, com uma 
capacidade de aterro com RSU de cerca de 700 000 m3, que permite a sua utilização por pouco mais de 
3 anos. Da escavação desta sub-célula (designada 4A) resultarão cerca de 440 000 m3 de rocha 
escavada, que serão armazenados temporariamente na pedreira “Arcena”. 

A escavação da segunda sub-célula (designada 4B), a Norte da primeira, só será realizada quando 
estiverem em funcionamento as estruturas de transporte, nomeadamente o poço, o túnel e a correia 
transportadora. Nesta sub-célula serão escavados cerca de 1 440 000 m3 de rocha, tendo uma 
capacidade de cerca de 1 600 000 m3 de deposição de RSU, correspondente a praticamente 7 anos. 

Em termos de aceitação local, não se detectaram manifestações negativas relativamente ao projecto, 
até porque a situação já era esperada, tendo em conta que a CIMPOR tem vindo a adquirir a maioria 
dos terrenos na área do projecto e na sua envolvente. Por outro lado, a própria classificação daqueles 
terrenos como reserva geológica de interesse nacional tinha implícita a futura exploração do recurso 
geológico. 
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1.13.9. Síntese da Caracterização  

Da caracterização social e económica da área de inserção do projecto objecto da presente avaliação 
ambiental destacam-se os seguintes aspectos, que se consideram fundamentais: 

• o Centro de Produção de Alhandra, da CIMPOR, proprietária dos terrenos onde se pretende 
implantar a pedreira “Arcena”, possui uma fábrica de cimento localizada em Alhandra (Vila Franca 
de Xira), cuja principal fonte de matéria-prima é a pedreira “Bom Jesus”, localizada na freguesia 
de Alverca do Ribatejo, em funcionamento desde 1894; 

• as reservas existentes na pedreira “Bom Jesus” apresentam actualmente um deficit, por 
esgotamento, de “calcário rico” (elevado teor de CaCO3), estimando-se que permitam assegurar o 
funcionamento da fábrica por um período inferior a 30 anos; 

• a CIMPOR tem vindo a adquirir terrenos desde o início da sua actividade, numa área de 
reconhecida importância estratégica nacional, consubstanciada na sua demarcação e constituição 
como Reserva Geológica de Interesse Nacional (Decreto-Regulamentar n.º 15/93, de 13 de Maio), 
para exploração de margas e calcários; 

• a exploração conjunta das duas pedreiras permitirá assegurar o pleno funcionamento da fábrica 
de cimento, com recurso mineral local, por um período de cerca de 59 anos; 

• as duas pedreiras estarão interligadas por tapete transportador para expedição da matéria-prima 
explorada na pedreira “Arcena”, não ocorrendo fluxo de viaturas pesadas com origem na pedreira 
“Arcena”; 

• a construção da pedreira de Arcena, e o faseamento do processo de exploração, vão permitir a 
ampliação indispensável do Aterro Sanitário de Mato da Cruz, em tempo útil, de forma a viabilizar 
o normal funcionamento do Sistema de Gestão Integrada de RSU, da Valorsul; 

• o projecto será desenvolvido numa área não edificada, estando reservada uma faixa isenta de 
actividade extractiva com, pelo menos, 80 metros de distância às construções mais próximas; 

• essa faixa está maioritariamente ocupada com vegetação de grande porte, que ainda será 
reforçada; 

• a envolvente SE da área onde se localiza o projecto (Arcena) tem significativa ocupação humana, 
ainda que apenas existam 3 edificações a menos de 100 metros do limite da área de exploração. 

O funcionamento do CPA implica desenvolvimento para o concelho de Vila Franca de Xira, uma vez que 
cerca de 70% dos funcionários (± 200 permanentes e 200 contratados) residem no concelho. 

O CPA beneficia de boas condições de acessibilidade (rodoviária, ferroviária e fluvial) no que diz 
respeito a expedição da produção. De facto, as facilidades permitidas pela rede de transportes 
existente possibilita um eficiente e rápido escoamento dos produtos finais, contribuindo para a evolução 
do tecido industrial da região. 
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1.14. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E PLANEAMENTO MUNICIPAL 

1.14.1. Considerações iniciais 

A diversidade de figuras de ordenamento existentes na legislação portuguesa demonstra uma crescente 
preocupação pelas questões relacionadas com a gestão do território, embora coloque, muitas vezes, 
graves problemas a essa mesma gestão. Com frequência, ocorrem situações de sobreposição e de 
contradição de dois planos de ordenamento para uma mesma região. Tendo em conta as 
características objectivas destes planos: ordenamento do território, conservação da natureza, 
preservação da qualidade do ambiente, entre outros, pode afirmar-se, sem grande erro, que estes 
acabam por condicionar, de uma forma mais ou menos gravosa, as actividades industriais em geral e a 
indústria extractiva em particular. 

De acordo com a Lei nº 48/98, de 11 de Agosto (alterada pela Lei nº 54/2007, de 31 de Agosto), e com 
o Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de Setembro (posteriormente alterado pelo Decreto-Lei n.º 53/2000, de 
7 de Abril, pelo Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de Dezembro, pela Lei n.º 58/2005, de 29 de 
Dezembro, pela Lei n.º 56/2007, de 31 de Agosto, pelo Decreto-Lei nº 316/2007, de 19 de Setembro, e 
pelo Decreto-Lei n.º 181/2009, de 7 de Agosto), a política nacional de ordenamento do território assenta 
num sistema de gestão territorial com três níveis de actuação:  

• o âmbito nacional, que é concretizado através de instrumentos como a Política Nacional de 
Ordenamento do Território, planos sectoriais consubstanciados, por exemplo, no Plano de 
Desenvolvimento Sustentável da Floresta Portuguesa, e os planos especiais, que compreendem 
os Planos de Ordenamento de Áreas Protegidas, Planos de Ordenamento de Albufeiras de Águas 
Públicas e os Planos de Ordenamento da Orla Costeira e os Planos de Ordenamento dos 
Estuários; 

• o âmbito regional, que se encontra expresso através de Planos Regionais de Ordenamento do 
Território; 

• o âmbito municipal, materializado através de Planos Inter-municipais de Ordenamento do 
Território, de Planos Municipais de Ordenamento do Território onde se integram os Planos 
Directores Municipais, Planos de Urbanização e os Planos de Pormenor. 

A análise do estado de referência no âmbito da infra-estruturação e ordenamento do território foi 
efectuada a diversos níveis, em função dos Planos vigentes sobre a área em estudo. Considerou-se, 
assim, a perspectiva da gestão dos espaços florestais, através do Plano Regional de Ordenamento 
Florestal da Área Metropolitana de Lisboa (PROF-AML), o nível regional correspondente ao Plano 
Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROT-AML), e o nível 
concelhio consubstanciado no Plano Director Municipal (PDM) de Vila Franca de Xira (1ª revisão).  
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1.14.2. Plano Regional de Ordenamento Florestal da Área Metropolitana de 
Lisboa 

O Plano Regional de Ordenamento Florestal da Área Metropolitana de Lisboa (PROF-AML) foi aprovado 
pelo Decreto Regulamentar nº 15/2006, de 19 de Outubro. Este Plano abrange os municípios de 
Amadora, Almada, Alcochete, Mafra, Sintra, Loures, Vila Franca de Xira, Cascais, Oeiras, Odivelas, 
Lisboa, Seixal, Barreiro, Moita, Montijo, Sesimbra, Setúbal e Palmela.  

O PROF-AML contempla, entre os seus objectivos gerais, a promoção do aumento dos espaços 
florestais arborizados, de áreas dedicadas ao recreio e lazer e da utilização do uso múltiplo da floresta 
e, ao mesmo tempo, pretende fomentar a gestão florestal sustentável, assegurando uma prevenção 
eficaz dos incêndios florestais, garantindo a estabilização dos espaços florestais pela eliminação dos 
efeitos da especulação imobiliária e a recuperação dos espaços florestais degradados com vista à sua 
valorização quer em termos económicos quer em termos ecológicos. 

A área da pedreira “Arcena” integra-se na sub-região homogénea “Região Saloia” (Figura III. 106). De 
acordo com o ponto 1 do Artigo 16.º do PROF-AML, a sub-região “Região Saloia” apresenta as 
seguintes funções prioritárias:  

• Protecção contra a erosão – sendo mais rural e mais montanhosa, esta região merece especial 
atenção do ponto de vista da erosão;  

• Silvopastorícia, a caça e a pesca – por corresponder a uma área onde a actividade e tradição 
cinegética têm elevado peso;  

• Produção florestal, pelo potencial produtivo que apresenta. 

A fim de prosseguir as referidas funções, são estabelecidos os seguintes objectivos específicos (ponto 
2 do Artigo 14.º do PROF – AML ): 

• Diminuição do número de incêndios, da área ardida e minimização dos danos; 

• Preservar os valores fundamentais do solo e da água; 

• Melhorar a gestão dos terrenos de caça, harmonizando-a com os outros usos do solo; 

• Melhorar a qualidade genética dos povoamentos existentes; 

• Melhoria das condições para a silvopastorícia. 

No âmbito do PROF-AML determinam-se, ainda, as espécies florestais e correspondentes modelos de 
silvicultura a incentivar e a privilegiar na sub-região homogénea “Região Saloia”: o carvalho-cerquinho 
ou o pinheiro-manso em povoamento puro com a função de protecção; o sobreiro ou o eucalipto em 
povoamento puro com função de produção. Para esta sub-região devem ainda privilegiar-se as 
seguintes espécies: carvalho-negral, castanheiro, cedro do Buçaco, cerejeira-brava, freixo, 
lodão-bastardo, medronheiro, nogueira, pinheiro-bravo, pinheiro-de-alepo, plátano-bastardo. Quando as 
características edafo-climáticas locais assim o justifiquem poderão ser privilegiadas outras espécies 
florestais. 
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Figura III. 106 – Mapa síntese do PROF-AML 
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Figura III. 107 – Unidades territoriais definidas no PROTAML. 
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1.14.3. Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana 
de Lisboa 

O Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROT-AML) 
encontra-se ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 68/2002, de 8 de Abril, e tem como 
objectivos: 

• A contenção da expansão da área metropolitana de Lisboa; 

• A diversificação das centralidades na estruturação urbana, nas duas margens do Tejo, com 
salvaguarda da paisagem e dos valores ambientais ribeirinhos; 

• A salvaguarda da estrutura ecológica metropolitana, que integra os valores naturais mais 
significativos desta área e que desempenham uma função ecológica essencial ao funcionamento 
equilibrado do sistema urbano metropolitano; 

• A promoção da qualificação urbana, nomeadamente, das áreas urbanas degradadas ou 
socialmente deprimidas, bem como das áreas periféricas ou suburbanas e dos centros históricos. 

Assim, este Plano define como prioridades a sustentabilidade ambiental da região, a sua qualificação 
metropolitana, a coesão sócio-territorial e a organização do sistema metropolitano de transportes. 

A pedreira “Arcena” localiza-se em área de Reserva de margas e margas definida no Decreto 
Regulamentar n.º 15/1993, de 13 de Maio. A área de Reserva de margas e margas de encontra-se 
assinalada no Volume III – Estudos de Fundamentação Técnica, do PROT-AML (Capítulo 4.5 –
 Recursos Geológicos/Indústria Extractiva), sendo destacado neste documento que os Planos de 
Ordenamento a elaborar posteriormente devem contemplar a sua existência. 

Segundo o PROT-AML, a área em estudo insere-se na Unidade Territorial nº 8 – Arco urbano 
envolvente norte (Figura III. 107), na “Área Urbana Vialonga/Cachoeiras”. “Esta unidade, no seu 
conjunto e devidamente estruturada, pode constituir o espaço de remate onde as fronteiras da franja 
urbano-rural da AML norte se estabilizam.” 

No ponto 1.3.8 do Art.º IV — Normas orientadoras gerais, definem-se os seguintes objectivos 
estratégicos para esta Unidade Territorial nº 8 – Arco urbano envolvente norte: 

“1.3.8.1 - Fomentar e reforçar o desenvolvimento de actividades ligadas à indústria, armazenagem e 
logística nas áreas de Terrugem/Pêro Pinheiro/Sabugo, em articulação com a de Mem Martins, e na 
área de actividades do MARL, em articulação com Alverca/Bobadela, tirando partido das suas 
localizações periféricas e das boas condições de acessibilidade. 

1.3.8.2 - Promover a constituição do remate urbano da área metropolitana norte e definir limites 
estáveis para a serra da Carregueira e para a Várzea de Loures. 

1.3.8.3 - Salvaguardar as áreas com recursos geológicos de usos que ponham em causa a sua 

exploração, ordenar as áreas em exploração e recuperar as áreas esgotadas. 

1.3.8.4 - Impedir a ocupação urbana nas áreas de risco das costeiras de Loures e de Odivelas, 
relocalizando as edificações existentes. 
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1.3.8.5 - Concretizar as áreas e corredores vitais do ponto de vista ambiental, no âmbito da 
configuração e remates do sistema urbano”. 

Neste âmbito, a prossecução do presente projecto permitirá dar resposta aos objectivos estratégicos 
definidos para esta Unidade Territorial pelo que o licenciamento da pedreira “Arcena” não configura 
qualquer conflito com as disposições constantes no PROT-AML. 

A área onde se integra a pedreira “Arcena” localiza-se numa área e corredor vital (Figura III. 108) no 
âmbito da Rede Ecológica Metropolitana (REM). O regulamento do PROT-AML estabelece que para 
estas áreas pretende-se garantir a sua salvaguarda do crescimento urbanístico, potenciando-as como 
áreas de desafogo e de complemento de recreio e lazer aos aglomerados urbanos envolventes. 

Nas Normas Específicas, no item 2.2.6 — Áreas e corredores ou ligações vitais, é discriminado que os 
Instrumentos de Planeamento Territorial (IPT) devem: 

“a) Afectar as áreas e corredores vitais, assinaladas na Planta da Rede Ecológica Metropolitana (REM), 
preferencialmente a espaço público de recreio e lazer, em especial parques urbanos ou espaços verdes 
públicos e equipamentos de recreio e lazer com predomínio de áreas não edificadas; 

b) Garantir a viabilidade da manutenção ou reposição da função ecológica dominante nos territórios 
considerados como vitais na REM e seus espaços envolventes; 

c) Afectar definitivamente os territórios considerados áreas vitais a usos dominantes não edificáveis ou 
consentâneos com a sua função estruturante da REM e integrá-los na estrutura ecológica municipal; 

d) Identificar e delimitar as áreas ameaçadas por cheias e as zonas adjacentes (Decreto-Lei n.º 89/87, 
de 26 de Fevereiro), considerando-as áreas non aedificandi e integrando-as na estrutura ecológica 
municipal; 

e) Sempre que as ligações correspondam a linhas de água ou de drenagem natural, importantes para o 
funcionamento do sistema hidrológico, estabelecer uma faixa não edificada, delimitada a partir da 
margem, com um mínimo de 20 m para cada lado da linha de água (para além dos limites legais), onde 
podem ocorrer espaços verdes urbanos ou usos não edificados que garantam o funcionamento do 
sistema hidrológico em perfeitas condições naturais. Os IPT devem alargar os valores aqui indicados de 
acordo com as características específicas de cada corredor; 

f) Delimitar as áreas e corredores vitais a integrar a estrutura ecológica municipal (Decreto-Lei 
n.º380/99, de 22 de Setembro) de forma a: 

• Garantir a sua continuidade física e conectividade ecológica dominante; 

• Integrar as áreas com as características adequadas à função ecológica e paisagística; 

• Garantir o funcionamento das linhas de água, drenagem do ar e as ligações fundamentais dos 
espaços naturais; 

• Configurar remates urbanos coerentes nas áreas edificadas; 

g) Identificar os pontos de estrangulamento e as causas de degradação dos corredores, propor medidas 
para a eliminação, correcção ou minimização dos seus efeitos negativos e regulamentar a sua gestão e 
os usos compatíveis com as áreas e corredores vitais. 
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Figura III. 108 – Rede Ecológica Metropolitana 
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O PROT-AML encontra-se actualmente em revisão (Resolução n.º 92/2008, de 5 de Junho, da 
Presidência do Conselho de Ministros), uma vez que ocorreram várias transformações a nível territorial 
e sócio-económico nesta região, designadamente, no que respeita a investimentos reestruturadores do 
território, da economia e da mobilidade, tal como o Novo Aeroporto de Lisboa (NAL), as novas 
Plataformas Logísticas, a Rede Ferroviária de Alta Velocidade e a Nova Travessia do Tejo. 

De acordo com a Resolução n.º 92/2008, de 5 de Junho, as alterações a efectuar ao PROT-AML 
deverão definir as opções estratégicas (i) de base territorial, como a transformação da Região de Lisboa 
numa metrópole em padrões europeus, (ii) de coesão sócio-territorial da região e (iii) de articulação 
entre os sistemas de transporte. Com a revisão ao PROT-AML pretende-se, igualmente, reequacionar o 
modelo de organização do território, avaliando-se se a estrutura regional do sistema urbano, 
estabelecendo-se objectivos regionais e políticas em matéria ambiental. Do mesmo modo, o Plano 
deverá abranger medidas específicas de protecção e conservação do património histórico e cultural. O 
PROT-AML integrará ainda as orientações estabelecidas no Quadro de Referência Estratégico Nacional 
2007-2013 e na Estratégia Regional Lisboa 2020. 

1.14.1. Plano Director Municipal de Vila Franca de Xira 

1.14.1.1.  Considerações iniciais 

A análise do ordenamento do território a nível local baseou-se no Plano Director Municipal (PDM) de 
Vila Franca de Xira (1ª Revisão), publicado no Aviso n.º 20905/2009, de 18 de Novembro (2º série), 
com especial incidência nas suas Plantas de Ordenamento e Condicionantes e no respectivo 
Regulamento1. No âmbito do presente capítulo considerou-se como área de estudo a totalidade da área 
em propriedade da CIMPOR para a implementação da pedreira “Arcena”, tendo-se contemplado, ainda 
um corredor correspondente à zona de implantação do tapete transportador, o qual termina na pedreira 
“Bom Jesus”. De facto, para além da implementação da exploração de recursos minerais, o projecto em 
causa contempla uma série de infraestruturas complementares que garantirão o melhor funcionamento 
e a exploração racional da pedreira “Arcena”. 

A Planta de Ordenamento do PDM de Vila Franca de Xira foi desdobrada em três temáticas – 
“Classificação e Qualificação do Solo”, “Áreas de Risco ao Uso do Solo e Unidades Operativas de 
Planeamento”, e “Estrutura Ecológica Municipal”, as quais são analisadas com mais pormenor no 
Capítulo III.1.14.1.2. Da mesma forma, a Planta de Condicionantes foi desdobrada nos seguintes 
temas: “Recursos Agrícolas e Florestais”, “Recursos Ecológicos” e “Outras Condicionantes”, sendo que 
as disposições relativas às servidões e restrições de utilidade pública são analisadas no 
Capítulo III.1.14.1.3.  

                                                           

1 O PDM de Vila Franca de Xira (1ª Revisão) comportou uma Alteração por adaptação às Resoluções de Conselho de 
Ministros n.os 31/2010, de 15 de Abril, e 32/2010, de 27 de Abril, que introduziram alterações às medidas preventivas do 
comboio de alta velocidade, reflectidas nas cartas de Ordenamento Classificação e Qualificação do Solo e na carta de Outras 
Condicionantes, publicada pelo Aviso n.º 14674/2010, de 23 de Julho de 2010 (2ª Série).  
O PDM de Vila Franca de Xira (1ª Revisão) comportou ainda Correcções e Rectificações com incidência sobre as cartas de 
Ordenamento – Classificação e Qualificação do Solo, Ordenamento – Áreas de Risco ao Uso do Solo e Unidades Operativas 
de Planeamento e Gestão, Ordenamento – Estrutura Ecológica Municipal, Condicionantes – Recursos Ecológicos e 
Regulamento, publicada pelo Aviso n.º 16081/2010, de 11 de Agosto de 2010 (2ª Série). 
Após análise e apreciação atenta á Alteração por adaptação e ás Correcções e Rectificações realizadas ao PDM de Vila 
Franca de Xira (1ª Revisão), verifica-se que estas em nada condicionam a pretensão da CIMPOR de licenciamento da 
pedreira “Arcena”. 
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1.14.1.2.  Ordenamento do território 

CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SOLO 

No que respeita à Planta de Ordenamento - Classificação e Qualificação do solo (Figura III. 109), a 
propriedade onde se irá licenciar a pedreira “Arcena” abrange as seguintes classes de espaço: 
Qualificação do Solo Rural - Espaços Agrícolas (Espaços agrícolas de produção tipo II, Espaços 
agrícolas complementares), Espaços naturais, Espaços de Indústria Extractiva (Áreas de recursos 
geológicos complementares e potenciais - Espaços complementares de exploração); Qualificação do 
Solo Urbano – Solos cuja urbanização seja possível programar (Espaços a urbanizar do tipo III); Outras 
Infra-estruturas – Aterro Sanitário (Espaço de expansão); e Valores Culturais - Sítios Arqueológicos. 
Salienta-se que, adicionalmente, a área do corredor do tapete transportador irá, ainda atravessar uma 
área de Espaços de Indústria Extractiva – Espaços consolidados. 

O Artigo 8.º do regulamento do PDM estabelece que o Solo Rural é aquele a que é reconhecida 
vocação para as actividades agrícolas, pecuárias, florestais ou minerais e integra, ainda, os espaços 
naturais de protecção ou de lazer, e o Solo Urbano corresponde às áreas com reconhecida vocação 
para o processo de urbanização e de edificação, compreendendo os terrenos urbanizados ou cuja 
urbanização seja possível programar e os afectos à estrutura ecológica urbana, constituindo no seu 
todo o perímetro urbano. 

QUALIFICAÇÃO DO SOLO RURAL 

Espaços Agrícolas 

De acordo com o Artigo 17.º do Regulamento PDM de Vila Franca de Xira, os Espaços Agrícolas de 
Produção tipo II correspondem aos restantes solos incluídos em Reserva Agrícola Nacional (RAN) e 
Áreas Vitais do PROT-AML. Nesta tipologia de espaço deve ser “mantida, tanto quanto possível, a 
utilização existente ou, em caso de abandono, procede-se à florestação com espécies autóctones”. São 
contudo permitidas, entre outras, infraestruturas de apoio à actividade extractiva tendo em vista “a 
prospecção e exploração de recursos geológicos, nos espaços identificados na Planta de Ordenamento 
como “Áreas de Recursos Geológicos Complementares e Potenciais” (alínea i do ponto 3). 

Os Espaços Agrícolas Complementares são constituídos, de acordo com o Artigo 20.º do Regulamento 
PDM de Vila Franca de Xira, pelas áreas não integradas na RAN mas cujas características pedológicas, 
de ocupação actual ou de localização os potenciam para possíveis usos agrícolas. Nesta classe de 
espaço deve ser “mantida, tanto quanto possível, a utilização existente ou, em caso de abandono, 
procede-se à florestação com espécies autóctones”. São contudo permitidas “(…) a edificação (…) 
infraestruturas de apoio à actividade extractiva” e ainda “as ocupações e utilizações (…) prospecção e 
exploração de recursos geológicos, nos espaços identificados na Planta de Ordenamento como “Áreas 
de Recursos Geológicos Complementares e Potenciais”. Complementarmente destaca-se que segundo 
a alínea z) do Artigo 5.º do regulamento, as infraestruturas de apoio à actividade extractiva ”são todas 
as instalações e redes de sustentação à extracção, beneficiação, escoamento, transporte, ou outros, 
afectos exclusivamente à actividade de exploração de recursos minerais, nomeadamente instalações 
sociais e de higiene de apoio aos trabalhadores, unidades industriais de beneficiação, correias 
transportadoras, poços, túneis, bem como fundações, redes de abastecimento de água, electricidade, 
outras, e estaleiros e equipamentos temporários para a construção dessas estruturas.” 
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Figura III. 109 – Planta de Ordenamento - Classificação e Qualificação do solo  
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Espaços Naturais 

O Espaços Naturais, de acordo com o Artigo 25.º do Regulamento PDM de Vila Franca de Xira, 
“caracterizam-se por integrar áreas de elevado valor paisagístico e ambiental, nas quais se privilegia a 
salvaguarda das suas características essenciais e são fundamentais para a conservação da natureza e 
diversidade biológica e paisagística”. Os espaços naturais são, essencialmente, constituídos por 
incultos em zonas de cheia de máxima infiltração; por manchas de floresta mista com presença 
frequente de matos, matos mediterrâneos com presença pontual de carvalho-cerquinho (Quercus 
faginea) e carvalhais quando adjacentes a exploração de massas minerais, com declives acentuados ou 
em área cativa de margas; situações de protecção de determinadas espécies, como pinhais de pinheiro 
manso (Pinus pinea); e sapais na Lezíria e na área da RNET, da ZPE e do Sítio do Estuário do Tejo. 

Espaços de Indústria Extractiva  

A quase totalidade da propriedade onde se implementará a pedreira “Arcena” encontra-se classificada 
como Áreas de Recursos Geológicos Complementares (Massas minerais). De acordo com o Artigo 32.º 
do Regulamento PDM de Vila Franca de Xira, “as áreas de massas minerais são susceptíveis de serem 
exploradas”. 

Relativamente às Ocupações e Utilizações passíveis de ser implementadas nas áreas de massas 
minerais, no Artigo 33.º, é estipulado que “em caso de licenciamento de novos espaços de exploração, 
nestas áreas, as regras de ocupação e utilização assim como as medidas salvaguarda ambiental 
regem-se pelos artigos referentes à subcategoria “Espaços consolidados”, que “as explorações a 
licenciar devem ser localizadas em áreas territoriais o mais contidas possível, podendo ser estipulada 
uma sequência temporal da laboração de explorações, atendendo à proximidade de zonas de uso 
industrial, equipamentos, urbanas e turísticas, bem como de áreas sensíveis do ponto de vista natural e 
cultural” e que “deve ser dada prioridade às intenções de instalação em zonas não sensíveis e ou 
condicionadas do ponto de vista ambiental”. 

Adicionalmente, nesse artigo, é estipulado que “até que surjam pretensões para a instalação de 
explorações de massas minerais nestas áreas, e após a sua exploração e recuperação paisagística, 
aplica -se o disposto para as categorias de espaços agrícolas e florestais abrangidas, bem como a 
Expansão do Aterro Sanitário constante da Planta de Ordenamento, salvo se outras soluções forem 
aprovadas pelas entidades competentes.” 

As regras de ocupação e utilização que regem os Espaços de Indústria Extractiva consolidados 
respeitam ao Artigo 28.º, o qual estipula que nestes espaços é admitida a instalação dos respectivos 
anexos de pedreira e infraestruturas de apoio à actividade extractiva nos termos da legislação em vigor. 

No Artigo 29.º - Medidas de salvaguarda ambiental, é estabelecido que a recuperação das explorações 
devem seguir as normas previstas no respectivo Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística 
(PARP), integrado no Plano de Pedreira aprovado pelas entidades competentes e que em 
licenciamentos novos e sempre que haja interferência com zonas sensíveis do ponto de vista dos 
recursos hídricos, os planos de pedreira devem salvaguardar o mais possível os elementos naturais e 
observar, salvo se for previamente autorizado pelas entidades competentes, as seguintes condições: 

“a) Optimização das situações de drenagem natural e minimização de áreas impermeabilizadas; 

b) Protecção prioritária face a situações de potencial contaminação das águas superficiais e 
subterrâneas, respeitando as zonas de defesa estipuladas na legislação em vigor; 
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c) Reposição progressiva da situação de relevo anterior à exploração, aprovadas pelas entidades 
competentes.” 

As escombreiras, situadas em locais topograficamente desfavoráveis, não podem ultrapassar os 3 m de 
altura sem que se proceda ao seu recobrimento vegetal, sendo que a maior inclinação dos taludes 
criados não pode ser superior a 45.º Adicionalmente, o requerente tem que apresentar obrigatoriamente 
declaração em como se compromete a anular os efeitos negativos resultantes da sobreutilização das 
vias de acesso à pedreira, quer da rede nacional, quer da rede municipal, em função da respectiva 
exploração, nomeadamente executando, à sua custa, a pavimentação e outros trabalhos de 
manutenção dessas vias sempre que se verifique uma situação de degradação causada por essa 
sobreutilização. 

Finalmente, e de modo a garantir um controlo eficaz das condições ambientais, sempre que se 
justifique, os Planos de Pedreira, devem garantir a implantação de cortinas arbóreas, com um mínimo 
de 5 m de largura, nos limites da exploração sempre que esta não seja contígua a outras explorações. 

QUALIFICAÇÃO DO SOLO URBANO 

A área em estudo abrange uma área de Solos Cuja Urbanização Seja Possível Programar - Espaços a 
urbanizar do tipo III. De acordo com o Artigo n.º 57 do regulamento, “Os Espaços de urbanização 
programada são constituídos pelas áreas que, não possuindo ainda as características de Espaço 
urbanizado, se prevê que as venham a adquirir.” 

Estes espaços destinam-se a ocupações e utilizações variadas que incluem habitação e anexos, 
equipamentos de utilização colectiva e espaços verdes, públicos e privados, comércio, serviços, 
turismo, e ainda estabelecimentos industriais do tipo 3 e outras actividades desde que compatíveis com 
o uso dominante, designadamente com o uso habitacional. (Artigo 58.º). A ocupação destes espaços 
processa-se mediante a aprovação de Planos de Pormenor ou operações de loteamento, e da 
construção em prédios já existentes quando dotadas de arruamento pavimentado e infraestruturas 
urbanísticas. 

OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS 

A área em estudo abrange, na zona Oeste, um espaço classificado como sendo Espaço de expansão 
do Aterro Sanitário. Esta área corresponde a uma zona do projecto que contempla a exploração do 
recurso mineral com o objectivo de garantir o encaixe das células de expansão do Aterro Sanitário, tal 
como se encontra descrito no Capítulo II. 

De acordo com o Artigo 80.º, nestes espaços não é permitido qualquer licenciamento ou obras de 
urbanização e de construção, com excepção das instalações de apoio à actividade (ponto 2). É ainda 
estabelecido que, no âmbito da exploração do Aterro Sanitário, deverá ser assegurado pelo promotor o 
seu enquadramento paisagístico, nomeadamente através da Plantação de uma cortina arbórea ou 
arbustiva periférica pelo menos com 3 m de altura, até a cortina arbórea ou arbustiva atingir a altura 
mínima referida esta deve ser complementada por vedação amovível, plantação de cortinas arbóreas 
ao longo dos caminhos internos de distribuição (ponto 3). A desactivação deste espaço implica a sua 
selagem e reconversão em espaços florestais. 
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Valores Culturais 

De acordo com o artigo 85.º do Regulamento, “Os Valores Culturais” são constituídos pelo conjunto de 
áreas, locais e bens imóveis, identificados pelo Plano e que, pelas suas características, se assumem 
como valores de reconhecido interesse histórico, arquitectónico, arqueológico, artístico, científico, 
técnico ou social.” Já os “Sítios e Áreas Arqueológicas” são elementos arqueológicos cuja localização é 
conhecida em resultado de estudos realizados até à data (Artigo 89.º) aos quais se aplica a a legislação 
de protecção do património arqueológico em vigor. Destaca-se que sempre que em qualquer obra, 
particular ou não, se verificarem achados arqueológicos, tal facto tem que ser comunicado à Câmara 
Municipal, que procede conforme a legislação aplicável. 

Na área em estudo foram identificados os seguintes Sítios Arqueológicos: XXXV - Reduto do Chão da 
Oliveira (Alverca do Ribatejo); XXXVI - Tapada da Serra 1 (Alverca do Ribatejo); e XXXVII - Tapada da 
Serra 2 (Alverca do Ribatejo). 

ÁREAS DE RISCO AO USO DO SOLO E UNIDADES OPERATIVAS DE PLANEAMENTO 

De acordo com a Planta de Ordenamento - Áreas de Risco ao Uso do Solo e Unidades Operativas de 
Planeamento (Figura III. 110), a área em estudo abrange as seguintes tipologias de espaço: Áreas de 
risco ao uso do solo - Áreas de risco geotécnico (Áreas desaconselháveis à construção e Áreas muito 
desaconselháveis à construção) e Classificação acústica (Zona mista), e Unidades Operativas de 
Planeamento (U70A – Zona a Reestruturar de Arcena). 

Áreas de risco ao uso do solo 

As Área de risco ao uso do solo são aquelas que correspondem a determinadas características do 
território ou a factores aos quais o território está sujeito que, para além das condicionantes legais em 
presença, implicam regulamentação adicional que condiciona as utilizações e ocupações dominantes 
estabelecidas para cada categoria de espaço. Estas áreas subdividem-se em Áreas de Risco 
Geotécnico; Zonas Inundáveis; Classificação Acústica — Zonas de Conflito. 

Grande parte da área em estudo é abrangida por “Áreas de Risco Geotécnico”, as quais se subdividem 
em “Áreas desaconselháveis à construção” e “Áreas muito desaconselháveis à construção”, pois 
correspondem aos locais onde ocorrem os fenómenos mais significativos de instabilidade de vertentes, 
que condicionam o modo de ocupação do solo (Artigo 92.º) 

Nestas áreas a construção fica condicionada à comprovação, através de estudo geotécnico de detalhe, 
de que a área em causa não apresenta qualquer fenómeno de instabilidade ou risco. 

O PDM identifica nesta Planta de Ordenamento “Zonas Sensíveis”, “Zonas Mistas” e “Zonas de Conflito” 
definidas da seguinte forma (Artigo 95.º): 

“a) As Zonas Sensíveis correspondem aos Espaços de Equipamentos de carácter religioso, ensino e 
saúde e Espaços para Equipamentos, e não podem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 
55 dB(A) expresso pelo indicador Lden, e superior a 45 dB(A) expresso pelo indicador Ln; 

b) As Zonas Mistas correspondem às restantes categorias integradas em perímetro urbano, excepto 
Espaços de Indústria, Espaços de e para Multiusos, Espaços Militares e Estrutura Ecológica Urbana, 
que não podem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A) expresso pelo indicador 
Lden, e superior a 55 dB(A) expresso pelo indicador Ln; 
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c) As Zonas de Conflito correspondem àquelas onde os níveis de ruído identificados no Mapa de Ruído 
ultrapassam os valores identificados nas alíneas anteriores.” 

Unidades operativas de planeamento 

Parte da Unidade Operativa de Planeamento e Gestão, U70A – Zona a Reestruturar de Arcena, 
abrange a área em estudo. Segundo o Artigo 102.º, as Unidades Operativas de Planeamento e Gestão 
“demarcam espaços de intervenção com uma planeada ou pressuposta coerência, que requerem uma 
abordagem integrada e de conjunto, com programas diferenciados, para tratamento a um nível de 
planeamento mais detalhado, com vista à sua execução, prevalecendo as suas disposições sobre as 
restantes do presente Regulamento”.  

De acordo com o ponto 36 do Artigo 103.º, o ordenamento da U70A — Zona a Reestruturar de Arcena, 
orienta -se pelos seguintes princípios com aplicação no projecto em estudo: 

“a) Objectivos: 

i) Promover a alteração do limite da Servidão da Reserva de Margas e Calcários, junto da Direcção -
Geral de Energia e Geologia, que emitiu parecer favorável à presente proposta de ocupação, com vista 
à reconversão urbanística dos loteamentos ilegais no quadro da Lei das AUGI; 

ii) Estruturar e programar a ocupação urbana articulada com a reconversão urbanística prevista para a 
U70B - Zona Alta de Arcena, com um desenho urbano coerente e que proporcione ambientes aprazíveis 
com espaços verdes e equipamentos de utilização colectiva; (…)”. 

ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL  

De acordo com o Artigo 11.º do Regulamento do PDM de Vila Franca de Xira, a Estrutura Ecológica 
Municipal do concelho de Vila Franca de Xira é constituída pelos solos classificados como: Espaços 
Agrícolas de Produção Tipo I e Tipo II, Espaços Florestais, Espaços Naturais, Espaços de Indústria 
Extractiva e Solos Afectos à Estrutura Ecológica Urbana e, ainda, as restantes áreas integradas na 
Reserva Ecológica Nacional (REN) que não são abrangidas pelos solos classificados nas categorias 
mencionadas anteriormente. 

Na Planta de Ordenamento - Estrutura Ecológica Municipal identificam-se na área em estudo as 
seguintes classes de espaço: Estrutura Ecológica Municipal - Espaços agrícolas de produção tipo II, 
Espaços naturais, Linhas de água da REN, Outras área abrangidas por REN, e Compatibilização com o 
PROT-AML - Áreas Vitais, Ligações corredores secundários e Ligações/Corredores Vitais. Estas 
classes de espaços apresentam condicionamentos específicos que garantem a prossecução dos 
objectivos que levaram à demarcação da Estrutura Ecológica Municipal.  

Salienta-se que, tal como foi mencionado anteriormente, o PROT-AML estabelece como preocupação 
essencial para as Áreas Vitais, as Ligações corredores secundários e as Ligações/Corredores Vitais a 
sua salvaguarda do crescimento urbanístico, a fim de potenciar estas zonas como áreas de desafogo e 
de complemento de recreio e lazer aos aglomerados urbanos envolventes. 
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Figura III. 110 – Planta de Ordenamento - Áreas de Risco ao Uso do Solo e Unidades Operativas de 
Planeamento 
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Figura III. 111 – Planta de Ordenamento - Estrutura Ecológica Municipal  
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1.14.1.3.  Servidões administrativas e restrições de utilidade pública 

No presente capítulo são analisadas as condicionantes legais que constituem o “conjunto das servidões 
e restrições de utilidade pública que impendem sobre um determinado território, condicionando a sua 
utilização.”1 Este tipo de informação encontra-se compilada na Planta de Condicionantes do PDM 
“planta, de presença obrigatória no conteúdo documental dos planos municipais de ordenamento do 
território, que identifica as servidões e restrições de utilidade pública em vigor que possam constituir 
limitações ou impedimento a qualquer forma específica de aproveitamento do solo.2” 

No que respeita às condicionantes ao uso do solo, a área em estudo abrange Povoamentos florestais 
percorridos por incêndios, fogo ocorrido no ano de 2002 (Planta de Recursos agrícolas e florestais -
Figura III. 112), Reserva Ecológica Nacional - REN (Planta de Recursos Ecológicos - Figura III. 113, e 
Planta da REN do concelho de Vila Franca de Xira - Figura III. 114) Domínio publico hídrico – Águas 
não navegáveis nem flutuáveis, Recursos Geológicos – Áreas Cativas e de reserva, reservatório 
estação elevatória do SMAS, um marco geodésico e é abrangida por faixas de servidão aeronáutica dos 
Aeroportos de Lisboa e Alverca (Planta de Outras Condicionantes - Figura III. 115). 

Povoamentos florestais percorridos por incêndio 

O povoamento florestal existente na área em estudo foi percorrido por um incêndio no ano de 2002 
(Figura III. 112). De acordo com o Decreto-Lei nº 327/90, de 22 de Outubro, com a redacção dada pela 
Declaração de Rectificação nº 28-C/91, de 28 de Fevereiro, pela Lei nº 54/91, de 8 de Agosto, pelo 
Decreto-Lei nº 34/99 de 5 de Fevereiro, e pelo Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de Março, em áreas com 
Povoamentos Florestais3 (situação confirmada pela Autoridade Florestal Nacional - AFN) não incluídas 
em espaços urbanos, urbanizáveis ou industriais é proibida (entre outras actividades) qualquer acção 
de construção ou demolição de edifícios, o estabelecimento de novas actividades (agrícolas, industriais 
ou turísticas), com impactes ambientais negativos, durante 10 anos. Adicionalmente, também não é 
permitido, no decurso do mesmo período de tempo, alterar ou elaborar Planos de Ordenamento do 
Território a fim de permitir a sua ocupação urbanística.  

Esta restrição terminará no ano de 2012, sendo que estas proibições poderão ser levantadas mediante 
despacho conjunto do Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território, do Ministro da Agricultura, 
do Desenvolvimento Rural e das Pescas, a requerimento da CIMPOR ou da Câmara Municipal de Vila 
Franca de Xira. 

                                                           

1 DGOTDU, 2005. 
2 DGOTDU, 2005. 
3 Ver Anexo VI 
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Figura III. 112 – Planta de Condicionantes -  Recursos agrícolas e florestais  
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Reserva Ecológica Nacional 

De acordo com a Planta de Condicionantes -  Recursos Ecológicos (Figura III. 113) a área em estudo 
encontra-se, em grande parte, classificada como Reserva Ecológica Nacional (REN), sendo 
identificadas as seguintes tipologias: 

• Zona ribeirinha, águas interiores e áreas de infiltração máxima ou de apanhamento: 

- Outras linhas de água (leitos dos cursos de água) 

- Cabeceiras de linhas de água,  

• Zonas declivosas  

- Áreas com risco de erosão. 

A REN do concelho de Vila Franca de Xira encontra-se aprovada pela Portaria n.º 1374/2009, de 29 de 
Outubro (Figura III. 114). O regime da REN encontra-se estipulado no Decreto-Lei nº 166/2008, de 22 
de Agosto. De acordo com este diploma, a REN “é uma estrutura biofísica que integra o conjunto das 
áreas que, pelo valor e sensibilidade ecológicos ou pela exposição e susceptibilidade perante riscos 
naturais, são objecto de protecção especial” (ponto 1 do Artigo 2º) pelo que “visa contribuir para a 
ocupação e o uso sustentáveis do território e tem por objectivos: 

a) Proteger os recursos naturais água e solo, bem como salvaguardar sistemas e processos 
biofísicos associados ao litoral e ao ciclo hidrológico terrestre, que asseguram bens e serviços 
ambientais indispensáveis ao desenvolvimento das actividades humanas; 

b) Prevenir e reduzir os efeitos da degradação da recarga de aquíferos, dos riscos de 
inundação marítima, de cheias, de erosão hídrica do solo e de movimentos de massa em 
vertentes, contribuindo para a adaptação aos efeitos das alterações climáticas e acautelando 
a sustentabilidade ambiental e a segurança de pessoas e bens; 

c) Contribuir para a conectividade e a coerência ecológica da Rede Fundamental de 
Conservação da Natureza; 

d) Contribuir para a concretização, a nível nacional, das prioridades da Agenda Territorial da 
União Europeia nos domínios ecológico e da gestão transeuropeia de riscos naturais.” (ponto 
3 do Artigo 2º) 

Nas áreas de REN são interditas “acções de iniciativa pública ou privada que se traduzam em 
operações de loteamento, obras de urbanização, construção e ampliação, obras hidráulicas, vias de 
comunicação, aterros, escavações e destruição do revestimento vegetal, não incluindo as acções 
necessárias ao normal e regular desenvolvimento das operações culturais de aproveitamento agrícola 
do solo e das operações correntes de condução e exploração dos espaços florestais.” Exceptuam-se 
“os usos e as acções que sejam compatíveis com os objectivos de protecção ecológica e ambiental e 
de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em REN” e consideram-se compatíveis 
com a REN os usos e acções que, cumulativamente, não coloquem em causa as funções das 
respectivas áreas, nos termos do Anexo I deste decreto-lei e constem do seu Anexo II.  
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Figura III. 113 – Planta de Condicionantes - Recursos Ecológicos 
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Figura III. 114 - Planta da REN de Vila Franca de Xira 
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A área demarcada como REN insere-se nas categorias “Áreas Estratégicas de protecção e recarga de 
aquíferos”, “Área com elevado risco de erosão hídrica do solo” e “Cursos de água e respectivos leitos e 
margens” (definidas no Decreto-Lei nº 93/90, de 19 de Março, como “Área de Cabeceira”, “Área com 
Risco de Erosão” e “Leitos dos cursos de água”, respectivamente). Nestas áreas, à luz da nova 
legislação, será necessário obter autorização da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional competente para a implementação do projecto, uma vez que a abertura de uma pedreira foi 
classificada como uma acção compatível com os objectivos que regem a REN. 

Destaca-se que “quando a pretensão em causa esteja sujeita a procedimento de avaliação de impacte 
ambiental ou de avaliação de incidências ambientais, a pronúncia favorável da comissão de 
coordenação e desenvolvimento regional no âmbito desses procedimentos compreende a emissão de 
autorização.” (ponto 7 do Artigo 24º).  

Na Planta de Condicionantes - Outras Condicionantes, na propriedade de Arcena identificaram-se as 
seguintes condicionantes: Recursos Naturais (Recursos Hídricos: Domínio público hídrico: águas não 
navegáveis nem flutuáveis e margens com largura de 10 m e Recursos Geológicos: Áreas cativas e de 
reserva); Infraestruturas (Abastecimento de água: Reservatório e Estação elevatória do SMAS), Marco 
geodésico (Calhandriz), Aeroportos e Aeródromos (Aeroporto de Lisboa e Aeródromo de Alverca). 

Recursos Naturais 

- Recursos Hídricos - Domínio publico hídrico – Águas não navegáveis nem flutuáveis 

A implementação do projecto da pedreira “Arcena” levará à afectação do domínio público hídrico, 
especificamente, de linhas de água não navegáveis nem flutuáveis e margens com largura de 10 m, de 
acordo como a Lei n.º  54/2005, de 15 de Novembro, rectificada pela Declaração de Rectificação 
n.º 4/2006, de 16 de Novembro, que estabelece a titularidade dos recursos hídricos (Figura III. 115). 
Assim, para o licenciamento da pedreira “Arcena” será necessário obter autorização da Administração 
da Região Hidrográfica (ARH) do Tejo para a sua implementação. 

As linhas de água classificadas como REN, nomeadamente, o rio da Silveira e o rio Crós Cós, que se 
localizam, respectivamente a Norte e a Sul da propriedade, estão ainda associadas a ligações vitais 
definidas no PROT-AML, sendo que o regulamento do PDM estabelece uma faixa de protecção não 
edificável de 20 m, para cada lado, a acrescer à faixa de protecção não edificável de 10 m definidos no 
domínio hídrico (n.º 6 do Artigo 13.º). 

- Recursos Geológicos – Áreas Cativas e de reserva 

O reconhecimento de que a jazida de calcário e margas existente no concelho de Vila Franca de Xira, 
constitui uma importante fonte de matérias-primas para a indústria cimenteira, em particular para o 
Centro de Produção de Alhandra ocorreu em 1990. De facto, face ao relevante interesse económico e 
social que este centro de produção apresenta a nível regional e nacional, a Portaria n.º 442/90, de 15 
de Junho, determinou a Cativação de uma área neste concelho. De facto, este diploma tem como 
objectivo assegurar a protecção daquelas matérias-primas e garantir um desenvolvimento melhor 
estruturado e dimensionado de futuras explorações. 

Em 1993, a Área Cativa foi também classificada como Área de Reserva de margas e margas pelo 
Decreto Regulamentar n.º 15/93, de 13 de Maio, classificação que vem reforçar a importância que esta 
área detém para o abastecimento de matérias primas para a industria cimenteira. Com este diploma a 
área de Reserva Geológica de calcário e margas foi protegida de outros usos, nomeadamente, a 
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expansão urbana, limitando-se os riscos de se vir a comprometer o abastecimento à indústria 
cimenteira desta importante matéria-prima, não renovável e escassa (Figura III. 115 e Figura III. 116).  

 

Figura III. 115 – Planta de Condicionantes - Outras Condicionantes  



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJECTO DA PEDREIRA “ARCENA” 

(VILA FRANCA DE XIRA) 

 

 
III.194 SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA E.101839.03.01.aa 

 

 

Figura III. 116 – Área de Reserva 

Infraestruturas  

- Abastecimento de água: Reservatório e Estação elevatória do SMAS (Figura III. 115) 

No que concerne a esta tipologia de infraestrutura, é estabelecido no Anexo II do Decreto-Lei 
n.º 270/2001, de 6 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro, que a 
bordadura da escavação da pedreira terá que garantir uma distância mínima de 50 m relativamente a 
edifícios não especificados e não localizados em pedreira e locais de uso específico.  

- Marco geodésico (Figura III. 115) 

O vértice geodésico “Calhandriz”, de 3ª ordem, localiza-se na zona Noroeste da propriedade da 
CIMPOR. A sua localização no sistema Hayford Gauss (Datum 73) referido ao ponto central (Melriça) é 
a seguinte: 

DESIGNAÇÃO X Y 
H  

COTA DO TERRENO TOPO DO VÉRTICE 

Calhandriz -80513,48 -82836,95 285 288,46 
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Salienta-se que este marco geodésico se localiza no interior da área de escavação da pedreira, o que 
inviabiliza o racional aproveitamento do recurso mineral, pois condiciona o acesso a uma parte 
significativa da reserva mineral, pelo que o presente projecto contempla a sua remobilização para outro 
local no interior da propriedade, cumprindo todos os preceitos legais aplicáveis. 

- Aeroportos e Aeródromos 

o Aeroporto de Lisboa  

De acordo com a Planta de Condicionantes Outras Condicionantes do PDM de Vila Franca de Xira a 
pedreira “Arcena” localiza-se na área de servidão aeronáutica do Aeroporto de Lisboa. Esta servidão foi 
instituída pelo Decreto n.º 48542, de 24 de Agosto de 1968. Nas áreas de desobstrução, definidas neste 
diploma, não são permitidas, sem a autorização do INAC - Instituto Nacional de Aviação Civil, e da ANA 
- Aeroportos e Navegação Aérea, as seguintes acções:  

• “construções de qualquer natureza, mesmo que sejam enterradas, subterrâneas ou aquáticas; 

• alterações de qualquer forma, por meio de escavações ou aterros, do relevo e da configuração 
do solo; 

• vedações, mesmo que sejam de sebe e como divisória de propriedades; 

• plantações de árvores e arbustos; 

• depósitos permanentes ou temporários de materiais explosivos ou perigosos que possam 
prejudicar a segurança da organização ou instalação; (…) 

• (…) quaisquer outros trabalhos ou actividades que inequivocamente possam afectar a segurança 
da navegação aérea ou a eficiência das instalações de apoio à aviação.”1 

No âmbito do presente projecto foi solicitada informação à ANA (entidade com competências delegadas 
pelo INAC para esta questão) entidade que emitiu parecer patente no Anexo VI. 

o Aeródromo de Alverca 

De acordo com o Decreto n.º 3/2007, de 2 de Março, a pedreira “Arcena” localiza-se na área de 
servidão militar particular aeronáutica, das zonas confinantes com o Aeródromo de Alverca (actual 
Depósito Geral de Material da Força Aérea). À semelhança do que foi dito anteriormente, antes da 
implementação de qualquer projecto de construção ou instalação de equipamentos é necessário obter 
autorização da Força Aérea Portuguesa, uma vez que está em causa uma Base Aérea Militar. 

No âmbito do presente EIA foi solicitada a respectiva autorização à Força Aérea Portuguesa (Anexo VI) 
tendo-se obtido parecer favorável . 

Rede eléctrica  

Embora não se encontre cartografada nas plantas de condicionantes do PDM, existe uma linha eléctrica 
aérea de média tensão que atravessa a área em propriedade da CIMPOR. Dado que esta linha eléctrica 
condiciona o acesso ao recurso mineral, o projecto da pedreira “Arcena” contempla a deslocação desta 

                                                           

1 DGOT-DU, 2005 
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linha eléctrica para o exterior ou para o extremo da propriedade. Esta deslocação só poderá ser 
efectuada após a obtenção da respectiva autorização por parte da Rede Eléctrica Nacional. 

De acordo com o estipulado no Anexo II do Decreto-Lei nº 270/2001, de 6 de Outubro, alterado pelo 
Decreto-Lei nº 340/2007, de 12 de Outubro, actividade extractiva é obrigada a estabelecer uma a zona 
de defesa de 20 m aos postes das linhas eléctricas de baixa tensão e de 30 m aos postes das linhas 
eléctricas de média e alta tensão. 

Estrada Nacional 

No âmbito da exploração da pedreira “Arcena” será implementado, como projecto complementar, um 
tapete transportador de matérias primas que passará sobre a EN 10-6, à semelhança do que já 
acontece na A1 e na EN 10. Neste âmbito, quando do licenciamento final do projecto do tapete 
transportador será necessário garantir as necessárias aprovações da EP – Estradas de Portugal. 

As servidões a que estão sujeitos os terrenos ao longo das estradas destinam-se a proteger as vias de 
ocupações demasiado próximas, que afectem a segurança do transito e a sua visibilidade, garantir a 
possibilidade de futuros alargamentos das vias e a realização de obras de beneficiação. De acordo com 
o Decreto-Lei nº 13/94, de 15 de Janeiro, as estradas nacionais têm zonas de protecção que 
determinam que não é possível efectuar qualquer construção numa faixa que diste 20 m do seu eixo e 
nunca a menos de 5 m da estrada. No que respeita ao espaço aéreo da zona da estrada, podem ser 
autorizados passadiços e atravessamentos por conduções aérea ou obras de qualquer natureza em 
altura não inferior a 5 m a contar do nível da estrada. 

Quanto às zonas de defesa estabelecidas no Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, alterado pelo 
Decreto-Lei nº 340/2007, de 12 de Outubro, este estipula que a bordadura da escavação tem que 
salvaguardar uma distancia mínima de 50 m relativamente a estradas nacionais ou municipais. 

1.15. PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E CONSTRUÍDO 

1.15.1.  Introdução 

A área de estudo localiza-se no distrito de Lisboa, concelho de Vila Franca de Xira, abrangendo as 
freguesias de Calhandriz e de Alverca do Ribatejo. Relativamente à localização toponímica situa-se a 
Este de Mato da Cruz e a Norte de Arcena. Quanto à geologia, a área encontra-se localizada em 
substrato constituído por calcários e margas do Jurássico. 

1.15.2. Metodologia 

Como âmbito de caracterização do Património Arqueológico e Arquitectónico consideraram-se 
elementos (indícios toponímicos, indícios topográficos, achados, construções, monumentos, conjuntos 
ou sítios) de interesse patrimonial (arqueológico, arquitectónico e etnológico) designados 
abreviadamente como ocorrências. 

Para a elaboração da Situação de Referência executou-se: 

• uma pesquisa documental das existências patrimoniais registadas num conjunto variado de fontes 
de informação (Quadro III.65), consideradas relevantes para a caracterização deste descritor, na 
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área de Arcena, nomeadamente, bibliografia especializada, Estudos de Impacte Ambiental, 
cartografia militar e geológica, bases de dados de organismos públicos e da autarquia local; 

• uma prospecção sistemática da área proposta para a intervenção do projecto. 

As ocorrências identificadas com base nas duas linhas de pesquisa acima explicitadas (documental e 
trabalho de campo) estão caracterizadas de forma sintética no Quadro III.66 e com maior detalhe no 
Anexo VII. Os números de referência utilizados nos quadros correspondem às localizações 
cartografadas na Figura III. 117. As ocorrências identificadas no trabalho de campo encontram-se 
caracterizadas com pormenor no Anexo VII. Os números de referência utilizados correspondem, de 
igual forma, às localizações cartografadas na Figura III. 117. 

A metodologia seguida teve como directiva a Circular do Instituto Português de Arqueologia de 10 de 
Setembro de 2004 sobre os “Termos de Referência para o Descritor Património Arqueológico em 
Estudos de Impacte Ambiental”. 

1.15.3.  Pesquisa Documental 

A pesquisa documental revelou uma área1 com um valioso e numeroso património, bem como 
possuindo elevado potencial arqueológico. Nesta fase de definição da situação actual da área de 
Arcena identificaram-se 8 ocorrências, tendo sido objecto de posterior reconhecimento em trabalho de 
campo. Estas 8 ocorrências foram identificadas no Estudo de Impacte Ambiental, executado em 1997 
(EIA, 1997) no âmbito do aterro sanitário de Mato da Cruz. 

Na zona envolvente da área de Arcena foram identificadas 52 ocorrências, sendo de destacar que 20 
destas ocorrências são estruturas pertencentes às Linhas de Torres Vedras e 10 são Moinhos de Vento 
(Figura III. 117). 

O Património classificado na área de estudo (área de Arcena e envolvente), são os seguintes:  

• A ocorrência 50 (IIM – Imóvel de Património Municipal) a Quinta da Subserra. 

• As ocorrências 1, 2 e 3: identificados no Regulamento do Plano Director Municipal de Vila Franca 
de Xira como os Sítios Arqueológicos: XXXV - Reduto do Chão da Oliveira (Alverca do Ribatejo); 
XXXVI - Tapada da Serra 1 (Alverca do Ribatejo); e XXXVII - Tapada da Serra 2 (Alverca do 
Ribatejo) 

O enquadramento e pesquisa documental incidiu na área de Arcena, na área em exploração (pedreira 
“Bom Jesus”), e numa área envolvente até cerca de 1km de distância do limite do conjunto das três 
áreas. No Quadro III.66 descrevem-se sumariamente os resultados da pesquisa documental. 

                                                           

1 Área de Estudo (AE) do Estudo de Impacto Ambiental (EIA): corresponde à área de incidência do futuro projecto 
e à zona envolvente tal como se definem: 
- Área de incidência (AI): corresponde à área de Arcena. Foi objecto de prospecção arqueológica. 
- Zona Envolvente (ZE): consiste na área da pedreira do Bom Jesus, na área de reserva para exploração e numa 
zona envolvente considerada até cerca de 1 km de distância. Foi objecto de pesquisa documental 
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Quadro III.65 – Síntese da pesquisa documental 

FONTES DE INFORMAÇÃO RESULTADOS 
Lista de imóveis 
classificados (IPPAR) 

Não contempla imóveis classificados na área de estudo. 

Bases de dados de sítios 
arqueológicos (IPA - 
Endovélico) 

Apenas contempla duas ocorrências na zona envolvente (Cupa do Bom Sucesso, oc. 
19, e Bragadas, oc. 37). 

Inventário do Património 
Arquitectónico (DGEMN) 

Apenas contempla uma ocorrência na zona envolvente (Paço do Sobralinho, oc. 57). 

Instrumentos de 
planeamento 

Plano Director Municipal: desactualizado, não contemplando ocorrências na área de 
incidência do projecto. (o actual PDM contempla as ocorrências 1,2 e 3) 

Estudos de Impacte 
Ambiental 

Estudo de Impacte Ambiental, CANINAS, J.C.; HENRIQUES, F.J.R., Relatório Final 
da Avaliação da Componente Património Arqueológico e Património Arquitectónico do 
Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Aterro Sanitário de Apoio da Valorsul 
(Calhandriz, Vila Franca de Xira), Lisboa, 1997. 
Estudo que incidiu na área de estudo do projecto, contempla a maioria das ocorrências 
assinaladas na área de incidência do projecto. 

FONTES DE INFORMAÇÃO RESULTADOS 

Cartografia 

Carta Militar de Portugal (CMP): assinala moinhos de vento, fortes, azenhas, igrejas e 
capelas na ZE. Na área de incidência apenas se encontra assinalado o Forte da Tapada 
da Serra, oc. 1. 
Carta Geológica de Portugal (CGP): não contempla ocorrências na área de estudo do 
projecto. 

Bibliografia  

CAMACHO, Clara F.; CALAIS, C:; NUNES, G. (1996), “A Presença Romana no 
Concelho de Vila Franca de Xira”, Actas das Primeiras Jornadas sobre Romanização 
dos Estuários do Tejo e do Sado, Câmara Municipal do Seixal e Publicações D. Quixote, 
Lisboa, p. 179-191. 
CARVALHO, António M.F. de; ALMEIDA, Francisco J.N. da S. (1996), “Aspectos 
Económicos da Ocupação Romana da Foz do Tejo”,  Actas das Primeiras Jornadas 
sobre Romanização dos Estuários do Tejo e do Sado, Câmara Municipal do Seixal e 
Publicações D. Quixote, Lisboa, p. 137-155. 
As duas fontes acima referidas indicam vestígios romanos no Calhandriz, mas não os 
descrevem nem explicitam a sua localização. 
PARREIRA, Rui (1986), “Inventário do Património Arqueológico e Construído do 
Concelho de Vila Franca de Xira – Notícia da Parcela 404-1”, Boletim Cultural, N.º 2, 
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira, p. 73-80. 

Trabalho fundamental para a pesquisa documental. Apenas incide na folha 404 da Carta 
Militar de Portugal. 
A restante bibliografia não acrescenta novas ocorrências. 

Contactos com instituições 
e investigadores  

Obtiveram-se nos serviços centrais do Instituto Português de Arqueologia listagem e 
cartografia com os sítios arqueológicos georeferenciados na base de dados da 
instituição. 
Contactou-se o Departamento de Cultura Turismo e Actividades, Dra. Graça Nunes 
(chefe de Divisão de Património e Museus), da Câmara Municipal de Vila Franca de 
Xira, que disponibilizou ortofotomapas com implantação de elementos de interesse 
patrimonial e respectivas descrições. Os dados fornecidos foram de grande utilidade 
relativamente à correcta designação e descrição de algumas das estruturas 
pertencentes às Linhas de Torres Vedras, acrescentando cinco novas ocorrências. 
Contactou-se o Dr. João Pimenta da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, tendo 
fornecido todos os dados de que tinha conhecimento para a área do projecto. Informou 
que foram detectados materiais romanos na zona do Calhandriz pela Dra. Sandra 
Brazuna, da empresa de arqueologia ERA, que se encontra a fazer o levantamento 
arqueológico do concelho. 
Contactou-se por e-mail a Dra. Sandra Brazuna, da empresa de arqueologia ERA, com 
a finalidade de obter a localização dos vestígios de época romana que detectou. Não se 
obteve resposta. 
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1.15.4. Trabalho de campo 

Os trabalhos de campo decorreram em Fevereiro de 2007 e tiveram como objectivo a prospecção 
sistemática da área de incidência (área de Arcena), que se encontra limitada a Este pela EN10-8 e a 
Oeste pelo Aterro Sanitário Mato da Cruz. 

Como base de trabalho, foi utilizada cartografia à escala 1:25 000, adequada à actual fase de 
desenvolvimento do Projecto. A partir deste suporte, obtiveram-se coordenadas de apoio, ulteriormente 
usadas para navegação com GPS, em complemento da orientação visual. Os trabalhos de campo foram 
executados por uma equipa constituída por três prospectores.  

Como ocorrências contemplaram-se os elementos móveis e imóveis de natureza arqueológica, 
arquitectónica e etnológica que foi possível identificar na área de Arcena. Excluíram-se deste âmbito os 
conjuntos rurais em utilização. 

Aquando do trabalho de campo os terrenos encontravam-se cobertos por densa vegetação arbustiva 
inviabilizando a execução de uma prospecção sistemática, na maior parte da AI desta avaliação. Deste 
modo, a visibilidade da superfície do solo era maioritariamente nula, sendo reduzida apenas em 
caminhos e algumas clareiras dispersas. A ocupação e a visibilidade do solo na área de Arcena estão 
caracterizadas no Anexo VII. 

Foi efectuado o reconhecimento das ocorrências identificadas na área de Arcena no decorrer da 
pesquisa documental, nomeadamente as ocorrências 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11 e 12. 

Foram identificadas 4 novas ocorrências, nomeadamente 7, 8, 10 e 13. 

As ocorrências 2, 4 e 6 reportam para a ocorrência 2 do EIA do Projecto do Aterro Sanitário Mato da 
Cruz (1997), que se encontra subdividida em 2a, 2b, 2c e 2d. 

No caso das ocorrências 2a e 2d do EIA do Projecto do Aterro Sanitário Mato da Cruz, (1997) 
constatou-se que formam uma mancha de ocupação a que foi atribuído o número 2 no presente 
trabalho. 

Em relação à ocorrência 2b do EIA do Projecto do Aterro Sanitário Mato da Cruz, (1997), que 
corresponde à ocorrência 4 no vertente descritor, não foi possível progredir no terreno para efectuar o 
devido reconhecimento devido à densidade do coberto vegetal (carrasco e tojo principalmente). 
Contudo, e dada a proximidade, os vestígios descritos podem estar relacionados com os achados 
isolados identificados na prospecção, incluídos na ocorrência 3 do actual descritor. 

O mesmo se passou com a ocorrência 2c do EIA, (1997), que é a ocorrência 6 no presente descritor. A 
densidade do actual coberto vegetal inviabilizou a progressão e reconhecimento de tais vestígios. 
Também neste caso os vestígios descritos podem estar relacionados com os identificados na 
prospecção, designados por ocorrência 7 no actual descritor. 

O Anexo VI contém as Fichas de Sítio das ocorrências que foram alvo de reconhecimento e das 
ocorrências identificadas durante a prospecção. Na Figura III. 117 indica-se a localização destas 
ocorrências. 
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Figura III. 117 – Localização das ocorrências 
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No Quadro III.66 sintetiza-se a caracterização da situação de referência. 

Quadro III.66 – Síntese da Situação de Referência do Descritor Património 

Referência 
 

Tipologia, 
Topónimo ou Designação 

Inserção no Projecto (AI, ZE) 
Categoria (CL, AA, AE) 

Valor Patrimonial e Classificação 

Cronologia 

  AI ZE  
TC PD  CL AA AE CL AA AE PA PR F ER MC Ind 

1 1 Forte, Reduto do Chão da 
Oliveira 

 5 5        C  

2 2 Mancha de Ocupação, 
Tapada da Serra 1 

 Ind.      N-C     

3 3 Moinho de Vento / Achados 
Isolados, Tapada da Serra 
2 

 3 3     N-C    In 

4 4 Habitat, Tapada da Serra 3  Ind.      N-C     

5 5 Cisterna, Tapada da Serra 
4 

  1        C  

6 6 Habitat, Tapada da Serra 5  Ind.      N-C     

7  Indeterminado, Calhandriz 
(Marco geodésico) 1 

 Ind.      N-C     

8  Pedreira, Calhandriz 
(Marco geodésico) 2 

  1         In 

 9 Malhões, Rio Crós Cós   1        C  

10  Pombal/Celeiro(?) e 
Mina(?), Arcena 

  1        O-C  

11  Quinta, Quinta das 
Fragosas 

  1        C  

12  Casal Agrícola, Casal da 
Cangarita 

  1   1     C  

13  Árvore, Arcena      2     O 
(?) 

 

 14 Ermida, S. Clemente      4     O  

 15 Povoado, Calhandriz     Ind        

 16 Moinho de Vento, Quinta 
da Panasqueira 

     3       

 17 Convento, Convento de S. 
Romão 

     Ind     O  

 18 Ermida, Nossa Senhora do 
Bom Sucesso 

     Ind     O  

 19 Cupa, Cupa do Bom 
Sucesso 

    5        

 20 Azenha, S. Romão      3       

 21 Quinta, Quinta do Moinho 
de Vento 

     Ind     O-C  

 22 Quinta, Quinta da Brandoa      Ind     O-C  

 23 Moinho de Vento, São 
Romão 

     3       

 24 Forte, Aguieira 2.º (Marco 
geodésico) - Sul 

    5 5     C  

 25 Forte, Aguieira 2.º (Marco 
geodésico) - Norte 

    5 5     C  

 26 Casal Agrícola, Casal dos 
Bertos 

    3      M-
O 

 

 27 Mancha de Ocupação, 
Casal dos Bertos 

    3      M-
O 

 

 28 Achados Isolados, Rio 
Crós Cós 

    1      M-
O 
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Referência 
 

Tipologia, 
Topónimo ou Designação 

Inserção no Projecto (AI, ZE) 
Categoria (CL, AA, AE) 

Valor Patrimonial e Classificação 

Cronologia 

  AI ZE  
TC PD  CL AA AE CL AA AE PA PR F ER MC Ind 
 29 Achados Isolados, Tapada 

da Serra 6 
    1      M-

O 
 

 30 Forte, Reduto das 
Sarnadas ou dos Dois 
Moinhos 

    5 5     C  

 31 Forte, Mato da Cruz     5 5     C  

 32 Forte, Mato da Cruz     5 5     C  

 33 Forte, Casal de Vale 
Freiras 

    5 5     C  

 34 Moinho de Vento, Casal 
das Bragadas 

     3       

 35 Forte, Casal das Bragadas     5 5     C  

 36 Moinho de Vento, Mourão 
(Marco geodésico) 

     3       

 37 Calçada, Bragadas     4      C  

 38 Moinho de Vento, Loureiro      3       

 39 Moinho de Vento, Adanaia      3       

 40 Moinho de Vento, 
Açoreana 

     3       

 41 Azenha, Casal das 
Fontainhas 

     3       

 42 Forte, Casal do Olivalinho     5 5     C  

 43 Moinho de Vento, Casal da 
Cangarita 

     3       

 44 Forte, Forte dos Sinais     5 5     C  

 45 Formação Natural, Castelo      Ind       

 46 Forte, Forte de Francisca 
Louro 

    5 5     C  

 47 Forte, Reduto do Casal da 
Entrega 

    5 5     C  

 48 Praça de Touros, Sítio do 
Curro 

     Ind     O-C  

 49 Igreja, Subserra      Ind       

 50 Quinta, Quinta da Subserra    IM  5     O  

 51 Bateria, Bateria Nova da 
Subserra 

    5 5     C  

 52 Moinhos de Vento, 
Moinhos do Forte da 
Subserra 

     3     C  

 53 Forte, Forte 1.º da 
Subserra 

    5 5     C  

 54 Moinho de Vento, Alhandra 
(Marco geodésico) 

     3       

 55 Forte, Alhandra (Marco 
geodésico) 

    5 5     C  

 56 Fortificação e Padrão, Alto 
do Boneco 

    5 5     C  

 57 Quinta, Paço do Sobralinho      5     C  

 58 Convento, Convento de 
Nossa Senhora dos Anjos 

     4     O  

 59 Necrópole, Alto do Pinheiro     4   C     



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJECTO DA PEDREIRA “ARCENA” 

(VILA FRANCA DE XIRA) 

 

 
E.101839.03.01.aa SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA III.203 
 

Referência 
 

Tipologia, 
Topónimo ou Designação 

Inserção no Projecto (AI, ZE) 
Categoria (CL, AA, AE) 

Valor Patrimonial e Classificação 

Cronologia 

  AI ZE  
TC PD  CL AA AE CL AA AE PA PR F ER MC Ind 
 60 Bateria, Bateria dos Melros 

ou Forte da Maria Joana 
    5 5     C  

 61 Forte, Reduto da Serra  do 
Formoso 

    5 5     C  

 62 Forte, Reduto Novo da 
Serra do Formoso 

    5 5     C  

 63 Forte, Reduto 2.º da 
Subserra 

    5 5     C  

 64 Forte, Reduto de São 
Fernando 

    5 5     C  

 65 Quinta e Capela, Quinta da 
Portela 

     Ind       

Referência. Os números da primeira coluna identificam as ocorrências caracterizadas durante o trabalho de campo (TC) e as letras 
da segunda coluna as que foram identificadas na pesquisa documental (PD). Faz-se, desta forma, a correspondência entre as duas 
fontes de caracterização do Património. As ocorrências estão identificadas com estas referências na cartografia. 
Tipologia, Topónimo ou Designação  
Inserção no Projecto:  AI = Área de incidência do Projecto; ZE = Zona envolvente do Projecto. 
Categoria: CL = Património classificado, em vias de classificação ou com outro estatuto de protecção (M=monumento nacional; 
IP=imóvel de interesse público; IM=imóvel de interesse municipal; ZP=zona especial de protecção; VC=em vias de 
classificação; PL=planos de ordenamento); AA = Património arqueológico; AE = Arquitectónico, artístico, etnológico, construído. 
Valor patrimonial e critérios: Elevado (5): Imóvel classificado (monumento nacional, imóvel de interesse público) ou 
ocorrência não classificada (sítio, conjunto ou construção, de interesse arquitectónico ou arqueológico) de elevado valor 
científico, cultural, raridade, antiguidade, monumentalidade, a nível nacional. Médio-elevado (4): Imóvel classificado (valor 
concelhio) ou ocorrência (arqueológica, arquitectónica) não classificada de valor científico, cultural e/ou raridade, antiguidade, 
monumentalidade (características presentes no todo ou em parte), a nível nacional ou regional. Médio (3), Médio-baixo (2), 
Baixo (1): Aplica-se a ocorrências (de natureza arqueológica ou arquitectónica) em função do seu estado de conservação, 
antiguidade e valor científico, e a construções em função do seu arcaísmo, complexidade, antiguidade e inserção na cultura 
local. Nulo (0): Atribuído a construção actual ou a ocorrência de interesse patrimonial totalmente destruída. Ind=Indeterminado 
(In), quando a informação disponível não permite tal determinação, ou não determinado (Nd), quando não se obteve informação 
actualizada ou não se visitou o local. 
Incidência espacial: Reflecte-se neste indicador a dimensão relativa da ocorrência, à escala considerada, e a sua relevância 
em termos de afectação, através das seguintes quatro categorias assinaladas com diferentes cores nas células: achado isolado 
(cor verde); ocorrências localizadas ou de reduzida incidência espacial, inferior a 200m2 (cor azul); manchas de dispersão de 
materiais arqueológicos, elementos construídos e conjuntos com área superior a 200m2 e estruturas lineares com comprimento 
superior a 100m (cor vermelha); áreas de potencial interesse arqueológico (cor laranja). 

Incidência espacial cor 
Achado isolado  

Ocorrência de pequena dimensão  
Ocorrência de dimensão significativa  

Ocorrência de dimensão indeterminada  
Áreas de interesse potencial  

Cronologia.: PA=Pré-História Antiga (Pi=Paleolítico Inferior; Pm=Paleolítico Médio; Ps=Paleolítico Superior); PR=Pré-História 
Recente (N=Neolítico; C=Calcolítico; B=Idade do Bronze); F=Idade do Ferro; ER=Época Romana; MC=Idades Média, Moderna 
e Contemporânea (M=Idade Média; O=Idade Moderna; C=Idade Contemporânea); In =Indeterminada ou não determinada. 
Sempre que possível indica-se dentro da célula uma cronologia mais específica.  
 
 
 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJECTO DA PEDREIRA “ARCENA” 

(VILA FRANCA DE XIRA) 

 

 
III.204 SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA E.101839.03.01.aa 

 

1.15.5. Avaliação específica da área da pedreira “Arcena” 

Em 2007 foi elaborado um diagnóstico actualizado do estado do património cultural no âmbito da 
caracterização ambiental de uma área destinada à localização de uma pedreira, em Arcena, no 
concelho de Vila Franca de Xira. O relatório então elaborado foi aprovado pelo Ministério da Cultura. 
(Anexo VII) 

Este diagnóstico, apoiado em pesquisa documental e prospecção arqueológica, incidiu numa área 
(AI do estudo) que congregava a propriedade da CIMPOR Foram identificadas 65 ocorrências de 
interesse cultural, a maioria das quais situadas na zona envolvente (ZE). Daquele conjunto, apenas 
12 ocorrências se situavam na AI então analisada. 

O projecto que se pretende agora implementar, correspondente à AI do Projecto, incide numa área de 
dimensão inferior à AI analisada em 2007. No seu interior e junto do acesso exterior à futura pedreira 
devem considerar-se as nove ocorrências (oc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) identificadas no Quadro III.66. 

Essas nove ocorrências (Figura III. 124 e Desenho em Anexo VII) situam-se no topo, e nas encostas 
voltadas a Sul, de uma cumeada, a Serra de Arcena, muito escarpada a Norte, e em trecho situado 
entre o reduto militar do Chão da Oliveira (oc. 1), a oeste, e a envolvente do vértice geodésico 
Calhandriz, a leste. 

As ocorrências 1 e 2 situam-se no exterior na área de exploração industrial mas estão na adjacência de 
um caminho que carece de melhoramento, mediante rectificação do seu traçado e alargamento. As 
ocorrências 3, 4, 7 e 8 situam-se na área de exploração e na adjacência ou sob o traçado de um acesso 
interno da pedreira. Finalmente, as ocorrências 5, 6, 7 e 9 serão afectadas pela exploração industrial. 

A ocorrência 1 corresponde a um reduto militar (Chão da Oliveira) pertencente ao sistema defensivo 
das Linhas de Torres Vedras. Está sinalizado na carta militar e foi recentemente incluído na revisão do 
Plano Director Municipal de Vila Franca de Xira. 

As ocorrências 3 (base de moinho), 5 (cisterna), 8 (pedreira) e 9 (malhões) ilustram diversos aspectos 
de exploração dos recursos (vento, água, solo e subsolo) deste território em época contemporânea. 

As ocorrências 2, 3, 4, 6 e 7, indicam uma presença humana antiga, configurando, um funcionalidade 
(talvez residencial) e um modo de implantação no terreno (talvez disperso) que não se conseguiu definir 
com base nos parcos dados de superfície. Tal ocupação, pré-histórica, traduz-se na identificação de 
fragmentos cerâmicos, em geral de pequenas dimensões e muito rolados, e indústria lítica sobre sílex e 
quartzito (lascas, núcleos e lamelas), ocorrendo dispersos ou em baixa densidade. Na ocorrência 2 
(área 2), em 1997, também foi detectado um machado de pedra polida transformado em martelo.  

Em face das condições deficientes de visibilidade do solo, deve considerar-se toda a área envolvente 
destas ocorrências arqueológicas como tendo potencial arqueológico, embora de qualificação 
indeterminada, por lacuna de conhecimento. 

Contudo, verificou-se que as condições de conservação dos vestígios arqueológicos são, 
aparentemente, mais desfavoráveis na área da ocorrência 2 (Figura III. 118), onde a visibilidade do solo 
é melhor e onde se constata ser reduzida a potência do solo.  

Na restante área com potencial arqueológico, em especial na envolvente do vértice geodésico (vg) 
Calhandriz (Figura III. 119), preponderam as más condições de visibilidade do solo, devido à densidade 
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da cobertura vegetal, exceptuando nos estradões (Figura III. 120 e Figura III. 122) que a percorrem e 
nalgumas clareiras (Figura III. 123), onde tais vestígios foram detectados (oc. 7). 

Tal significa que as actuais condições de conservação e de visibilidade do solo não permitem 
estabelecer a existência de um sítio arqueológico bem definido e delimitado territorialmente.  

 

Figura III. 118 - Zona da oc. 2 entre o reduto e o 
aterro 

 

Figura III. 119 - Ao fundo, relevo com 
vg Calhandriz, visto de Oeste 

 

Figura III. 120 - Estradão onde foi recolhida 
cerâmica, oc. 7 (a sul do vg) 

 

Figura III. 121 - Estradão onde foi recolhida 
cerâmica, oc. 7 (a sul do vg) 
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Figura III. 122 - Estradão onde foi recolhida 
cerâmica e líticos, oc. 7 (a sul vg) 

 

Figura III. 123 - Clareira onde foi recolhida 
cerâmica e líticos, oc. 7 (a leste do vg) 

 

Figura III. 124 - Localização das ocorrências identificadas na AI do Projecto 
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2. PROJECÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Neste capítulo procede-se à análise e avaliação da evolução da situação actual sem proceder à 
implementação do projecto. Este exercício, tal como qualquer outro tipo de projecção, define, 
essencialmente, uma evolução tendencial dos descritores ambientais considerados na situação actual, 
por um lado e, por outro, considera o enquadramento institucional em que se insere o Projecto em 
causa com base, sobretudo, nos instrumentos de planeamento e ordenamento do território definidos 
para a área. 

Este exercício prospectivo tem por objectivo principal fundamentar a avaliação dos impactes ambientais 
que se apresenta no capítulo seguinte. Não se pretende, desta forma, proceder a uma análise exaustiva 
dos efeitos resultantes da não implementação do Projecto, mas sim perspectivar a evolução tendencial 
de alguns do descritores ambientais. 

A análise efectuada incide, essencialmente, sobre os efeitos que terá, como acima referido, a opção de 
não ser efectuada a implantação da pedreira (opção zero) e tem por base o estado actual do ambiente 
da área em estudo. 

No que respeita ao Plano Director Municipal (PDM) de Vila Franca de Xira, destaca-se que a zona em 
que se insere a área de da pedreira se encontra classificada como Espaços de Indústria Extractiva 
(Espaços complementares de exploração), pelo que se pode perspectivar a potencial implementação de 
um outro Projecto de pedreira nesta área. Assim, e no que respeita à evolução futura desta zona 
pode-se considerar que, na área de intervenção do Projecto, poderia ocorrer uma ocupação muito 
semelhante à que se pretende pelo que a sua evolução seria bastante semelhante à descrita nos 
Capítulos seguintes. 

Por outro lado, como cenário igualmente provável, existe a hipótese de não haver lugar à 
implementação de nenhum projecto de extracção de inertes, pelo que a área da pedreira, com cerca de 
71,7 ha, poderá manter-se, no essencial, inalterada, isto é, com uso silvo-pastoril. Neste caso, a 
manutenção da situação actual terá, sobretudo, reflexos significativos nos factores de ordem 
sócio-económica, dado que as vertentes de carácter biofísico e ecológico se apresentam bastante 
estáveis.  

Nesta situação, a CIMPOR, continuará a exploração da pedreira “Bom Jesus” e terá que proceder à 
compra de calcário de alto teor em CaCO3, até que as reservas existentes se esgotem, o que deve 
ocorrer nos próximos 30 anos, período verdadeiramente reduzido para uma indústria desta natureza.  

Do ponto de vista biofísico, e dado que a área de da pedreira “Arcena” se encontra actualmente 
ocupada com pinhal e matos, caso o Projecto não venha a ser aprovado, é de prever que no decurso do 
seu período de vida útil não ocorram alterações significativas nesta área. De facto, toda a área a área 
de implantação do Projecto e envolvente próxima se encontra votada ao abandono, o que é patente 
pela densidade e desenvolvimento do pinhal e matos aqui presentes, é de prever que as alterações 
nesta área se restrinjam ao incremento e adensamento da vegetação com porte arbustivo e arbóreo.  

Acresce que este espaço se encontra classificado como de indústria extractiva na carta de 
Ordenamento do Plano Director Municipal de Vila Franca de Xira, e integrada numa vasta área 
classificada como Reserva de margas e margas (Decreto Regulamentar n.º 15/1993, de 13 de Maio) 
pelo que, e não obstante esta área sofra grandes pressões urbanísticas, esta área não terá, neste 
contexto, uso urbano. 
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Assim sendo, analisam-se seguidamente as perspectivas de evolução do descritor ambiental 
considerado mais relevante, face às principais características do Projecto em causa e a sua relação 
com o meio e a área em que se insere – a Sócio-economia. 

A projecção efectuada, que incide acima de tudo sobre a inviabilização da pedreira tem que atender a 
um conjunto alargado de factores que se relacionam não apenas com a pedreira em si, mas também 
com as actividades que a mesma sustenta.  

Assim, a não aprovação do Projecto da pedreira de calcário “Arcena” irá conduzir à existência de um 
dos seguintes cenários: 

• Pesquisa, prospecção e tentativa de abertura de nova pedreira de calcário para produção de 
agregados nas proximidades; 

• Manter a exploração da pedreira “Bom Jesus”, até ao esgotamento das reservas, e ponderar o 
cenário de encerramento do CPA, a médio prazo. 

A tentativa de abertura de uma nova pedreira irá significar um maior consumo de tempo e recursos 
financeiros na pesquisa, prospecção e desenvolvimento do processo técnico e administrativo, tempo 
esse que teria necessariamente reflexos nas vantagens competitivas da empresa, uma vez que 
manteria sua dificuldade em conseguir calcário de alto teor em CaCO3, a obter pela exploração da 
pedreira “Arcena”.  

O fecho do CPA estabeleceria a perca de preponderância do Grupo CIMPOR a nível nacional e mesmo 
internacional, a extinção de 400 postos de trabalho e a este cenário estará igualmente associado um 
conjunto de impactes ambientais muito significativos, decorrentes da impossibilidade de expansão do 
Aterro Sanitário Mato da Cruz.  

Com efeito, qualquer uma das situações mencionadas conduzirá a uma crescente vulnerabilidade da 
CIMPOR no mercado, com reflexos numa degradação do seu potencial competitivo. Este facto terá 
efeitos não só a nível local, mas também a nível regional e até nacional, indirectamente através dos 
seus principais clientes.  

A nível local, a não implementação do Projecto contribuirá para a falta de dinamização do panorama 
socio-económico da região, acabando por não permitir a rentabilização de uma área para o qual foi 
contemplado, no âmbito dos instrumentos de gestão do território, o uso que agora se propõe, a 
actividade extractiva.  

Deste modo, verifica-se que a não implementação da pedreira “Arcena” poderá afectar decisivamente o 
desempenho da CIMPOR, comprometendo a estratégia de desenvolvimento que tem prosseguido. Para 
além disso, terá igualmente reflexos no concelho de Vila Franca de Xira e na região envolvente, através 
dos efeitos indirectos noutras actividades económicas (transportes, energia, combustíveis, serviços de 
apoio, etc.) e toda a fileira da construção civil e obras públicas.  

A longo prazo, esta situação irá traduzir-se na redução dos postos de trabalho com consequente 
afectação da qualidade de vida das famílias, aspecto esse que será sentido principalmente a nível local, 
de onde são oriundos a generalidade dos trabalhadores fábrica de cimento de Alhandra, e poderá ter, 
ainda, reflexos na própria estrutura produtiva da CIMPOR. Do mesmo modo, através de efeitos 
indirectos, terá reflexos mais ou menos imediatos sobre o sector da construção civil e toda uma fileira 
de actividades a jusante, que integram a economia concelhia/regional/nacional.  
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1. AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS 

1.1. INTRODUÇÃO 

O objectivo deste Estudo de Impacte Ambiental é a identificação e a avaliação dos efeitos ambientais 
resultantes da implementação do Projecto da pedreira “Arcena” e, sempre que necessário, dos 
projectos complementares, considerando-se como impacte todas as modificações significativas, em 
relação à previsível evolução da situação actual, que decorram directa ou indirectamente da sua 
execução. 

Importa recordar que o Projecto que agora se apresenta a procedimento de Avaliação de Impacte 
Ambiental consiste no licenciamento de uma exploração de calcários e margas, matéria-prima para a 
produção de cimento, com método de exploração idêntico ao realizado na vizinha pedreira “Bom Jesus”, 
pelo foi possível estimar, com elevada precisão, os impactes ambientais decorrentes desta exploração. 

O facto de os factores de perturbação referidos para a fase de exploração já ocorrerem na envolvente 
próxima, permite prever que tipo de impactes se estabelecem com a nova exploração. É ainda de referir 
que os impactes ambientais de qualquer intervenção humana dependem da sua natureza mas também 
da sensibilidade dos sistemas sobre os quais actuam. 

A distinção dos impactes consoante a fase em que se desenvolve um dado projecto é, quando se trata 
de um projecto de exploração de inertes, em geral pouco nítida, quer quando se foca o referencial 
temporal, quer quando se observa o desenvolvimento da actividade no espaço. Enquanto noutro tipo de 
projectos é clara a distinção entre a fase de construção, a fase de exploração/funcionamento e a fase 
de desactivação/desmantelamento, num projecto de extracção de inertes estas fases tendem a 
sobrepor-se e a actuar de forma conjunta. De facto, as duas primeiras fases não são de forma alguma 
separáveis, já que a extracção do recurso mineral implica uma série de acções geralmente associadas 
à fase de construção de um determinado empreendimento – desmatação, decapagem, desmonte e 
escavação do maciço rochoso, etc. – existindo uma transição directa para a desactivação, podendo 
ocorrer todas em simultâneo numa mesma exploração. 

Na óptica industrial, uma pedreira pode ser vista como uma unidade de extracção e processamento de 
matéria mineral, a qual implica a instalação no terreno de um conjunto de equipamentos e maquinaria, 
bem como de recursos humanos. Por definição, neste tipo de projectos, é a localização da 
matéria-prima que define a localização das unidades de extracção e processamento, ao contrário de 
outros projectos industriais onde a localização poderá depender mais de outros factores de produção, 
tais como as acessibilidades ou a disponibilidade de mão-de-obra.  

Em virtude do exposto, a análise de impactes que se apresenta para cada um dos descritores 
ambientais, considera uma exploração contínua (a qual implica a instalação de um conjunto de 
infra-estruturas no terreno), estando implícito que a desactivação irá decorrer continuamente no espaço 
ao longo do período de lavra. A requalificação ambiental das áreas afectadas durante o período de 
exploração trará, no geral, impactes positivos e permanentes para a generalidade dos descritores 
ambientais analisados. 
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Assim, no presente EIA, para a avaliação dos impactes ambientais decorrentes do licenciamento da 
pedreira “Arcena” consideram-se duas fases de Projecto, a que correspondem acções e afectações 
completamente distintas: 

• Fase de exploração – nesta fase procede-se à instalação da pedreira, sendo que as operações de 
lavra serão seguidas pelas de aterro e posterior recuperação faseada das áreas afectadas; 

• Fase de desactivação/desmantelamento – correspondente ao abandono da lavra e à conclusão 
da recuperação paisagística do local afectado. 

Neste capítulo, procedeu-se à caracterização dos impactes gerados pelo Projecto de acordo com sete 
parâmetros. Para cada parâmetro foram ainda definidas classes, procedimento que permitiu efectuar 
uma avaliação semi-quantitativa. Os parâmetros e as classes considerados foram as seguintes:  

• Natureza - Foram considerados impactes positivos, negativos ou nulos; 

• Grau de certeza - Parâmetro que avalia a probabilidade da ocorrência dos impactes descritos e 
que depende do grau de conhecimento existente sobre as acções geradoras de impactes e sobre 
os sistemas sobre os quais actua. Os impactes previsíveis foram considerados como: possíveis, 
prováveis e certos;  

• Duração - Parâmetro que avalia o carácter permanente ou temporário de cada um dos impactes; 

• Reversibilidade - Parâmetro que avalia o carácter reversível, parcialmente reversível ou 
irreversível de cada um dos impactes; 

• Ordem - Consoante se trate de impactes directamente causados pela implementação do Projecto 
(impactes directos) ou causados de forma indirecta pelos processos que gera (impactes 
indirectos); 

• Magnitude - Parâmetro que corresponde a uma avaliação, tão objectiva quanto possível, das 
consequências do Projecto sobre as diferentes variáveis ambientais e sócio-económicas. 
Consideram-se as classes muito reduzidas, reduzida, média, elevada e muito elevada.  

• Significado – Parâmetro integrador que permite estabelecer uma comparação entre a 
importância dos diversos impactes. Pesa outros parâmetros, designadamente, a área afectada, a 
reversibilidade e a interacção entre impactes. Os impactes são classificados como pouco 
significativos, significativos ou muito significativos.  

A temporalidade do Projecto está dependente do faseamento da sua implementação bem como do 
período de vida útil da pedreira, associado às reservas existentes. Uma vez que o consumo de calcário 
e margas previsto pode variar face à evolução das necessidades de produção da fábrica de cimento 
(esta, por sua vez, está dependente das necessidades de mercado da construção civil e obras públicas, 
regional, nacional e mesmo internacional), também o tempo de vida útil da pedreira poderá apresentar 
algum desvio em torno dos 59 anos estimados. 

No que diz respeito à graduabilidade, destaca-se o facto da implementação do Projecto se realizar de 
forma faseada, sendo que os seus efeitos se farão sentir progressivamente, em função dos avanços da 
lavra e da recuperação paisagística. 
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Relativamente ao faseamento do Projecto, este é composto por quatro fases (Fase I, II, III e IV), 
correspondendo cada uma delas um período de exploração definido. Em cada uma destas fases a lavra 
é concomitante com a recuperação paisagística, tendo esta também quatro fases. 

De seguida serão detalhadas as metodologias de avaliação de impactes específicas adoptadas por 
cada um dos descritores ambientais em causa e efectuada a sua avaliação. Destaca-se que, na 
avaliação de cada descritor, se procurou diferençar os parâmetros mais relevantes para a tipologia de 
impacte em questão, realçando o seu significado, em função dos parâmetros anteriormente 
pormenorizados. 

1.2. CLIMA 

1.2.1. Impactes directos 

Não se prevê que o Projecto da pedreira “Arcena” venha a gerar impactes negativos mensuráveis sobre 
a generalidade das variáveis climatológicas.  

Ainda que pouco significativos, os impactes ambientais previstos resultantes do Projecto são: 

• Alteração do regime de escoamento de micro-escala das massas de ar; 

• Redução da evapotranspiração, devido à remoção do coberto vegetal; 

• Alteração da humidade relativa do ar, consequência da alteração da topografia e do regime 
hidrológico local. 

No que respeita aos aspectos globais do clima, nomeadamente a depleção da camada de ozono 
estratosférico e as alterações climáticas, a sua abordagem e quantificação em termos de impacte 
ambiental é diversa. As substâncias que promovem a destruição do ozono1 não fazem parte dos 
processos normais das actividades em estudo. 

Ao nível das alterações climáticas, o impacte resultante das emissões de gases com efeito de estufa, 
resultará, maioritariamente, dos consumos de combustíveis nos equipamentos móveis. 

1.2.2. Influência do clima noutros descritores ambientais 

As variáveis climatológicas que mais condicionam a qualidade do ar, das águas e do ambiente sonoro 
que se observam na região de estudo são o regime de ventos e a precipitação. O regime de ventos 
porque dele depende o transporte dos poluentes atmosféricos, nomeadamente o transporte a curta 
distância das partículas em suspensão. A precipitação porque, além de condicionar drasticamente as 
emissões fugitivas de partículas em suspensão, promove a deposição da generalidade dos poluentes 
atmosféricos por via húmida. Por outro lado, a precipitação será responsável por dois fenómenos que 
condicionam fortemente a qualidade das águas, nomeadamente a das águas superficiais, e que são a 
diluição e a erosão/arrastamento de partículas mais ou menos finas, entre outras substâncias 
susceptíveis de afectar a qualidade da água. 

                                                           

1 Listadas no Anexo do Protocolo de Montreal, datado de 16 de Setembro de 1987 e ratificado pelo Governo Português. 
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As implicações das condicionantes climatéricas, vento e precipitação resultam, basicamente, ao nível 
da direcção predominante do escoamento das massas de ar na região de estudo, bem como da área 
afectada pela formação de eventuais plumas de dispersão de poluentes na zona de exploração e 
acessos. 

No que se refere à precipitação, como factor de maior relevo salienta-se o número médio anual de dias 
sem precipitação ou com precipitações diárias abaixo dos 0,1 mm. Este factor favorece a formação de 
plumas fugidias contendo partículas suspensas, nomeadamente a partir dos acessos não asfaltados e 
dos rodados das viaturas pesadas, durante uma fracção considerável do ano.  

Em termos de ambiente sonoro, tem-se a influência exercida por factores como a temperatura, a 
humidade atmosférica e o regime de ventos, sobre os mecanismos de propagação das ondas sonoras. 
A velocidade de propagação do som no ar depende da temperatura e aumenta com esta. Por outro lado 
os meteoros agem como obstáculos à propagação do som, reduzindo a energia contida nas ondas 
sonoras, e diminuem o tempo de reverberação por aumento da área de absorção sonora equivalente do 
espaço em que as ondas se propagam. Quanto ao regime de ventos, ele condiciona a propagação das 
ondas sonoras que, como ondas mecânicas que são, ficam sujeitas ao campo de velocidades. Assim, 
os receptores localizados nas imediações das fontes de ruído ambiente deverão sentir com mais 
intensidade o ruído delas proveniente quando o vento sopra na sua direcção (na direcção dos 
receptores). 

Por último e no que concerne ao binómio precipitação/qualidade da água, tem-se uma maior 
probabilidade de ocorrência de fenómenos de erosão e consequente arrastamento de finos nos meses 
de maior precipitação. 

Salienta-se que estão consignadas medidas de minimização para cada um dos impactes secundários 
identificados, e que se encontram enumeradas nos capítulos dos respectivos descritores ambientais. 

1.3. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

Na área a intervencionar os impactes ao nível do descritor geologia e geomorfologia serão os 
processos erosivos, a destruição das formações geológicas e do relevo, bem como a instabilidade do 
maciço. 

1.3.1. Processos erosivos 

As actividades que decorrem da fase de funcionamento da actividade extractiva na área em estudo, tais 
como a destruição do coberto vegetal e a remoção das terras de cobertura, põem a descoberto uma 
extensão de rocha, facilitando os processos erosivos, o que constitui um impacte negativo. No entanto, 
tendo em consideração a elevada permeabilidade das formações mais carbonatadas e a sua relativa 
resistência à erosão, pode-se afirmar que a sua susceptibilidade aos agentes erosivos não será 
significativa. Por outro lado, os impactes serão significativos realtivamente às formações mais argilosas, 
que possuem menos resitência à erosão. 

Dado que o macicço rochoso é constituído por alternâncias de calcários, margas e argilas, pode-se 
afirmar que os impactes ocorrerão em toda a área da pedreira e que serão temporários, restringindo-se 
às operações de lavra. As operações de recuperação paisagística, principalmente a implantação da 
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vegetação, irá permitir a fixação dos solos e a consequente reversibilidade dos impactes sobre os 
processos erosivos. 

1.3.2. Alterações na morfologia local 

A destruição das formações geológicas presentes na área de intervenção, como resultado das 
operações de desmonte, constituirá um impacte negativo permanente. Contudo, considera-se que esta 
perda será pouco significativa uma vez que estas formações geológicas não constituem valores 
geológicos a preservar nem formações raras. 

O impacte decorrente da modificação do relevo superficial, devido à actividade extractiva, será 
permanente, uma vez que não será reposta a topografia original. Este impacte será significativo uma 
vez que será criado um desnível entre a topografia original e a base da corta (após modelação) superior 
à centena de metros. 

Atendendo a que o circuito de expedição do material a explorar não estará a funcionar completamente 
na Fase I da lavra, haverá necessidade de criar depósitos temporários do material a explorar em áreas 
que serão exploradas apenas nas fases seguintes da lavra. Prevê-se que no final da Fase II e durante a 
Fase III da lavra esses materiais sejam encaminhados para a britagem, expedidos por correia 
transportadora para a pedreira “Bom Jesus” e dai para a fábrica. Os impactes induzidos pela 
movimentação destes materiais (e. g. alteração na morfologia local e erosão dos materiais depositados) 
serão negativos mas pouco significativos, uma vez que terão carácter temporário. 

Prevê-se, ainda, a criação de depósitos definitivos, nomeadamente através da modelação da corta da 
pedreira com os estéreis a produzir. Estes serão utilizados no âmbito da recuperação paisagística com 
o intuito de permitir uma rápida reabilitação da área intervencionada pela exploração da pedreira e o 
melhoramento do seu enquadramento ambiental. O encosto de estéreis aos taludes assegurará, ainda, 
a sua suavização e a estabilização de blocos individualizados, pelo que os impactes induzidos pela 
criação destes depósitos serão positivos, permanentes mas pouco significativos. 

1.3.3. Instabilidade do maciço 

Ao nível da geotecnia, os impactes expectáveis reflectem-se na integridade estrutural do maciço 
rochoso, com implicações directas na segurança de pessoas, animais e bens. De facto, a alteração de 
relevo resultante das actividades extractivas irá definir ângulos de talude com inclinações superiores às 
do relevo natural. Conforme preconizado na metodologia de desmonte da pedreira, as bancadas 
possuirão ângulos de talude bastante inclinados (75º com a horizontal), o que condicionará as 
condições de estabilidade do maciço rochoso a explorar. A estratificação e a fracturação são os 
factores que mais irão pesar nas condições de segurança a observar na pedreira. 

O método de desmonte a praticar nesta pedreira privilegiará o desenvolvimento das frentes de 
desmonte no sentido da inclinação da estratificação o que incrementará a estabilidade das frentes de 
desmonte. 

Assim, o estudo da presença de factores que motivem o escorregamento ou tombamento de blocos 
(e.g. estratificação e fracturação) e fenómenos de aluimento (e.g. presença de grandes cavidades 
cársicas preenchidas com terra rossa), são de extrema importância para a garantia da estabilidade das 
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escavações. Apesar da probabilidade de ocorrência destes fenómenos ser praticamente nula1, função 
da metodologia de lavra prevista no Plano de Pedreira, a sua ocorrência traduz-se num impacte directo 
e negativo. A sua magnitude será função das consequências que daí advierem, sempre condicionada 
ao envolvimento de pessoas, bens e/ou animais. 

Estes impactes serão, ainda, temporários, uma vez que as operações de recuperação paisagística 
prevêem o encosto dos estéreis nos taludes de escavação, levando à estabilização dos blocos 
individualizados. 

1.4. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

O meio hídrico é uma componente biofísica com probabilidade de ser afectado pela actividade 
extractiva. Assim, aspectos como a alteração da drenagem superficial (com intersecção de linhas de 
água e ocupação de áreas dominadas pelas bacias hidrográficas) podem ocorrer com alguma 
regularidade. 

Neste enquadramento, as potenciais influências nos recursos hídricos superficiais poderão resultar da 
afectação do regime de escoamento consequente da alteração da drenagem superficial (com 
intersecção de linhas de água e ocupação de áreas dominadas pelas bacias hidrográficas), quer ao 
nível da fase de exploração quer da desactivação. 

No projecto em análise são afectadas linhas de água de 1ª ordem e 2ª ordem, afluentes do rio Crós 
Cós, pelo que se prevê alterações na rede de drenagem superficial embora sem modificações 
significativas no regime de escoamento superficial ao nível da bacia hidrográfica dominada pelo rio Crós 
Cós2. Em termos meramente hidrográficos, de acordo com a análise efectuada, nomeadamente no que 
respeita às linhas de água directamente afectadas e à localização da pedreira face à bacia hidrográfica, 
considera-se que o impacte é negativo, directo, permanente, certo e pouco significativo. 

Nas fases I e II da exploração é previsível a ocorrência de impactes negativos, resultantes da 
realização de dois aterros temporários.  

A realização de um dos aterros resulta da necessidade de abertura da célula do Aterro Sanitário Mato 
da Cruz, em momento prévio à construção das infra-estruturas de transporte (fase I). A construção da 
plataforma onde se procederá à construção da britagem determina a construção do segundo aterro 
temporário. Após a construção da britagem e das infra-estruturas de transporte, os materiais de aterro 
serão desmontados, britados e expedidos para a pedreira “Bom Jesus”, por correia transportadora. 

A realização dos aterros pode levar ao arrastamento de materiais e ao consequente assoriamento do rio 
Crós Cós, pelo que o projecto determina a realização de bacias de decantação. Assim, o incremento da 
carga sólida transportada para as linhas de água não será significativo uma vez que o projecto prevê 
que as águas pluviais sejam armazenadas em bacias de decantação, antes de serem lançadas na rede 
hidrográfica, pelo que se considera que o impacte será negativo, directo, temporário, certo e pouco 
significativo. 

                                                           

1 A ocorrência destes fenómenos estará ligada a pequenas massas de terras ou a pequenos blocos individualizados pela 
lavra. 
2 No âmbito dos projectos complementares, o atravessamento do rio da Silveira, necessário para a construção e manutenção 
do túnel e poço, será objecto de um estudo e licenciamento específico. 
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No que respeita ao período de lançamento das águas pluviais acumuladas nas respectivas bacias na 
rede de drenagem natural, estas serão repartidas no tempo e da mesma ordem de grandeza dos 
caudais estimados para as secções em análise. 

Ao nível global da região hidrográfica dominada pelo rio Crós Cós o escoamento continuará a 
processar-se de forma semelhante, pelo que se considera que quer na fase de construção quer de 
exploração, os impactes globais nos recursos hídricos superficiais não são significativos. 

Na fase de encerramento da pedreira e, após recuperação ambiental, com revegetação da superfície, 
não é expectável a existência de impactes negativos, significativos, sobre os recursos hídricos 
superficiais. 

1.5. RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 
Os eventuais impactes nos recursos hídricos subterrâneos, no que respeita aos aspectos quantitativos, 
foram avaliados relativamente aos seguintes parâmetros: 

a) Escavações e rebaixamento do nível freático – Atendendo à cota do piso base de exploração 
prevista no Projecto (90 m), ao inventário hidrogeológico efectuado, e à ausência de intersecção do 
nível freático nas sondagens de reconhecimento geológico efectuadas não se prevê a afectação do 
nível freático. No entanto, tal como descrito na caracterização da situação de referência a 
informação disponível sobre a piezometria não permite concluir acerca da continuidade hidráulica 
dos pontos amostrados. A monitorização do nível freático, tal como proposta no Capítulo V, permitirá 
estabelecer a tendência evolutiva do nível freático e a aferição da certeza, da magnitude e da 
importância deste impacte; 

b) Alteração da taxa de infiltração – A remoção do solo de cobertura na fase preparatória da 
exploração irá contribuir para o aumento da taxa de infiltração na zona de escavação, o que 
constituirá um impacte positivo, muito pouco significativo, e parcialmente reversível após o aterro 
final das áreas exploradas (recuperação paisagística). Por outro lado, nas áreas de deposição desse 
mesmo solo (pargas), poderá ocorrer uma ligeira redução da taxa de infiltração, induzindo assim um 
impacte negativo, ainda que também muito pouco significativo. Em suma, o balanço hídrico final, 
após a conclusão de todas as actividades de projecto, nomeadamente as de recuperação 
paisagística (que avançarão em simultâneo com a exploração), deverá ser semelhante ao da 
situação natural do terreno pelo que não é de esperar diminuição das taxas de recarga; 

c) Alteração da permeabilidade do maciço - O desmonte com recurso a explosivos deverá provocar um 
incremento da permeabilidade secundária, por aumento da fracturação do maciço calcário. A 
acontecer, este será certamente um impacte negativo durante a fase de exploração uma vez que 
poderá originar maior drenagem de água subterrânea para o interior da corta, ainda que muito pouco 
significativo à escala do aquífero. Para a fase de desactivação este mesmo impacte deverá ser 
considerado como positivo, de igual modo muito pouco significativo à escala do aquífero. Este 
impacte será directo e parcialmente reversível;  

d) Caudais extraídos – A água necessária para a rega dos caminhos, a aspersão na unidade de 
britagem (para minimização das emissões de poeiras para a atmosfera) e para a rega da estrutura 
verde a implantar no âmbito do PARP, será proveniente de um furo a instalar na pedreira. Este 
impacte é pouco significativo face aos reduzidos caudais a extrair;  
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e) Influência do projecto sobre captações municipais – não serão afectadas directa ou indirectamente 
captações de abastecimento público uma vez que as captações da autarquia de Vila Franca de Xira 
existente na envolvente se encontram desactivadas. Salienta-se que o abstecimento público de 
água é garantido pela EPAL; 

f) Instalações auxiliares da pedreira – pela sua natureza e dimensão exígua à escala do aquífero, 
originam impacte sem significado. 

Na fase de desactivação não são esperados impactes negativos que possam determinar uma alteração 
significativa do meio e das condições hidrogeológicas uma vez que, de acordo com o PARP integrado 
no Projecto, haverá enchimento parcial da corta da pedreira com os rejeitados inertes provenientes da 
exploração da pedreira. 

1.6. QUALIDADE DAS ÁGUAS 

As características fisiográficas da bacia hidrográfica associada à rede de drenagem da área de 
intervenção do projecto, em conjugação com as da precipitação, induzem um regime hidrológico 
permanente, ainda que dada a sua localização na zona de montante na bacia, os troços afectados só 
apresentem caudal após ter acontecido uma chuvada. 

A qualidade das águas superficiais poderá ser afectada pela exploração da pedreira devido a: 

• Bombagem das águas pluviais acumuladas no fundo da corta. De acordo com o Projecto, 
atendendo à natureza margosa das formações geológicas poderá eventualmente ocorrer alguma 
acumulação de águas no interior da corta da pedreira o que poderá motivar a bombagem destas 
águas de escorrência superficial. O Projecto já contempla a construção de bacias de decantação 
para esta eventualidade. Salienta-se que o encaminhamento prévio das águas do fundo da corta 
para estas bacias de decantação, evitando que os sólidos e outras impurezas sejam 
transportados para a rede de drenagem natural, contribui para a minimização dos impactes 
negativos associados à descarga de águas residuais. Acresce que o projecto já incorpora um 
Plano de Monitorização que inclui o controlo de parâmetros físico-químicos de qualidade das 
águas antes de serem devolvidas ao sistema hídrico natural; 

• Deposição, por via húmida e seca, de partículas de poeiras em suspensão originadas pela 
exploração e pela circulação dos camiões no interior da pedreira. A rede de drenagem das áreas 
em exploração encontra-se dimensionada para escoar para o interior da corta da pedreira, a partir 
da qual as águas, quando não infiltram, serão encaminhadas para bacias de decantação. Deste 
modo, este impacte negativo será pouco significativo e temporário; 

• Derrame acidental de óleos e lubrificantes utilizados nas máquinas e veículos, afectos à 
exploração e transporte. Este impacte é incerto e a ocorrer poderá ser negativo e significativo, se 
não forem tomadas medidas imediatas para a contenção destes derrames. Deverão, por isso, ser 
observadas as restrições à manipulação de substâncias solúveis perigosas, de forma a impedir 
eventuais derrames que seriam especialmente perigosos, dada a facilidade com que poderiam 
entrar na circulação subterrânea. 
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O controlo das emissões fugitivas de poeiras atmosféricas, através da minimização da formação das 
respectivas plumas1, é outro aspecto ambiental de importância não negligenciável para a gestão dos 
impactes sobre a qualidade das águas de superfície. De facto, minimizando a degradação da qualidade 
do ar nas zonas de exploração e respectivas envolventes e acessos, minimiza-se igualmente a 
deposição por via seca e húmida de partículas sólidas, por vezes de dimensões coloidais, responsáveis 
pela degradação da qualidade das águas de superfície. 

Tal como sucede noutros descritores, os impactes das actividades do Projecto sobre a qualidade das 
águas superficiais são de natureza marcadamente descontínua no tempo. O arrastamento de sólidos 
para as linhas de água irá depender do regime de precipitação e de escoamento, o qual varia, por 
exemplo, ao longo do ano. Assim, o impacte mais significativo sobre a qualidade das águas superficiais 
irá depender, sobretudo, dos cuidados sistemáticos postos na prevenção de situações de potencial 
arrastamento de material sólido.  

No que respeita ao eventual derrame acidental de óleos e lubrificantes utilizados nas máquinas e 
veículos afectos à exploração, o impacte ao nível da qualidade das águas será negativo e muito 
significativo se não forem tomadas medidas imediatas para a contenção destes derrames.  

A manipulação das substâncias explosivas que serão utilizadas no desmonte do maciço calcário 
poderiam, à partida, induzir impactes negativos sobre a qualidade das águas superficiais, uma vez que, 
tal como já foi referido, a água acumulada no fundo da corta será bombeada, após tratamento na bacia 
de decantação, para a rede de drenagem natural, podendo acarretar algum contaminante originado 
nessa operação. Esta tipologia de impacte não parece provável pelas seguintes razões: 

• os explosivos serão fornecidos e aplicados sob forma de cartuchos selados plastificados e 
apenas são manuseados por pessoas devidamente habilitadas com cédula de operador de 
substâncias explosivas; 

• o processo de detonação dos explosivos, que conduz à fragmentação da rocha, engloba a sua 
deflagração e consequente transformação em gases que se libertam, não existindo transferência 
de contaminantes para as águas. 

Em relação à qualidade das águas subterrâneas, desde que sejam observadas restrições à 
manipulação de substâncias solúveis perigosas, de forma a impedir eventuais derrames acidentais que 
seriam especialmente perigosos, dada a facilidade com que poderiam entrar na circulação subterrânea, 
apenas parecem ser de considerar os seguintes tipos de fontes poluentes: 

• a descarga acidental de efluentes líquidos domésticos com origem nas infra-estruturas de suporte 
à actividade extractiva (instalações sociais);  

• derrames acidentais de óleos, lubrificantes e combustíveis, da maquinaria utilizada na extracção, 
no transporte e na expedição dos materiais. 

 

                                                           

1 Este assunto é devidamente exposto no descritor Qualidade do Ar. 
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Neste cenário, e perante uma eventual situação de acidente, o impacte ao nível da qualidade das águas 
do aquífero local será negativo e muito significativo, se não forem tomadas medidas imediatas de 
contenção dos derrames. No entanto, estas estruturas serão devidamente impermeabilizadas e 
isoladas, sendo os efluentes e resíduos resultantes retirados por empresas especializadas. Serão, 
ainda, alvo de manutenção apertada pelo que não são expectáveis impactes ao nível da introdução de 
poluentes no sistema hídrico. 

À semelhança do que foi referido em relação às águas superficiais, não se prevê que a utilização de 
substâncias explosivas induza impactes negativos sobre a qualidade das águas subterrâneas. 

1.7. QUALIDADE DO AR 

1.7.1. Considerações iniciais 

As partículas em suspensão são o principal poluente atmosférico gerado na exploração de pedreiras. 
No caso em análise a geração deste poluente deverá ocorrer a partir de acessos não asfaltados no 
interior da área de exploração. O desmonte do calcário e margas e o processamento na unidade de 
britagem são também fontes importantes de partículas em suspensão. Destaca-se ainda que na 
pedreira de “Arcena” não haverá qualquer tráfego de expedição dos materiais uma vez que o transporte 
para pedreira “Bom Jesus” e desta para a fábrica de Alhandra será feito através de correias 
transportadoras. 

A análise dos impactes gerados pela laboração da pedreira “Arcena” será realizada através da 
quantificação do nível de concentração de partículas em suspensão nos receptores mais próximos da 
área de exploração e acesso. Serão considerados os receptores avaliados na situação de referência. 
Para tal é necessário proceder à análise detalhada das emissões associadas à circulação de viaturas 
nos acessos não asfaltados no interior da pedreira. Esta análise tem por base os critérios propostos 
pela Agência Americana para o Ambiente (EPA) em “Compilation of Air Pollutant Emission 
Factors (AP-42)” (1995) aplicando-se os seguintes capítulos: 

• 13.2.2 - Unpaved roads - onde é descrita a metodologia a utilizar para o cálculo das taxas de 
emissão de vias de acesso não pavimentadas;  

• 11.19.2 -Crushed Stone Processing - que descreve as emissões devidas aos processos de 
beneficiação dos materiais extraídos (britagem). 

Com base no Projecto em análise, considerou-se, para efeitos de cálculo, que a produção média da 
pedreira será de 1 200 000 t/ano.  
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A exploração da pedreira será realizada em quatro fases de acordo com o estabelecido no quadro 
seguinte: 

Quadro IV.1 – Trabalhos desenvolvidos nas diferentes fases de desenvolvimento do projecto 

FASE TRABALHO DESENVOLVIDO DURAÇÃO 

Fase I 

Escavação da célula 4A do Aterro Sanitário de Mato da Cruz 9 meses 

Escavação da célula 4B do Aterro Sanitário de Mato da Cruz 

Construção do túnel e do poço 

Construção da correia transportadora 5 anos 

Fase II Construção da plataforma para instalação da britagem 

Fase III Exploração da pedreira 
53 anos 

Fase IV Exploração do maciço onde está instalada a britagem 

 

Na Fase I a escavação da célula 4A do Aterro Sanitário de Mato da Cruz (ASMC) será realizada através 
da extracção de 840 000 t de calcário, num período de 9 meses. Este material (recurso mineral) será 
depositado no interior da área licenciada da pedreira “Arcena”, sendo apenas encaminhado para a 
pedreira “Bom Jesus” após a construção do poço, do túnel e da correia transportadora. Esta extracção 
produzirá um tráfego interno de cerca de 4 camiões por hora num período de nove meses. Neste 
período não existirão quaisquer outros trabalhos. A abertura desta célula permitirá a laboração do 
ASMC por um período de 5 anos, durante os quais decorrerão trabalhos preparatórios que consistem 
na abertura da célula 4B do ASMC, na construção do poço, do túnel e da correia transportadora e na 
construção da plataforma para a instalação da britagem (Fase II). 

O material extraído durante a construção do túnel e do poço será transportado para a pedreira 
“Bom Jesus” com recurso a Dumper’s por um acesso a construir a Norte da área de ”Arcena”. Este 
acesso servirá exclusivamente para o transporte dos materiais nesta fase, uma vez que durante a 
laboração normal da pedreira esse transporte será realizado com recurso a correias transportadoras. O 
tráfego induzido nesta Fase será de cerca de 1 camião por hora. 

Na Fase III proceder-se-á à exploração da pedreira com uma produção de 1 200 000 t/ano. Esta 
produção irá gerar um tráfego interno de cerca de 5 Dumper’s por hora. Neste período a pedreira 
poderá laborar no período entre as 7:00 e as 23:00, o que corresponderá ao cenário mais desfavorável, 
considerado na avaliação de impactes. 

Na Fase IV será explorado o maciço subjacente à unidade de britagem. Neste período a produção da 
pedreira, e consequentemente o tráfego induzido será semelhante ao previsto para a Fase III. 

1.7.2. Tráfego em vias não pavimentadas 

Para avaliar a magnitude dos impactes decorrentes do tráfego de veículos pesados ao longo das vias 
não pavimentadas efectuou-se a quantificação das emissões de partículas tendo por base a 
metodologia citada anteriormente. 
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A taxa de emissão de uma via não pavimentada pode ser determinada aplicando a expressão 1: 
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em que, 

E – Taxa de emissão de PTS, PM2,5 ou PM10 (g/vkp)1; 
S – Percentagem de finos do pavimento; 
W – Peso médio dos veículos (ton); 
M – Humidade no pavimento (%). 

 

As constantes k, a, b e c, dependem do tamanho específico da partícula e assumem os valores 
descritos no Quadro IV.2. 

Quadro IV.2 - Valores assumidos pelas constantes a aplicar na equação 1. 

CONSTANTE PM10 

k (g/vkp) 2,6 

a 0,8 

b 0,4 

c 0,3 

 

Para um cálculo mais realista, deverá ser incluído na equação 1 um factor que considere o número 
médio anual de dias sem precipitação. Assim, obtém-se a equação 2: 
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em que:  

P – Número médio anual de dias com precipitação superior a 0,1mm; assumindo as constantes K, a, b 
e c os valores descritos anteriormente. 

Para o caso em estudo foram realizadas duas simulações, com o objectivo de determinar as emissões 
de PM10 nas situações de piso seco (sem controlo das emissões) e de piso húmido (com controlo das 
emissões), tendo-se obtido os resultados que se apresentam no quadro seguinte. 

                                                           

1 g/vkp – gramas por veículo por quilómetro percorrido. 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJECTO DA PEDREIRA “ARCENA” 

(VILA FRANCA DE XIRA) 

 

 
E.101839.03.01.aa AVALIAÇÃO DE IMPACTES E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO IV.13 
 

Quadro IV.3 - Factores de emissão de partículas em acessos não pavimentados. 

TIPO DE 
POLUENTE 

FACTOR DE EMISSÃO [g/vkp] 

SEM CONTROLO DAS 
EMISSÕES 

COM CONTROLO DAS 
EMISSÕES 

PM10 458 302 

 

Com base nos factores de emissão apresentados no Quadro IV.3 e tendo em conta a produção prevista 
para a pedreira é possível determinar as emissões globais PM10, com e sem controlo das emissões. 
Tendo em conta que o percurso entre a corta da pedreira e a zona da britagem possui em média 
2500 m de extensão a emissão de partículas em suspensão será de cerca de 24,8 t/ano, caso não 
sejam controladas as emissões, e de 15,9 t/ano, no caso de haver controlo das emissões. 

1.7.3. Central de britagem  

A beneficiação dos materiais na central de britagem envolve um conjunto de processos que constituem 
potenciais fontes de partículas em suspensão. Do conjunto de operações destacam-se a descarga dos 
materiais na torva de alimentação, a sua britagem propriamente dita e o transporte por correias 
transportadoras. Cada uma destas fases do processo possui factores de emissão distintos. 

De um modo geral, parte significativa das partículas geradas ao longo de todo o processo de britagem 
possui um elevado diâmetro específico, pelo que se irão depositar nas proximidades da instalação. 
No entanto, as partículas de menor diâmetro poderão manter-se em suspensão por períodos de tempo 
mais ou menos alargados, podendo ser arrastadas a distâncias significativas. 

Com base nos valores apresentados no Quadro IV.4 é possível determinar os factores de emissão de 
PM10 na unidade de britagem. Uma vez que o equipamento em análise possui um sistema de 
despoeiramento, o factor de emissão característico será da ordem de 0,000673 kg.t-1. Tendo em 
consideração que serão processadas 1 200 000 t/ano de calcário e margas, obtém-se uma taxa de 
emissão de PM10 da ordem dos 0,81 t/ano. 

Quadro IV.4 – Factores de emissão de partículas em suspensão em centrais de britagem. 

FASE DO PROCESSO 

FACTOR DE EMISSÃO PM10  
[KG/TON] 

SEM CONTROLO DAS EMISSÕES COM CONTROLO DAS EMISSÕES 

Britagem 0,0012 0,00027 

Crivagem 0,0043 0,00038 

Formação das pilhas de armazenamento 
de materiais 

0,00055 0,000023 

Total 0,00605 0,000673 
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1.7.4. Síntese dos factores de emissão 

No Quadro IV.5 apresenta-se uma síntese das taxas de emissão obtidas para as várias fontes 
associadas ao Projecto. 

Quadro IV.5 – Síntese dos factores de emissão. 

FONTE FACTOR DE EMISSÃO PM10 

Vias não pavimentadas 
24,8 t.ano-1 

(sem controlo das emissões) 

15,9 t.ano-1 
(com controlo das emissões) 

Central de britagem 0,81 t.ano-1 

 

Os resultados apresentados no quadro anterior demonstram a reduzida importância das emissões de 
partículas em suspensão das actividades de exploração propriamente dita quando comparadas com as 
emissões associadas ao tráfego em vias de acesso não pavimentadas. 

De facto, as emissões de partículas em suspensão a partir dos acessos não asfaltados correspondem, 
a mais de 90% das emissões globais da pedreira, pelo que esta poderá ser considerada a principal 
fonte de degradação da qualidade do ar. 

1.7.5. Avaliação quantitativa dos impactes ao nível da qualidade do ar 

Como já foi referido, o principal factor de degradação da qualidade do ar associado ao projecto em 
análise será a circulação de viaturas e máquinas nos acessos não asfaltados no interior da área de 
exploração. Com o objectivo de quantificar os impactes induzidos pelo projecto, foram realizadas 
simulações1, que permitissem determinar a concentração de PM10 na envolvente, com e sem controlo 
das emissões. Para o efeito, foram simuladas as emissões de PM10 no interior da pedreira (entre as 
frentes de desmonte e a unidade de britagem). Foram considerados sete receptores diferentes, 
indicados na Figura IV.3 que correspondem aos locais caracterizados na situação de referência. 

Nas simulações realizadas considerou-se o volume de tráfego estimado, tendo em conta a produção da 
pedreira (1 200 000 t/ano a que corresponde um tráfego interno de cerca de 5 Dumper’s por hora para a 
Fase III), as condições climatéricas da região, a geometria dos acessos internos e externos e a 
localização dos receptores. As simulações foram realizadas para a situação mais desfavorável, que 
corresponde a condições de vento perpendicular à via. Foi ainda considerado o transporte dos materiais 
em correia transportadora. Destaca-se que, à semelhança da correia instalada na pedreira “Bom 
Jesus”, o tapete a instalar será contínuo existindo apenas uma queda de materiais no final do tapete, o 
qual estará equipado com um sistema de despoeiramento. Por outro lado, a correia será integralmente 
coberta o que elimina a geração de partículas em suspensão.  

                                                           

1 Foi aplicado o modelo de dispersão do tipo gaussiano EPA CALINE4 que permite simular a dispersão de poluentes a partir 
de fontes lineares (Caltrans, 1989). 
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Figura IV.1 – Sistema de despoeiramento instalado na correia transportadora da pedreira “Bom Jesus”. 

 
 

 

Figura IV.2 – Aspecto da correia transportadora da pedreira “Bom Jesus”. 

Adicionalmente, foram realizadas simulações com vista a avaliar os impactes decorrentes do transporte 
dos materiais produzidos na construção do túnel e do poço, na Fase I de execução do projecto. Apesar 
deste transporte originar um tráfego bastante mais reduzido (cerca de 1 veículo pesado por hora), do 
que o que será gerado na Fase III, o acesso a utilizar será mais próximo de áreas habitadas, pelo que 
importa avaliar os impactes associados. 

Refira-se que neste Capítulo se procede à análise dos impactes decorrentes da laboração 
individualizada da pedreira “Arcena”. A avaliação de impactes cumulativos da laboração da pedreira da 
CIMPOR e das restantes fontes existentes na envolvente é realizada no Capítulo IV.1.7. Esta análise é 
realizada através da adição dos níveis de concentração previstos pelo modelo Caline 4, devidos à 
laboração da pedreira “Arcena”, com os níveis de concentração medidos para a caracterização da 
situação de referência que se devem à laboração de todas as fontes existentes na envolvente. No 
Quadro IV.6 apresentam-se os resultados obtidos, pela aplicação do software Caline 4.  
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Figura IV.3 –  Localização dos receptores considerados na simulação. 
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Quadro IV.6 - Resultados das simulações realizadas pela aplicação do modelo CALINE 4. 

FASE I E FASE II 
(ABERTURA DAS CÉLULAS DO ATERRO SANITÁRIO DE MATO DA CRUZ E TRANSPORTE DOS MATERIAIS PRODUZIDOS NA 

CONSTRUÇÃO DO TÚNEL E DO POÇO) 

PONTO 
DISTÂNCIA[m] CONCENTRAÇÃO DE PM10 [µµµµg.m-3] 

AO LIMITE DA PEDREIRA AO ACESSO SEM CONTROLO COM CONTROLO 

A1 680 740 0 0 

A2 750 850 0 0 

A3 400 600 5 0 

A4 300 450 15 5 

A5 240 300 25 5 

A6 650 750 15 5 

A7 630 
7001 
2002 

30 15 

FASE III E FASE IV 
(EXPLORAÇÃO DA PEDREIRA “ARCENA” E TRANSPORTE ATRAVÉS DE CORREIA TRANSPORTADORA) 

PONTO 
DISTÂNCIA[m] CONCENTRAÇÃO DE PM10 [µµµµg.m-3] 

AO LIMITE DA PEDREIRA AO ACESSO SEM CONTROLO COM CONTROLO 

A1 680 740 5 0 

A2 750 850 5 0 

A3 400 600 25 5 

A4 300 450 30 15 

A5 240 300 35 15 

A6 650 750 20 5 

A7 630 7003 20 5 

 

                                                           

1 Distância ao acesso no interior da pedreira “Arcena” 
2 Distância ao acesso a construir para o transporte dos materiais produzidos na abertura do túnel e do poço (apenas Fase II) 
3 Distância ao acesso no interior da pedreira “Arcena” 
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De acordo com os resultados apresentados no quadro anterior verifica-se que a laboração da pedreira 
“Arcena” será responsável pela ocorrência de impactes negativos ao nível da qualidade do ar. Estes 
impactes poderão ser significativos no caso de não serem controladas as emissões de partículas em 
suspensão. Ainda assim, a laboração isolada da pedreira “Arcena” não deverá gerar níveis de 
concentração de Partículas em Suspensão (PM10) superiores ao limite estabelecido pela legislação em 
vigor. 

Nas Fases I e II da execução do projecto os níveis de empoeiramento gerados pela exploração da 
pedreira deverão ser residuais, mesmo sem o controlo das emissões. Neste caso exceptua-se o ponto 
A7 onde os níveis de empoeiramento poderão ser mais elevados dada a proximidade ao acesso que 
será construído para o transporte dos materiais produzidos na construção do túnel e do poço para a 
pedreira do “Bom Jesus”. Destaca-se que este acesso, será utilizado apenas para o transporte dos 
materiais nesta fase, que terá uma duração de cerca de 2 anos. Por se situar em Reserva Ecológica 
Nacional (REN) não será possível asfaltar este acesso, pelo que se preconiza apenas o controlo das 
emissões através da rega sistemática. Nos pontos A1, A2 e A3, com a aplicação das medidas de 
controlo das emissões os níveis de concentração de PM10 deverão ser inferiores a níveis detectáveis. 
Esta situação justifica-se pela elevada distância a que estes locais se situam dos acessos a utilizar 
nestas Fases. Por outro lado, o ritmo de exploração nesta fase será bastante reduzido o que limita a 
produção de poluentes. 

Nas Fases III e IV a exploração da pedreira decorrerá a um ritmo mais elevado (1200 000 t/ano o que 
irá gerar um tráfego interno de cerca de 4 Dumper’s por hora. Nesta situação, os impactes negativos 
sobre a qualidade do ar serão mais significativos ainda que se preveja o cumprimento dos valores limite 
estabelecido pela legislação. Nesta situação os níveis de empoeiramento mais elevados deverão 
ocorrer no ponto A5 o que se justifica pela proximidade ao limite da pedreira e do seu acesso. 

Com o controlo das emissões, os níveis de empoeiramento serão bastante reduzidos sendo mais 
elevados nos pontos A4 e A5, dada a proximidade aos acessos internos da exploração. 

Conclui-se assim que os impactes negativos decorrentes da laboração isolada da pedreira “Arcena” 
serão pouco significativos, temporários (ocorrendo apenas durante a laboração da pedreira) e 
reversíveis, com o encerramento e recuperação da área de exploração. 

1.8. RUÍDO AMBIENTAL 

1.8.1. Metodologia de previsão 

A avaliação de impactes no factor ruído ambiental foi realizada para a fase de exploração, entendida 
como a fase em que se procede ao desmonte do calcário e margas, ao seu transporte em Dumper’s até 
à unidade de britagem, ao seu processamento e beneficiação e ao transporte até à pedreira do “Bom 
Jesus” através de correia transportadora (em túnel e via aérea). Na pedreira “Arcena” as fases de 
exploração e recuperação/desactivação serão coincidentes, pelo que não se justifica a análise dos 
impactes de forma independente para estas duas fases. 
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A exploração da pedreira será realizada em quatro fases de acordo com o estabelecido no quadro 
seguinte: 

Quadro IV.7 – Trabalhos desenvolvidos nas diferentes fases de desenvolvimento do projecto 

FASE TRABALHO DESENVOLVIDO DURAÇÃO 

Fase I 

Escavação da célula 4A do Aterro Sanitário de Mato da Cruz 9 meses 

Escavação da célula 4B do Aterro Sanitário de Mato da Cruz 

Construção do túnel e do poço 

Construção da correia transportadora 5 anos 

Fase II Construção da plataforma para instalação da britagem 

Fase III Exploração da pedreira 
53 anos 

Fase IV Exploração do maciço onde será instalada a britagem 

 

Na Fase I a escavação da célula 4A do Aterro Sanitário de Mato da Cruz (ASMAC) será realizada 
através da extracção de 840 000 t de calcário e margas, num período de 9 meses. Este material 
(recurso mineral) será depositado no interior da área licenciada da pedreira “Arcena”, sendo apenas 
encaminhado para a pedreira “Bom Jesus” após a construção da correia transportadora. Esta extracção 
produzirá um tráfego interno de cerca de 4 Dumper’s por hora num período de nove meses. Neste 
período não existirão quaisquer outros trabalhos. A abertura desta célula permitirá a laboração do 
ASMC por um período de 5 anos, durante os quais decorrerão trabalhos preparatórios que consistem 
na abertura da célula 4B do Aterro Sanitário, na construção do poço, do túnel e da correia 
transportadora e na construção da plataforma para a instalação da britagem. Na Fase II será construída 
a plataforma onde será instalada a unidade de britagem. 

O material extraído durante a construção do túnel e do poço será transportado para a pedreira 
“Bom Jesus” com recurso a camiões por um acesso a construir a Norte da área de ”Arcena”. Este 
acesso servirá exclusivamente para o transporte dos materiais nesta fase, uma vez que durante a 
laboração normal da pedreira esse transporte será realizado com recurso a correias transportadoras. O 
tráfego induzido nesta Fase será de cerca de 1 camião por hora. 

Na Fase III proceder-se-á à exploração da pedreira com uma produção de 1 200 000 t/ano. Esta 
produção irá gerar um tráfego interno de cerca de 5 Dumper’s por hora. Nesta Fase a pedreira poderá 
laborar no período entre as 7:00 e as 23:00, o que corresponderá ao cenário mais desfavorável, 
considerado na avaliação de impactes. 

Na Fase IV será explorado o maciço onde será instalada a unidade de britagem. Neste período a 
produção da pedreira, e consequentemente o tráfego induzido será semelhante ao previsto para a 
Fase III. 

A avaliação de impactes foi realizada com recurso a software específico, concretamente o programa de 
previsão e mapeamento de ruído Predictor Type 7810, Version 6.10. Este software permite a realização 
das simulações segundo um conjunto de normas internacionalmente reconhecidas, tendo-se recorrido 
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às normas de cálculo propostas pela Recomendação da Comissão n.º 2003/613/CE de 6 de Agosto, 
nomeadamente a norma ISO 9613-2 “Acoustics – Attenuation of Sound Propagation Outdoors, Part 2: 
General Method of Calculation” no caso do ruído industrial (fontes pontuais – equipamentos associados 
ao processo produtivo) e a norma NMPB-Routes-96 método nacional de cálculo francês (SETRA, 
CERTU, LCPC, CSTB), no caso do ruído de tráfego rodoviário. 

O programa foi aplicado para a simulação dos níveis de ruído gerados pelas fontes fixas e móveis a 
instalar no local pela implementação do projecto. 

Como fontes móveis foi considerado o transporte interno dos materiais explorados até à unidade de 
britagem (através de Dumper’s) e o transporte dos materiais através de correia transportadora. 

Como fontes fixas foram considerados os equipamentos utilizados nas frentes de desmonte, 
nomeadamente as escavadoras giratórias e pás carregadoras, os Dumper’s e ainda a unidade de 
britagem. 

Foram utilizados dados de potência sonora dos equipamentos disponíveis em bibliografia específica, 
concretamente 100 dB para os diferentes equipamentos utilizados nas frentes de desmonte e 110 dB 
para a unidade de britagem. 

Apesar da correia transportadora se tratar de um projecto complementar foi considerado ainda a 
motorização(ões) para a movimentação dessa correia com uma potência sonora de 110 dB. Os dados 
de potência sonora resultam de medições realizadas no motor da correia transportadora instalada na 
pedreira “Bom Jesus” que é semelhante à que será instalada. Na Figura IV.4 apresenta-se uma imagem 
das medições de ruído realizadas na correia transportadora. 

 

Figura IV.4 – Medição de ruído realizada no motor da correia transportadora “Bom Jesus” 

 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJECTO DA PEDREIRA “ARCENA” 

(VILA FRANCA DE XIRA) 

 

 
E.101839.03.01.aa AVALIAÇÃO DE IMPACTES E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO IV.21 
 

Destaca-se que esta correia transportadora possuirá motorização(ões), prevendo-se que se localize(m) 
nas extremidades deste, sendo que o(s) motor(es) instalados na pedreira “Arcena” estarão no interior 
do túnel, a uma distância de cerca de 300 m do emboquilhamento o que limita fortemente a dispersão 
das ondas sonoras e/ou na pedreira “Bom Jesus”. 

O método de cálculo utilizado para simular os níveis de ruído gerados na pedreira recorre a um 
conjunto de dados de entrada nomeadamente à localização das fontes ruidosas (equipamentos 
existentes nas frentes de desmonte, perfuradoras e vias de comunicação), à topografia do terreno e ao 
volume de tráfego de veículos pesados. A modelação foi realizada para duas fases do projecto de 
acordo com o estabelecido no Quadro IV.7. A Fase II foi modelada em conjunto com a Fase I uma vez 
que as mesmas serão simultâneas. As Fases III e IV foram também modeladas em conjunto dado que a 
produção se manterá inalterada. 

Para a Fase I procedeu-se a uma modelação à escala 1:25 000 para toda a área de projecto e 
envolvente próxima e a uma modelação de pormenor à escala 1:5000 na zona do emboquilhamento do 
túnel. Esta análise mais pormenorizada justifica-se pelas características dos trabalhos a realizar, 
nomeadamente a potência sonora dos equipamentos a utilizar e a proximidade dos receptores 
sensíveis. Destaca-se no entanto que estes trabalhos serão bastante limitados no tempo. Nesta 
modelação de pormenor foi considerada a instalação de barreiras acústicas durante a construção do 
túnel, as quais serão progressivamente substituídas por cortinas arbóreas à medida que o crescimento 
das espécies permita limitar a dispersão do ruído gerado. 

Para as Fases III e IV do Plano de Pedreira procedeu-se a uma modelação à escala 1:25 000 de toda a 
área de implantação do projecto e envolvente próxima. Neste caso foi considerado que todos os 
equipamentos móveis se encontravam no limite da área de escavação, à superfície, o que corresponde 
à situação mais desfavorável. Foi considerada a existência de uma zona de vegetação arbórea de 
grande porte (cerca de 10 m de altura), que corresponde à mancha verde inserida na propriedade da 
CIMPOR que será preservada e reforçada. Esta área servirá como zona tampão do ponto de vista do 
ruído ambiental, mas também da qualidade do ar e da paisagem. 

 

Figura IV.5  Vegetação arbórea de grande porte 
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A norma ISO 9613.1/2 permite simular os níveis de ruído segundo a seguinte equação: 

LAeq, per = Ldw – Cm – Ct, per, 

em que; 

Ldw = Lw – R – A 

Sendo que: 
LAeq, per – nível sonoro contínuo equivalente, no período de referência (dB(A)); 
Cm – Correcção devida às condições climatéricas (dB); 
Ct, per – Correcção devida ao número de horas que a fonte considerada se encontra activa, no período 
de referência em análise (dB); 
LdW – Nível de potência sonora 
Lw – Nível de pressão sonora (dB(A)) por oitava; 
R – Redução na fonte definida pelo utilizador, (dB(A)) por oitava (tendo-se utilizado um valor igual a 0); 
A – Atenuação em dB por oitava; 
 

A atenuação A é determinada segundo a equação: 

A = Dc + Adiv +Aatm + Agr + Abar + Afol + Asite + Ahous 

Em que: 
Dc – Correcção da directividade em dB; 
Adiv – Divergência geométrica em dB; 
Aatm – Absorção pela atmosfera em dB por oitava; 
Agr – Efeito do solo em dB por oitava; 
Abar – Efeito de barreira em dB por oitava; 
Afol – Atenuação devido à vegetação em dB por oitava; 
Asite – Atenuação devida a edifícios industriais em dB por oitava; 
Ahous – Atenuação devida a edifícios habitacionais, em dB. 
 

No caso da norma NMPB os níveis de emissão sonora são calculados através da seguinte equação: 

Lwi = [(Evl + 10*lg(Qvl)) ⊕ (Epl + 10*lg(Qpl)] + 20 + 10*lg(li) + R (j) 

em que: 

⊕ - Adição Logarítmica; 

Evl e Epl – Nível de emissão sonora de veículos ligeiros e veículos pesados, respectivamente, calculado 
de acordo com a definição do “Guide du Bruit”1; 
Qvl e Qpl – Tráfego médio horário de veículos ligeiros e de veículos pesados, respectivamente; 
Li – Comprimento, em metros, do segmento de fonte linear modelada; 
R(j) – Valor da ponderação A, de acordo com a norma EN 1793-2. 

 

                                                           

1 Guide du Bruit des Transport Terrestres (Ministère des Transports France (Novembro 1980). 
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Após a determinação do nível de potência sonora nos acessos internos e externos, a aplicação da 
metodologia descrita na norma NMPB permite determinar o decaimento nos níveis de ruído tendo em 
consideração a segmentação das fontes lineares, o efeito de absorção e de reflexão do solo, a reflexão 
em écrans verticais e a difracção lateral. 

No Quadro IV.8 apresentam-se os parâmetros de cálculo considerados no modelo utilizado. 

Quadro IV.8 – Parâmetros de cálculo do modelo. 

PARÂMETROS 
VALOR 

ESCALA 1:25 000 ESCALA 1:5 000 

Margem de Erro Dinâmico 0,0 0,0 

Efeito do solo 0,0 (reflector) 0,0 (reflector) 

Ordem de reflexão 1ª 1ª 

Distância máxima de reflexão 50 m 50 m 

Interpolação do terreno 2 2 

Malha de Cálculo 20 m x 20 m 2 m x 2 m 

Coeficiente de Absorção 0,0 0,0 

Raio de busca 5.000 m 5.000 m 

Equidistância das curvas de nível 10 metros 1 metro 

Altura de modelação 4 metros 4 metros 

 

1.8.2. Resultados obtidos 

A pedreira “Arcena” irá introduzir um conjunto de novas fontes ruidosas que poderão gerar impactes 
negativos ao nível da qualidade do ambiente acústico da envolvente. Destaca-se, no entanto, que a 
propriedade da CIMPOR é bastante vasta o que permite que os trabalhos de exploração se desenvolvam 
a uma elevada distância dos receptores mais próximos. Na situação mais desfavorável o receptor 
sensível mais próximo estará a uma distância mínima de 250 metros da área de exploração. 

Por outro lado, a circulação de pesados será realizada apenas internamente não existindo qualquer 
transporte de materiais nas vias de comunicação da envolvente. O transporte dos materiais produzidos 
será realizado através de correia transportadora até à pedreira “Bom Jesus”. 

Na Figura IV.6 apresenta-se o mapa do ruído particular (à escala 1:5000) gerado pela laboração da 
pedreira “Arcena” nas fases I e II. Esta análise de pormenor teve como objectivo avaliar os impactes 
decorrentes da construção do túnel, do poço e da instalação da correia transportadora. 
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Na Figura IV.7 apresenta-se o mapa de ruído particular do período diurno à escala 1:25 000 nas 
Fases I e II, sendo que na Figura IV.8 se apresenta o mapa de ruído particular no período diurno à 
escala 1:25 000 para as Fases III e IV. Na Figura IV.9 é apresentado o mapa de ruído particular no 
período entardecer à escala 1:25 000 para as fases III e IV.  

As simulações efectuadas referem-se apenas ao ruído particular que será gerado pelos trabalhos de 
exploração, transporte interno entre as frentes de desmonte e a unidade de britagem e pela laboração 
da correia transportadora, pelo que os valores obtidos pela modelação deverão ser adicionados aos 
níveis de ruído residual medidos na situação de referência no período diurno e no período entardecer 
obtendo-se assim, o nível de ruído característico desses períodos, os quais serão utilizados para 
determinar o parâmetro Lden. Nas fases I e II a laboração estará restringida ao período diurno. 

No caso do período nocturno, uma vez que não existirá qualquer alteração face à situação actual 
(inactividade da pedreira “Arcena”) considera-se que os valores medidos na situação de referência não 
serão alterados. 

No Quadro IV.9 procede-se à determinação do nível de ruído característico do período diurno (Lday) 
sendo que no Quadro IV.10 se procede à determinação do parâmetro Levening, em cada uma das 
Fases. Os valores obtidos serão aplicados na determinação do Lden, após a implantação da pedreira, de 
acordo com o apresentado no Quadro IV.11. 
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Figura IV.6 – Mapa de ruído particular da laboração da pedreira no período diurno, à escala 1:5 000 (Fase I e II) 
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Figura IV.7 – Mapa de ruído particular da laboração da pedreira no período diurno, à escala 1:25 000 
(Fase I e II) 
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Figura IV.8 – Mapa de ruído particular da laboração da pedreira no período diurno, à escala 1:25 000 
(Fase III e IV) 
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Figura IV.9 – Mapa de ruído particular da laboração da pedreira no período entardecer, à escala 
1:25 000 (Fase III e IV) 
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Quadro IV.9 – Determinação do parâmetro Lday. 

PONTO 

FASES I E II 

RUÍDO PARTICULAR 
 (PREVISTO) 

RUÍDO RESIDUAL 
(MEDIDO) 

LDAY 
(PREVISTO) 

R1 53,0 55,3 57,3 

R2 53,0 53,6 56,3 

R3 45,0 50,6 51,6 

R4 45,0 45,5 48,3 

R5 45,0 53,1 53,7 

R6 49,0 53,3 54,7 

R7 58,0 60,5 62,4 

PONTO 

FASES III E IV 

RUÍDO PARTICULAR 
 (PREVISTO) 

RUÍDO RESIDUAL 
(MEDIDO) 

LDAY 
(PREVISTO) 

R1 53,0 55,3 57,3 

R2 53,0 53,6 56,3 

R3 51,0 50,6 53,8 

R4 48,0 45,5 49,9 

R5 50,0 53,1 54,8 

R6 50,0 53,3 55,0 

R7 54,0 60,5 61,4 

 

Quadro IV.10 – Determinação do parâmetro Levening. 

PONTO 

FASES III E IV 

RUÍDO PARTICULAR 
 (PREVISTO) 

RUÍDO RESIDUAL 
(MEDIDO) 

LEVENING 
(PREVISTO) 

R1 53,0 54,1 56,6 

R2 53,0 55,2 57,3 

R3 51,0 51,3 54,2 

R4 48,0 50,6 52,5 

R5 50,0 51,8 54,0 

R6 50,0 53,4 55,0 

R7 54,0 60,0 61,0 
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Quadro IV.11 – Análise do critério de exposição máxima. 

FASES I E II 

PONTO 
DIURNO 
(PREVISTO) 

ENTARDECER 
(PREVISTO) 

NOCTURNO 
(MEDIDO) LDEN (DB(A)) 

LDEN 
(SITUAÇÃO DE 
REFERÊNCIA) 

R1 57,3 54,1 48,1 57,8 57,0 

R2 56,3 55,2 53,6 60,5 60,1 

R3 51,6 51,3 44,2 53,4 53,1 

R4 48,3 50,6 43,4 51,9 51,4 

R5 53,7 51,8 49,4 56,8 56,6 

R6 54,7 53,4 54,1 60,4 60,2 

R7 62,4 60,0 54,2 63,5 62,7 

FASES III E IV 

PONTO 
DIURNO 
(PREVISTO) 

ENTARDECER 
(PREVISTO) 

NOCTURNO 
(MEDIDO) LDEN (DB(A)) 

LDEN 
(SITUAÇÃO DE 
REFERÊNCIA) 

R1 57,3 56,6 48,1 58,3 57,0 

R2 56,3 57,3 53,6 60,8 60,1 

R3 53,8 54,2 44,2 55,1 53,1 

R4 49,9 52,5 43,4 53,0 51,4 

R5 54,8 54,0 49,4 57,4 56,6 

R6 55,0 55,0 54,1 60,6 60,2 

R7 61,4 61,0 54,2 63,2 62,7 

 

Como foi referido anteriormente, a modelação de ruído foi realizada para a situação mais desfavorável 
que corresponde à laboração dos equipamentos à superfície e no limite da área de escavação a 
licenciar. Os mapas de ruído apresentados nas figuras anteriores foram produzidos considerando a 
laboração em simultâneo desses equipamentos nos vários limites da área de escavação. Assim, foi 
modelada a laboração simultânea das diferentes fontes de ruído, o que na realidade não ocorrerá, dado 
que apenas uma frente de desmonte estará em laboração em cada momento. Deste modo, os valores 
previstos para os receptores sensíveis identificados poderão estar ligeiramente sobre-estimados. 

Por outro lado, os níveis de ruído previstos para o interior das áreas de exploração (zonas identificadas 
nos mapas de ruído com a letra A, deverão ser mais elevados do que os apresentados graficamente no 
momento em que a frente de desmonte se situar nessas zonas. Nessa situação os níveis de ruído 
particular corresponderão aos níveis mais elevados previstos para as frentes de desmonte, ou seja, da 
ordem dos 75 dB(A). Destaca-se, no entanto, que nesta situação as fontes ruidosas se situarão a 
distâncias, face aos receptores sensíveis, mais elevadas do que as modeladas, pelo que os níveis de 
ruído nos receptores sensíveis serão mais reduzidos do que os previstos (que correspondem à situação 
mais desfavorável). 
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De acordo com o PDM de Vila Franca de Xira as áreas urbanas existentes na envolvente da área de 
implantação do projecto serão classificadas como zona mista. Deste modo, o valor limite aplicável é de 
65 dB(A) para o parâmetro Lden e de 55 dB(A) para o parâmetro Lnight. 

Da análise dos valores apresentados no quadro anterior verifica-se que a implantação do projecto 
deverá gerar um aumento nos níveis de ruído da envolvente. Comparativamente com os níveis de ruído 
medidos na situação de referência poderá observar-se um ligeiro acréscimo nas Fases I e II que não 
deverá exceder 1 dB(A). Os níveis de ruído mais elevados deverão ocorrer nos pontos R2, R6 e R7 o 
que se justifica pela proximidade aos locais onde se irão desenvolver os trabalhos de exploração e de 
construção do túnel e do poço (no caso do ponto R7). Destaca-se que o cumprimento do valor limite no 
ponto R7 foi conseguido graças a introdução de medidas de protecção, nomeadamente a construção de 
barreiras acústicas. 

Apesar de se prever o aumento dos níveis de ruído na envolvente da pedreira não é expectável que os 
valores limite sejam excedidos. Nos restantes locais, os níveis de ruído deverão ser mais reduzidos do 
que os previstos para os pontos referidos, sendo que nos pontos R3 e R4 os valores previstos serão 
inclusivamente inferiores ao limite estabelecido para as zonas sensíveis. 

Nas fases III e IV os níveis de ruído previstos deverão sofrer um acréscimo face à situação de referência 
e aos valores previstos para as fases I e II. Este aumento justifica-se pelo aumento do tráfego interno de 
Dumper’s decorrente do aumento da produção da pedreira e pela introdução da unidade de britagem. No 
caso do ponto R7, que se situará junto ao emboquilhamento do túnel, poderá ocorrer um decréscimo nos 
níveis de ruído face aos previstos para as fases I e II, o que se justifica pelo facto de durante a 
exploração da pedreira deixar de haver circulação de pesados no acesso à pedreira “Bom Jesus”. 

Durante a exploração da pedreira os níveis de ruído deverão ser inferiores ao valor limite estabelecido 
pela legislação para as zonas mistas, apesar do acréscimo previsto. Também nesta fase, os níveis de 
ruído mais elevados deverão ocorrer nos pontos R2, R6 e R7. Destaca-se que o reduzido nível de ruído 
previsto para o ponto R4 se deve à manutenção de uma área de defesa com uma extensão de 
200 metros. 

No período entardecer deverá ocorrer um ligeiro acréscimo nos níveis de ruído. No entanto, não estão 
estabelecidos quaisquer valores limite para este período. No período nocturno não haverá quaisquer 
trabalhos de exploração da pedreira “Arcena” pelo que se assume que os níveis de ruído se manterão 
inalterados face à situação de referência, concluindo-se pelo cumprimento dos valores limite aplicáveis 
(para o período nocturno).  

No Quadro IV.12 procede-se à análise do critério de incomodidade no período diurno, e no Quadro IV.13 
procede-se a essa análise para o período entardecer. Esta análise não foi realizada para o período 
nocturno uma vez que não haverá qualquer actividade extractiva nesse período de referência. No 
período entardecer foram analisadas apenas as fases III e IV dado que nas fases I e II não haverá 
laboração nesse período. 
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Quadro IV.12 – Análise do critério de incomodidade no período diurno. 

FASES I E II 

PONTO 
RUÍDO AMBIENTE 

(PREVISTO) 
RUÍDO RESIDUAL 

(MEDIDO) 
DIFERENÇA 

R1 57,3 55,3 2,0 

R2 56,3 53,6 2,7 

R3 51,6 50,6 1,1 

R4 48,3 45,5 2,8 

R5 53,7 53,1 0,6 

R6 54,7 53,3 1,4 

R7 62,4 60,5 1,9 

FASES III E IV 

PONTO 
RUÍDO AMBIENTE 

(PREVISTO) 
RUÍDO RESIDUAL 

(MEDIDO) 
DIFERENÇA 

R1 57,3 55,3 2,0 

R2 56,3 53,6 2,7 

R3 53,8 50,6 3,2 

R4 49,9 45,5 4,4 

R5 54,8 53,1 1,7 

R6 55,0 53,3 1,7 

R7 61,4 60,5 0,9 
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Quadro IV.13 – Análise do critério de incomodidade no período entardecer. 

FASES III E IV 

PONTO 
RUÍDO AMBIENTE 

(PREVISTO) 
RUÍDO RESIDUAL 

(MEDIDO) 
DIFERENÇA 

R1 56,6 54,1 2,5 

R2 57,3 55,2 2,0 

R3 54,2 51,3 2,8 

R4 52,5 50,6 1,9 

R5 54,0 51,8 2,2 

R6 55,0 53,4 1,6 

R7 61,0 60,0 1,0 

 

O ruído particular da pedreira “Arcena” deverá manifestar-se, na situação mais desfavorável, entre as 
7:00 e as 23:00, ou seja na totalidade do período diurno e do período entardecer. Desta forma o valor 
limite para o critério de incomodidade será de 5 dB(A) no período diurno e 4 dB(A) no período 
entardecer. 

Analisando os resultados apresentados no Quadro IV.12 (relativo ao período diurno) verifica-se que o 
valor limite não será excedido em nenhum dos locais avaliados. O valor mais elevado nas fases I e II 
ocorrerá no ponto R4 o que se justifica pela proximidade deste ponto à área de exploração e pelo 
reduzido nível de ruído residual deste local. Ainda assim, o valor previsto para este local, corresponderá 
a pouco mais de 50% do valor limite. Nos restantes locais os valores previstos são bastante reduzidos o 
que se justifica pelo afastamento das frentes de desmonte a estes locais de utilização sensível.  

Nas fases III e IV a diferença entre o nível de ruído residual e o nível de ruído ambiente previsto deverá 
ser superior aos previstos para as fases I e II dado que a produção da pedreira será incrementada e 
serão introduzidas novas fontes ruidosas (unidade de britagem). Ainda assim, prevê-se o cumprimento 
dos valores limite estabelecidos pela legislação em vigor. Nesta fase o valor mais elevado deverá 
ocorrer também no ponto R4 correspondendo a cerca de 90 % do valor limite. Nos restantes locais, com 
excepção do ponto R3, os valores previstos são bastante mais reduzidos o que se justifica pelo 
afastamento das frentes de desmonte a estes locais. 

No período entardecer a diferença entre os níveis de ruído ambiente e o nível de ruído residual não 
deverá exceder o valor limite de 4 dB(A). Neste caso, o valor mais elevado deverá ocorrer no ponto R3. 
Neste período os valores previstos para os diferentes locais serão bastante semelhantes, com excepção 
do valor previsto para o ponto R7, que corresponderá a cerca de 1/3 do valor mais elevado. 
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1.9. VIBRAÇÕES 

A actividade de exploração de massas minerais origina um conjunto de acções benéficas e um conjunto 
de acções prejudiciais. As primeiras estão relacionadas, especificamente, com a actividade industrial 
extractiva, e incluem o arranque da rocha do maciço e a sua fragmentação, facilitando assim a remoção, 
transporte e posterior processamento. As acções prejudiciais estão relacionadas com as vibrações 
induzidas no maciço, os ruídos, os gases, as poeiras e a projecção de material (partículas e/ou blocos) 
que podem, individualmente ou conjugadas, causar significativos danos às estruturas e transtornos ao 
meio envolvente. 

O maciço rochoso a explorar é constituído por calcário e margas (com intercalações de argilas), 
apresentando a seguinte expressão teórica de propagação das vibrações: 

V = 580.Q0,6.D-1,4 

em que: 

V – Velocidade de vibração (mm/s); 
Q - Carga de explosivo por furo (kg); 
D – Distância entre o local de detonação e o local sensível (m). 

Uma vez que não existem ainda actividades extractivas em Arcena, e atendendo ao facto do maciço 
rochoso e a tipologia prevista para a exploração ser bastante similar ao da pedreira “Bom Jesus”, 
optou-se por fazer ensaios específicos na pedreira “Bom Jesus” com recurso a sismógrafos de 
engenharia. 

Desta forma, foram instalados quatro sismógrafos a diferentes distâncias de dois locais de detonação, 
tendo sido obtidos os seguintes resultados: 

Quadro IV.14 – Resultados dos ensaios realizados na pedreira “Bom Jesus”. 

CARGA [kg] DISTÂNCIA [m] VELOCIDADE MÁXIMA MEDIDA [mm/s] 

62,5 

535 2,29 

552 1,27 

850 < 0,51 

42,5 

605 1,52 

476 2,29 

220 4,91 

37,5 

560 0,64 

540 1,02 

535 0,76 
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Apesar do maciço rochoso em Arcena ser similar ao que ocorre na pedreira “Bom Jesus”, numa fase 
inicial da actividade da pedreira (na ausência de medições in loco), optou-se por estabelecer uma 
margem de segurança na expressão de propagação que permita que todos os valores medidos sejam 
inferiores aos valores calculados. Assim, a expressão de propagação passa a ser: 

V = 580.Q0,5.D-1,2 

Por aplicação da expressão anterior aos casos analisados, em termos de carga e distância, obtêm-se as 
velocidades máximas de segurança que se apresentam no Quadro IV.15. 

Quadro IV.15 – Comparação entre valores medidos e calculados (no Bom Jesus). 

CARGA [kg] 
DISTÂNCIA 

[m] 
VELOCIDADE MÁXIMA 

MEDIDA [mm/s] 
VELOCIDADE MÁXIMA 

CALCULADA [mm/s] 
VELOCIDADE MÁXIMA DE 

SEGURANÇA [mm/s] 

62,5 

535 2,29 1,05 2,44 

552 1,27 1,01 2,35 

850 < 0,51 0,55 1,40 

42,5 

605 1,52 0,70 1,74 

476 2,29 0,98 2,31 

220 4,91 2,89 5,84 

37,5 

560 0,64 0,73 1,79 

540 1,02 0,76 1,87 

535 0,76 0,77 1,89 

 

Na Figura IV.10 ilustra-se a representação dos valores de velocidades medidas (abcissas) e calculadas 
com a expressão de segurança (ordenadas), utilizando-se a expressão anterior.  
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Figura IV.10 – Representação das velocidades medidas e calculadas com a expressão de segurança 
(V = 580.Q0,5.D-1,2). 

De acordo com o plano de pedreira preconiza-se a utilização de cargas de explosivo variando entre 
24 kg/furo (duas últimas pegas) e 87 kg/furo (na actividade normal), passando por 38 kg/furo (na 
regularização de 20 m para 10 m de altura de bancada), sempre com recurso a microrretardos, ou seja, 
detonando apenas um furo de cada vez.  

A utilização da expressão de propagação das vibrações, na sua versão de segurança, e aplicando-se o 
caso mais desfavorável em termos de carga (87 kg/furo), pode concluir-se que a distância a partir da 
qual se ultrapassa o valor limite de velocidade de vibração de pico (20 mm/s), é de aproximadamente 
106 m em relação ao local de detonação, tomando-se 110 m como valor de referência. 

Apesar de se prever que apenas nesta faixa de 110 m sejam ultrapassados os limites da Norma-2074, a 
CIMPOR irá implementar um sistema onde se procurará manter o nível de vibrações abaixo de 10 mm/s, 
tendo como valor limite os 15 mm/s, durante a maior parte da exploração. Assim, usando novamente a 
expressão de segurança, espera-se que se atinjam os 10 mm/s a distâncias de 190 m, e os 15 mm/s a 
distâncias de 135 m. 

Desta forma foram estabelecidas duas faixas onde os cuidados serão reforçados, correspondentes a 
190 m dos edifícios (faixa de atenção) e 135 m dos edifícios (faixa de cuidado). Quando a exploração 
atingir estas faixas já existirão milhares de registos, pelo que se considera que a expressão de 
propagação das vibrações no maciço de Arcena já deverá estar perfeitamente estabelecida e calibrada. 
Desta forma, estas faixas constituem apenas uma medida de prevenção adicional, com vista a alertar os 
operadores de fogo sobre os cuidados a ter nas zonas mais sensíveis. 

 

 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJECTO DA PEDREIRA “ARCENA” 

(VILA FRANCA DE XIRA) 

 

 
IV.38 AVALIAÇÃO DE IMPACTES E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E.101839.03.01.aa 

 

Para se poderem obter magnitudes de vibrações inferiores, além da redução da altura das bancadas, 
serão utilizados múltiplos detonadores em cada furo (não eléctricos), de forma a manter as vibrações 
num nível aceitável. Refira-se que, no caso de não se conseguir atingir um nível razoável de vibrações, 
serão utilizados meios mecânicos para a escavação das bancadas mais próximas dos edifícios. 

 

Figura IV.11 – Representação das faixas de atenção (verde) correspondente a 190 m, e de cuidado 
(vermelho) correspondente a 135 m, onde se prevê a utilização de menores cargas instantâneas. 

Com os resultados e medidas apresentados anteriormente, preconiza-se que os níveis de vibração 
resultantes das detonações a efectuar na pedreira cumprirão o estabelecido na norma NP 2074, pelo 
que não se prevê a afectação da integridade física das construções existentes na envolvente. 

No que se refere à percepção humana é natural a ocorrência de valores que permitam essa percepção, 
o que significa que as vibrações induzidas pelos desmontes poderão ser sentidas pela população 
existente na localidade a SE. Como a incomodidade gerada nas pessoas assume importância quando se 
está na presença de estímulos repetidos e frequentes, e uma vez que a previsão de desmontes aponta 
para que existam mais de que dois eventos por dia, sempre em período diurno, com duração de menos 
de meio segundo, a afectação humana será pontual e esporádica, podendo ser considerada 
desprezável. 
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1.10. BIOLOGIA 

1.10.1. Introdução 

O património vegetal da área de estudo é bastante diverso, observando-se inclusive espécies e habitats 
sensíveis, pelo que a destruição destas áreas naturais através da exploração de inertes terá efeitos 
negativos sobre os habitats e respectiva flora e vegetação. A realização de acções como a desmatação, 
a decapagem, a escavação, a implementação de áreas de depósito terá efeitos negativos sobre as 
formações vegetais, sendo que os impactes serão tanto mais expressivos quanto maior o número de 
habitats naturais a alterar. 

Devido às características da actividade, a eliminação do coberto vegetal é inevitável em toda a área de 
extracção. Também a eliminação da camada fértil do solo, através de acções de decapagem, o aumento 
dos declives, o aumento da erosão e a eliminação do banco de sementes do solo, criam dificuldades à 
regeneração natural das espécies vegetais. A emissão de poeiras e de gases proveniente da laboração 
da pedreira, associada ao transporte no interior da pedreira, provocam alterações no coberto vegetal, 
principalmente no que se localiza nas zonas envolventes à pedreira. 

Estas acções vão originar impactes maioritariamente negativos na flora, vegetação e fauna, sendo que a 
recuperação paisagística irá promover algum impacte positivo. Seguidamente, apresentam-se os 
impactes esperados, bem como a sua classificação. 

1.10.1.1.  Flora e vegetação 

Prevê-se que as acções descritas provoquem os seguintes impactes: 

• Destruição total da vegetação da área a explorar. Este impacte considera-se negativo, directo, de 
moderada magnitude, permanente, certo, local, parcialmente reversível (possível de minimizar) e 
moderadamente significativo; 

• Eventual danificação ou morte de espécies arbóreas na vegetação circundante da área da 
pedreira. Este impacte considera-se negativo, directo, de média magnitude, permanente, incerto, 
local, irreversível e pouco significativo; 

• Antropização do coberto vegetal na área envolvente à exploração. Os níveis de perturbação sobre 
as formações vegetais na envolvente poderá aumentar ligeiramente face ao que actualmente se 
observa, podendo produzir-se alguma diminuição na biodiversidade e um aumento do 
desenvolvimento de espécies ruderais. Este impacte considera-se negativo, indirecto, de reduzida 
magnitude, temporário, provável, local, reversível e pouco significativo; 

• Emissão e deposição de poluentes atmosféricos e poeiras na vegetação circundante, decorrentes 
da combustão das máquinas e do levantamento de poeiras do solo. Este impacte considera-se 
negativo, indirecto, de reduzida magnitude, temporário, provável, local, reversível e 
moderadamente significativo; 

• Recuperação paisagística, que incluirá a modelação com os estéreis da exploração, o 
espalhamento das terras vegetais entretanto armazenadas e o revestimento vegetal com espécies 
autóctones e ambientalmente favoráveis. Este impacte considera-se positivo, directo, de média 
magnitude, permanente, certo, local, reversível e significativo. 
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Durante a fase de desactivação, decorrerá a finalização da implementação do Plano Ambiental e de 
Recuperação Paisagística (PARP) que permitirá tornar reversíveis alguns dos impactes referidos 
anteriormente. A implementação do referido PARP, que incluirá o desmantelamento de todo o 
equipamento e instalações de apoio existentes na pedreira e a posterior recuperação de todas as áreas 
afectadas pela sua exploração, irá promover a recuperação da vegetação natural, facto que será 
potenciado pelo elenco vegetal preconizado neste plano.  

A recuperação das áreas afectadas pela exploração trará impactes positivos, certos, permanentes, 
reversíveis, directos, de reduzida magnitude e significativos. 

1.10.1.2.  Fauna 

De acordo com as acções definidas anteriormente, para a fase de exploração, os principais impactes 
previstos sobre a fauna e biótopos são: a alteração/destruição de biótopos, a perturbação das espécies 
faunísticas, a mortalidade individual e alterações fisiológicas e/ou comportamentais. 

Alteração dos biótopos 

A área a licenciar irá induzir a perda de biótopos constituindo um impacte negativo, certo, permanente, 
irreversível, directo, de magnitude muito reduzida e pouco significativo, visto que as espécies que 
utilizam a vegetação como área de alimentação e reprodução, terão que deixar de utilizar estes 
recursos.  

Perturbação das espécies faunísticas 

O ruído provocado pelas acções de desmonte (utilização de explosivos) e pelo funcionamento da 
maquinaria e veículos associados à normal laboração da pedreira e o impacte visual, são duas das 
principais fontes de perturbação da fauna, especialmente de mamíferos e aves.  

O comportamento expectável a este tipo de perturbações é, na generalidade, o afastamento das 
espécies, especialmente as mais sensíveis, para áreas menos perturbadas. No entanto, é de referir que 
algumas espécies, como por exemplo a gralha-preta, usualmente voltam rapidamente a ocupar a área 
aquando da cessação da actividade. 

Este impacte considera-se negativo, provável, temporário, reversível, indirecto, de magnitude reduzida a 
média e pouco significativo.  

Mortalidade 

As acções de desmatação, decapagem, movimentação de solos, circulação de máquinas e de veículos 
aumentam a probabilidade de mortalidade individual, através de atropelamento, embate e 
esmagamento.  

As espécies que normalmente são mais afectadas são as de vida hipógea, como sejam a herpetofauna 
em fase de hibernação/estivação, espécies de anfíbios de locomoção lenta e espécies de aves que 
façam ninho no chão (caso as acções de desmatação e decapagem ocorram no período de nidificação). 

Considera-se a mortalidade individual um impacte negativo, certo, permanente, irreversível, directo, de 
magnitude reduzida e pouco significativo. 
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No final da exploração, prevê-se que grande parte da área já esteja recuperada, restando apenas a 
recuperação das últimas bancadas exploradas e o desmantelamento das estruturas associadas à 
actividade de extracção. Deste modo, é expectável que os níveis de perturbação da fauna verificados 
nesta fase sejam ligeiramente superiores devido ao incremento de movimentações, apesar de muito 
concentrados no tempo e no espaço. Este impacte considera-se negativo, provável, temporário, 
reversível, directo, de magnitude reduzida e pouco significativo. 

Os biótopos criados no âmbito do PARP fomentarão a colonização da área por várias espécies, sendo 
que a maioria já ocorreria no local, verificando-se apenas o aumento do seu efectivo populacional. Este 
impacte considera-se positivo, certo, permanente, irreversível, indirecto, de magnitude reduzida a 
moderada e pouco significativo a significativo. 

A manutenção de algumas vertentes rochosas constitui também um impacte positivo pois permite a 
nidificação de várias espécies como o peneireiro, o mocho-galego, o rabirruivo e o estorninho. Este 
impacte positivo considera-se provável, permanente, irreversível, indirecto, de magnitude reduzida e 
pouco significativo a significativo. 

1.11. SOLOS 

No projecto em análise, pretende-se introduzir alterações sensíveis à actual utilização do solo, face à 
implementação da pedreira “Arcena”.  

A afectação de 6 ha de solos (área oeste da pedreira, parte do espaço dedicado à expansão do Aterro 
Sanitário Mato da Cruz) pertencentes às classes de capacidade de uso A, B e C, traduzir-se-á num 
impacte negativo, pouco significativo e minimizável, uma vez que estes solos serão preservados em 
pargas e utilizados no âmbito da recuperação paisagistica da pedreira.  

No contexto presente de uso destes solos, não poderá falar-se da existência de um impacte negativo e 
directo sobre solos agrícolas, uma vez que apenas uma pequena mancha tem potencialidades reais de 
uso agrícola e o valor económico que daí poderia advir se encontra, obviamente, muito aquém do da 
alternativa aqui considerada - exploração de calcário e margas para a produção de cimento. 

Na restante área, cerca de 65 ha, os solos são fundamentalmente constituída por Solos Mediterrâneos 
com Afloramentos Rochosos de calcários (Vcd(d,p) + Arc) e Solos Calcários Pardos (P), sem apetência 
para uso agrícola, pelo que não se pode referir, propriamente, a existência de impactes negativos, 
induzidos pelo projecto. 

 Por outro lado, a clara inaptidão de uso agrícola desta área da propriedade (cartografada nas classes 
de capacidade de uso D e E), leva-nos, desde logo, a admitir a possibilidade, senão mesmo a vantagem 
(em termos sociais e económicos), de outros usos alternativos. Dentro destes, a exploração de pedreira 
parece ser uma actividade com particular interesse (atendendo aos substratos em causa), em função da 
sua comprovada rendibilidade. 

No Quadro IV.16 procede-se à descrição e apreciação do impacte da execução do projecto da pedreira 
sobre a componente de actividade agrícola da zona. 
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Quadro IV.16 – Impacte da execução do Projecto sobre a componente de actividade agrícola  

PARÂMETRO DESCRIÇÃO APRECIAÇÃO 

Sentido Conversão do uso agrícola em exploração de pedra Negativo 

Carácter 
O impacte da alteração proposta (exploração) faz-se sentir de forma 

directa, indirecta e/ou cumulativa sobre a actividade agrícola e 
florestal da zona 

Directo 

Escala temporal 
O impacte da alteração proposta (exploração) faz-se sentir por 

quanto tempo 
Médio a Longo 

prazo 

Duração 
O impacte da alteração proposta (exploração) é do tipo reversível ou 

irreversível 
Até certo ponto 

Reversível* 

Magnitude 
O alcance e a magnitude do impacte da alteração proposta 

(exploração) é baixo, médio ou elevado. 
Médio a elevado 

Significância 
A comparação e ponderação dos diversos impactes ambientais, 

económicos e sociais da alteração proposta (exploração) é favorável 
ou desfavorável à prossecução do projecto 

Favorável 

* A reversibilidade prende-se com a possibilidade de recuperação paisagística da zona  

1.12. PAISAGEM 

1.12.1. Considerações Prévias 

A avaliação dos impactes visuais associados à implantação da Pedreira “Arcena” resulta do cruzamento 
dos dados obtidos na caracterização da situação paisagística de referência com os dados relativos às 
características visuais mais relevantes do Projecto e com as suas condições de observação.  

As principais características visuais da Sub-Unidade de Paisagem afectada – “SUP2 – Encostas com 
vegetação naturalizada (matos)” foram já abordadas no capítulo de descrição da situação de referência, 
tendo-se concluído que a paisagem local apresenta uma sensibilidade média, em consequência de uma 
qualidade visual média e de fragilidade visual também média. As características visuais do projecto e as 
condições de observação serão aqui analisadas. 

1.12.2. Características Visuais do Projecto 

No que se refere às características visuais do Plano de Lavra referem-se como mais relevantes: 

• a alteração drástica do relevo natural;  

• a destruição do coberto vegetal existente (essencialmente matos bem desenvolvidos e pinheiros); 

• a introdução de diversos elementos estranhos à paisagem (máquinas e instalações de apoio). 
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No que se refere, por sua vez, às características visuais do Plano Ambiental e de Recuperação 
Paisagística (PARP) salientam-se como muito importantes as seguintes: 

• o enchimento completo de uma parte da área explorada mediante utilização como aterro sanitário; 

• a criação de cortinas arbóreas numa fase 0, anterior à actividade extractiva;  

• o revestimento vegetal das áreas finais da lavra, mediante aterro, espalhamento de terra vegetal, 
hidrossementeira para constituição de um revestimento adequado e plantação de espécies 
arbóreo-arbustivas com as características endafóclimaticas apropriadas. 

1.12.3. Condições de observação 

Relativamente às condições de observação, foi efectuada uma análise de visibilidades com base no 
modelo tridimensional do terreno, tendo por base informação apenas altimétrica. Foi analisada 
essencialmente a visibilidade para o exterior a partir dos limites da pedreira. Esta análise parte do 
pressuposto de que se há visibilidade destas áreas para o exterior, então o inverso (do exterior para a 
pedreira) também ocorrerá. 

A carta obtida do modelo tridimensional do terreno (Figura IV.12), permitiu verificar que a Bacia Visual a 
partir dos limites da pedreira é muito ampla, abrangendo a norte: as povoações de Calhandriz 
A-dos-Melros e Loureiro, as encostas a norte da ribeira da Silveira e o cabeço da pedreira “Bom Jesus”; 
e a sul: parte da A1, a encosta do Bom Sucesso e de Arcena e o cabeço da Aguieira. Dentro desta bacia 
são de destacar os aglomerados populacionais uma vez que correspondem a observadores 
permanentes. 

Saliente-se, porém, que esta análise de visibilidades assenta sobre uma visibilidade potencial (com base 
na morfologia do terreno) e não sobre uma visibilidade real (que obrigatoriamente conjugaria topografia 
com ocupação actual do solo, exposição solar, dados climáticos, ângulos de visão e número real de 
observadores). Com efeito, comparando, de forma grosseira, a bacia visual e os locais para os quais 
estão previstas barreiras arbóreas no PARP, é possível confirmar uma redução muito significativa da 
acessibilidade visual sobre a pedreira.  
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Figura IV.12 – Bacias visuais a partir do limite da pedreira 
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1.12.4. Impactes na Paisagem 

Os impactes paisagísticos expectáveis para o projecto da pedreira “Arcena” serão variáveis e far-se-ão 
sentir de forma diversa consoante as fases de exploração e desactivação. No entanto, atendendo às 
características do projecto em questão e ao carácter biofísico e paisagístico da área de estudo, é 
previsível que as principais interferências visuais se façam sentir apenas a um nível localizado. 

A fase de exploração corresponde, acima de tudo, a uma desorganização espacial e funcional do 
território, em que os impactes vão incidir não só sobre as áreas de pedreira, e em particular sobre as 
zonas onde se irão realizar os mais importantes movimentos de terras, mas também sobre toda a 
envolvente imediata.  

Os impactes paisagísticos previstos para a fase de exploração da pedreira “Arcena” são essencialmente 
negativos, directos e muito significativos e estão associados às seguintes acções: 

• Introdução das diversas infra-estruturas de apoio à exploração: (instalações sociais, escritório, 
refeitório, balneário/vestiário, sanitários, báscula, depósito de combustível e unidade industrial); 

• Implantação das zonas de circulação e de depósito de materiais; 

• Alteração da morfologia do território e criação de uma nova topografia; 

• Desmatações e abate de árvores; 

• Remoção da camada superficial de terra viva (ainda que com a devida salvaguarda em pargas 
apropriadas tal como preconizado no PARP); 

• Criação de áreas a descoberto e sujeitas à acção dos agentes erosivos; 

• Deposição de poeiras no coberto vegetal envolvente (mais grave nos meses de menor 
precipitação, correspondente ao período estival); 

• Criação de paredes rochosas verticais a descoberto (integradas mediante a plantação de 
elementos arbóreos e arbustivos);  

• Alteração dos contornos visíveis da paisagem numa área consideravelmente extensa. 

Saliente-se, no entanto, que não só a visibilidade sobre a própria pedreira se irá reduzindo à medida que 
a exploração se processa em profundidade, como também os impactes negativos tendem a ser 
progressivamente minimizados através da execução das medidas previstas no PARP. Ou seja, durante o 
período de exploração verificar-se-á uma sequência de aparecimento e de redução de impactes 
negativos. 

Ainda para a fase de exploração podem destacar-se dentro dos impactes paisagísticos positivos, a 
recuperação das zonas de lavra, já libertadas, mediante sementeira e plantação com espécies 
arbustivas e arbóreas adequadas. Efectivamente, a introdução de vegetação e, nomeadamente, de 
diversas espécies quer autóctones (as da mata mediterrânica como o carvalho-cerquinho, o medronheiro 
e o carrasco) quer de rápido crescimento mas não de carácter invasor (como os pinheiros-mansos e as 
grevíleas), à medida que a recuperação se processa, pode ser considerada muito positiva. Mais se 
refere, que o efeito desta vegetação será, aliás, potenciado à medida que se verifica o seu 
desenvolvimento e à medida que a área total revestida aumenta. 
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Quanto aos projectos complementares, a renaturalização da periferia das áreas dos estaleiros gerais, do 
emboquilhamento do túnel e da estrutura da correia transportadora, com plantação de vegetação 
arbustiva e arbórea, constitui um impacte positivo, embora pouco significativo, de magnitude reduzida, 
certo, permanente e de âmbito local, percepcionado pela população. A referida naturalização contribuirá 
para atenuar a perturbação, embora apenas faça efeito a médio e longo prazo devido ao período de 
crescimento natural das espécies a plantar. 

A fase de Desactivação/Encerramento da pedreira corresponde à cessação dos trabalhos de extracção 
de calcários e margas e à implementação dos trabalhos finais de recuperação paisagística, de acordo 
com o PARP. Com o fim da actividade extractiva os impactes visuais negativos permanentes, gerados 
na fase de exploração, poderão ser progressivamente minimizados através da conclusão das medidas 
de recuperação paisagística preconizadas no PARP. 

Tendo em consideração que, nesta fase, a actividade extractiva cessa (e, deste modo, terminam 
também todas as perturbações locais sobre o ar, a água e o solo) e se cria um revestimento vegetal, 
podem-se esperar impactes positivos, permanentes, directos e de magnitude elevada.  

Por outro lado, com a libertação da área para outros usos serão de esperar impactes positivos, directos, 
permanentes, de magnitude moderada e significativos. 

1.13. SÓCIO-ECONOMIA 

1.13.1. Considerações gerais 

O Centro de Produção de Alhandra (CPA) da CIMPOR, fica localizado na Vila de Alhandra, concelho de 
Vila Franca de Xira, na margem direita do rio Tejo. Distando cerca de 25 km de Lisboa (para Norte), 
beneficia de bons acessos rodoviários (através da EN10 e A1), ferroviários (está ligado à linha de 
caminhos de ferro do Norte através de ramal ferroviário próprio) e marítimos (dispõe de um porto fluvial).  

Associada à actividade do CPA, está a pedreira “ Bom Jesus”, situada a cerca de 2  km da fábrica, a 
qual detém reservas para fornecimento da fábrica por um período de 30 anos. O Centro de Produção 
abrange uma área total de 374 ha, sendo 346 ha correspondentes à área dos terrenos da pedreira “Bom 
Jesus”e 28 ha relativos à área fabril. 

A pedreira objecto do presente EIA (Pedreira “Arcena”) vem dar continuidade e reforçar o fornecimento 
de calcário e margas para a Fábrica, assegurando a longevidade da exploração da Fábrica e garantindo 
ainda o fornecimento de “calcário rico” (elevado teor de CaCO3) que vai escasseando na actual pedreira 
“Bom Jesus”. 

Uma das principais contrariedades associada à entrada em exploração de uma pedreira é o seu possível 
impacte nas populações locais e nos valores naturais, culturais e económicos. Na vertente social e 
económica, esta avaliação considera vários aspectos como a perturbação devida ao ruído, à emissão de 
poeiras, ao impacte visual e a possível afectação em geral das condições e qualidade de vida da 
população residente ou utilizadora das imediações da pedreira. 

Os impactes no sistema socioeconómico, associados a uma dada actividade ou projecto, revestem-se 
de duas características que os distinguem, no geral, das restantes categorias de impactes: a sua 
considerável incerteza e o seu horizonte temporal de influência. 
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Relativamente à incerteza, ela decorre em boa parte do crescente fenómeno de globalização dos 
mercados e liberalização das economias, bem como de aspectos associados à resposta social e 
institucional a essas realidades.  

A actividade extractiva representa, do ponto de vista da socioeconomia, um factor de desenvolvimento 
importante, quer pelo aproveitamento dos recursos minerais existentes, quer pelas indústrias que 
alimenta a jusante, sendo, neste domínio, um pólo de dinamização económica, gerador de emprego 
directo e indirecto e polarizador de diversidade das actividades económicas locais e regionais. Neste 
sentido, os impactes resultantes desta actividade são evidentemente positivos. 

Os eventuais impactes negativos prendem-se, sobretudo, com problemas de carácter ambiental, 
tratados com maior profundidade nos descritores de Ruído, Qualidade do Ar e Paisagem. Porém, não 
deixam de ser importantes do ponto de vista socioeconómico se incidirem de forma negativa na 
qualidade de vida das populações e no seu quotidiano. 

A empresa CIMPOR tem pautado a sua conduta ambiental em consonância com a estratégia aprovada, 
“dando particular ênfase aos cuidados e à prática relativa à Gestão Ambiental de todas as actividades 
da empresa, tomando em consideração os princípios decorrentes da eco-eficiência, da melhoria 
contínua de desempenho ambiental e, de um modo geral, das responsabilidades inerentes a uma 
empresa comprometida com os princípios do desenvolvimento sustentável” (Certificado de 
Conformidade APCER n.º 2003/AMB.129).  

No ano de 2004, e após ter obtido em Novembro de 2003 a certificação do seu Sistema de Gestão 
Ambiental de acordo com os requisitos da NP EN ISO 14001:1999, o Centro de Produção de Alhandra 
procedeu à elaboração da sua primeira Declaração Ambiental, de acordo com o Regulamento (CE) 
nº  761/2001 do Parlamento Europeu (Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria – EMAS) relativa 
ao seu desempenho ambiental no ano de 2003. Essa Declaração foi posteriormente validada por um 
Verificador Ambiental acreditado, a APCER – Associação Portuguesa da Certificação, detentora do 
Certificado de Acreditação nº 02/VAM.001 (CPA, Declaração Ambiental Intercalar, 2004). 

Atendendo às várias condicionantes ambientais existentes na área, fundamentalmente decorrentes da 
protecção e preservação impostas pela CIMPOR ao longo dos anos, a pedreira que esta empresa 
pretende explorar possuirá características únicas em território nacional. De facto, as infra-estruturas e 
técnicas que serão desenvolvidas na pedreira “Arcena” cumprem as melhores técnicas disponíveis e 
serão um reflexo do cumprimento dos mais elevados padrões internacionais ao nível da sustentabilidade 
na indústria mineira, como foi sumariamente descrito na Decrição do Projecto e na componente de 
caracterização da Situação de Referência. 

Por fim, salienta-se a articulação do presente projecto de exploração de pedreira com a ampliação do 
Aterro Sanitário de Mato da Cruz (ASMC), o qual já se encontra com a capacidade praticamente 
esgotada. A deposição de resíduos nas primeiras células a escavar na área da futura pedreira permitirão 
o funcionamento do Aterro (Célula 4) por um período de 10 anos. 
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1.13.2. Fase de Exploração 

Dada a natureza do presente projecto, a abertura de uma nova pedreira e a interligação com outra já 
existente, assumem relevância as componentes de construção de infra-estruturas fixas, 
abertura/recuperação de acessos e caminhos de circulação internos, instalação de estaleiros para a 
construção da ligação subterrânea na transposição da Serra de Arcena (poço e túnel) e da correia 
transportadora para a pedreira “Bom Jesus” atravessando a estrada nacional EN10-6 ao km 3+400. 

As componentes acima referidas serão executadas em simultâneo com o início da escavação, extracção 
e armazenamento temporário de rocha escavada, de forma a possibilitar a configuração final e 
adequada do terreno à implantação da primeira sub-célula de RSU, na área de ampliação do ASMC. 

Neste âmbito, prevê-se um impacte positivo pelo emprego gerado pelas obras de melhoria do caminho 
que contorna por norte as instalações do ASMC no sector poente da propriedade, assim como as obras 
de construção do poço e túnel e da instalação da passadeira transportadora sobre a estrada EN10-6. 
Este impacte terá significado e magnitude reduzidos, será certo, temporário e de âmbito local. 

Prevê-se ainda a produção de ruído e poeiras das máquinas envolvidas na construção do poço, túnel e 
da correia transportadora, o que constitui um impacte negativo dada a distância de uma habitação a 
cerca de 240 m a poente do eixo da correia transportadora. Estas perturbações mantêm-se durante a 
fase de exploração devido ao funcionamento da correia de transporte de rocha. Este impacte negativo 
terá magnitude reduzida, certo, permanente (prolonga-se por toda exploração do projecto) e de âmbito 
local. 

Com a construção dos projectos complementares também se prevê uma ligeira perturbação da 
circulação rodoviária no atravessamento da EN 10-6 por ocasião da construção do poço, túnel e da 
correia transportadora sobre esta estrada. No entanto, o impacte negativo será pouco significativo, de 
magnitude reduzida, provável, temporário e de âmbito local. 

O ciclo de produção típico das explorações de rocha industrial está sistematizado no Quadro IV.17. 
Dado que a exploração da pedreira se efectuará de forma semelhante à que ocorre actualmente na 
pedreira “Bom Jesus”, prevê-se que os impactes ambientais resultantes desta actividade serão muito 
semelhantes aos que ocorrem presentemente naquela pedreira, os quais não têm praticamente 
expressão negativa nos aspectos socioeconómicos locais e regionais. 

No caso em apreço, salienta-se que o desmonte da rocha será feito com recurso a explosivos para 
desmonte de bancadas, utilizando técnicas de retardo com vista a limitar o ruído e as vibrações.  
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Quadro IV.17 – Identificação das Fases do Ciclo de Produção na Pedreira e Potenciais Impactes 
Socioeconómicos Associados  

FASES DO CICLO DE 
PRODUÇÃO 

DESCRIÇÃO 
POSTOS DE TRABALHO E 

EQUIPAMENTOS 
IMPACTES SOCIOECONÓMICOS 
POSITIVOS NEGATIVOS 

DESMATAÇÃO E 
DECAPAGEM 

Desmatação de 
terrenos e remoção 

de terras. 

Trabalhos efectuados por 
operadores de maquinaria 

de escavação e de 
transporte. 

Emprego para 
operadores de 
escavadoras 
giratórias e 

dumpers 

Produção de 
poeiras e 
emissões 

gasosas e ruído 

DESMONTE DA ROCHA 
Desmonte mecânico 

de rocha e por 
explosivos. 

Trabalhos efectuados 
pelos operadores das 

máquinas de desmonte 
mecânico 

Emprego para 
operadores de 
compressores 

Produção de 
poeiras, 

emissões 
gasosas, ruído 

e vibrações. 

REMOÇÃO E TRANSPORTE 

Remoção do material 
desmontado e 

transporte até à 
instalação de 

britagem no interior 
da pedreira. 

Trabalhos realizados por 
condutores manobradores 

(carregamento e 
transporte) com recurso a 

pás carregadoras ou 
escavadoras, e dumpers. 

Emprego para 
operadores de 

pás 
carregadoras 

frontais, 
dumpers e de 

camiões. 

Produção de 
poeiras, 

emissões 
gasosas e ruído 

TRANSFORMAÇÃO DA 
ROCHA 

Fragmentação da 
rocha para 

preparação de 
expedição pelo 

sistema transportador 
túnel/ correia. 

Trabalho realizado pelo 
operador da central de 

britagem. 

Emprego para 
operador da 
central de 
britagem  

Produção de 
poeiras, 

emissões 
gasosas e ruído 

EXPEDIÇÃO 

Expedição dos inertes 
em sistema 

subterrâneo na Serra 
de Arcena e correia 
transportadora a céu 
aberto, atravessando 

a EN 10-6 até à 
pedreira “Bom Jesus”. 

 

Emprego para 
técnicos de 

manutenção de 
maquinaria e 
equipamento 

A jusante: 
emprego ligado 

à continuação da 
laboração do 

CPA da CIMPOR 

Produção de 
poeiras e ruído 

 

1.13.2.1.  Qualidade de vida das populações 

Os problemas de ordem ambiental que se colocam, normalmente, para as populações residentes na 
envolvente próxima da área de intervenção do projecto constituem impactes negativos associados à 
produção de ruído e às emissões de poeiras e gasosas.  

No caso concreto da pedreira “Arcena”, a sul da área de exploração de pedreira localiza-se a localidade 
de Arcena, estando prevista uma faixa isenta de exploração mineira com pelo menos 80 m de largura 
entre este e a frente de lavra. Esta faixa está ocupada maioritariamente por vegetação arbórea de 
grande porte, a qual será reforçada, com vista a constituir uma “cortina” de vegetação natural, que 
funcionará como barreira visual e acústica, pelo que os impactes decorrentes da exploração neste sector 
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da pedreira e as emissões gasosas e de poeiras decorrentes do transporte interno para a central de 
britagem são reduzidos. 

Mesmo assim, identifica-se alguma perburbação, constituindo um impacte negativo, pouco significativo, 
de magnitude reduzida, provável, temporário e de âmbito local. 

Atendendo à proximidade de algumas edificações na localidade de Arcena (3 edificações entre 80 m e 
100 m) admite-se que as vibrações produzidas pelo desmonte possam causar perturbação à população 
do sector norte de Arcena, embora limitado à frente de lavra na proximidade, que ocorrerá na fase final 
da exploração (a lavra desenvolve-se de NW para SE). A perturbação traduz-se pela produção de ruído, 
vibrações e poeira.  

Trata-se de um impacte negativo, pouco significativo, de magnitude reduzida, certo, esporádico e 
temporário e de âmbito local.  

Neste contexto, entende-se que as perturbações em termos de qualidade de vida, devido à eventual 
interferência com as condições de habitabilidade e de quotidiano das populações, em consequência da 
exploração da pedreira, decorrentes de emissões de ruído e vibrações, gases e de poeiras, constituem 
impactes negativos, mas pouco significativos a nível local. 

Na área do emboquilhamento do túnel e correia, junto à EN 10-6, prevê-se afectações mais significativas 
dado que existem algumas construções com funções habitacionais a cerca de 40 m do limite nascente 
do estaleiro e outra construção a cerca de 45 m a poente do eixo da passadeira. Nestes casos a 
afectação é significativa, de magnitude reduzida, certa, permanente e de âmbito local. 

Destaca-se ainda a articulação do presente projecto de exploração da pedreira “Arcena” com a 
ampliação do Aterro Sanitário de Mato da Cruz (ASMC), respeitante à implantação da sua Célula 4. 
A área destinada à ampliação do ASMC  corresponde a cerca de 21% da área de exploração da futura 
pedreira. Tendo em conta que o ASMC se encontra com a capacidade praticamente esgotada, a 
possibilidade de utilizar 12,9 ha da futura pedreira para a construção da célula 4, permitirá o 
funcionamento do Aterro por um período de mais 10 anos. 

Considera-se esta articulação entre os dois projectos um impacte muito positivo para a política de 
gestão de resíduos e para a qualidade de vida em geral, significativo, de magnitude elevada, certo, 
temporário (10 anos) e de âmbito regional uma vez que a Valorsul serve os concelhos de Amadora, 
Lisboa, Loures, Odivelas e Vila Franca de Xira.  

1.13.2.2.  Acessos 

De forma a não introduzir quaisquer transtornos na circulação rodoviária nem afectar áreas de elevado e 
reconhecido interesse natural, o transporte do recurso mineral recorrerá a um sistema de subterrâneo na 
transposição da serra de Arcena. Este sistema permite ainda evitar a circulação contínua de veículos no 
interior de localidades e na proximidade de património arqueológico que se localiza no acesso à 
pedreira. 

Este sistema será composto por um poço vertical, com a boca à superfície junto à britagem e no interior 
da estrutura blindada. Este poço liga no seu extremo inferior a um túnel, que desemboca junto à 
EN 10-6, sensivelmente, ao km 3+400. A partir deste local, o transporte será realizado a céu aberto por 
correia transportadora aérea até às instalações industriais da pedreira “Bom Jesus”, a Norte, passando 
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sobre a EN 10-6. Desta forma não existirá qualquer expedição da rocha por camiões1, uma vez que a 
pedreira “Bom Jesus” já possui um sistema de correia transportadora para expedição para a fábrica de 
Alhandra. 

Apenas na fase inicial que antecede a escavação na pedreira será utilizada a rede viária, para 
deslocação do equipamento necessário à exploração (2 pás, 3 dumpers, 1 máquina perfuradora e uma 
giratória com martelo e britagem), além da circulação inerente às operações de instalação das áreas 
sociais. Assim, não se prevê afectação com significado da rede viária pela exploração da pedreira, ou 
afectação/obstrução da acessibilidade local com incidência na mobilidade da população ou com 
importância social. 

1.13.2.3.  Efeitos nas actividades económicas e emprego 

A exploração da pedreira “Arcena” dará continuidade à laboração da fábrica de cimento (Centro de 
Produção de Alhandra da CIMPOR), em articulação com a laboração na pedreira “Bom Jesus”, a qual se 
encontra com deficit de “calcário rico”, por esgotamento, sendo indispensável para o normal 
funcionamento da empresa cimenteira e viabilidade futura. 

A pedreira “Arcena” faz parte da estratégia empresarial da CIMPOR e a exploração do recurso mineral 
foi objecto de reconhecimento público da sua importância estratégica para Portugal, consubstanciado na 
publicação do Decreto Regulamentar nº 15/1993, de 13 de Maio, que demarcou uma Área de Reserva 
Mineral para exploração calcário e margas.  

A área de extracção, que corresponde apenas a uma parte (83%) da Área de Reserva Mineral prevista 
no PDM de Vila Franca de Xira, terá impactes positivos que podem ser sistematizados em torno de três 
grandes aspectos: 

• Efeitos directos, associados ao funcionamento da pedreira, concretamente postos de trabalho, 
valor acrescentado gerado na região, receitas em taxas e impostos gerados para a administração 
pública local e nacional; 

• Efeitos indirectos sobre outros sectores de actividade que a este ramo fornecem inputs produtivos, 
equipamentos ou serviços de apoio: fornecedores de água e electricidade, empresas que 
efectuam o transporte de materiais diversos para a manutenção da exploração, revendedores de 
combustível, empresas de reparação e conservação, empresas de segurança e limpeza, 
fornecedores de outros serviços de apoio à empresa, etc. 

• Efeitos induzidos mais genéricos sobre o tecido económico e produtivo local e regional: por 
exemplo, pelo facto de se manterem postos de trabalho na empresa cimenteira, que induzirão 
receitas/actividades através da sua distribuição, ou receitas fiscais, pela manutenção ou 
incremento dos rendimentos, o que implica que haja uma maior procura, pois poderá aumentar o 
rendimento disponível na região (ou pelo menos contribuirá, à sua escala, para não reduzir esse 
rendimento). 

 

                                                           

1 Com excepção do momento em que se procede à construção do túnel. 
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No que respeita ao emprego directo destaca-se que a exploração da pedreira terá 9 postos de trabalho 
directos. No entanto, é previsível que haja uma transferência intermitente de pessoal especializado 
afecto à exploração da pedreira “Bom Jesus” para as acções relacionadas com manutenção e reparação 
de equipamentos. Este impacte directo pode considerar-se como positivo, embora pouco significativo, de 
magnitude reduzida, provável, temporário e de âmbito local. 

A não concretização do projecto porá em risco o funcionamento da empresa, quer por falta de matéria-
prima, quer pelo horizonte temporal de esgotamento da actual pedreira de fornecimento de recurso 
mineral da pedreira “Bom Jesus” (30 anos), comprometendo, a manutenção dos actuais 400 postos de 
trabalho do Centro de Produção de Alhandra da CIMPOR. Acresce que o custo externo de aquisição do 
recurso mineral seria de tal modo dispendioso (195 milhões de euros), que poderia inviabilizar a 
continuidade da laboração da cimenteira. Este cenário determinaria um impacte negativo muito 
significativo, de magnitude muito elevada, provável, permanente e de âmbito local, regional e nacional 
tendo em conta a importância estratégica da cimenteira. 

Salienta-se ainda que o valor do recurso mineral no local de exploração da pedreira “Arcena” é estimado 
em 97,5 milhões de euros (considerando a existência de reservas de 65 milhões de toneladas), e o valor 
do investimento global na pedreira “Arcena” e projectos acessórios necessário à sua exploração rondará 
13 milhões de euros. 

Tendo em conta estes valores considera-se que o projecto em apreço terá um impacte positivo, 
significativo na economia, de magnitude elevada, certo, de longo prazo (59 anos) e de âmbito local, 
regional e nacional. 

1.13.3. Fase de Desactivação 

No que respeita ao local afecto à exploração da pedreira, num cenário de desactivação, destaca-se que 
a implementação do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) irá promover a 
recuperação da área de exploração, potenciando assim o eventual aproveitamento e uso do local para 
outras actividades socioeconómicas ambientalmente compatíveis, onde se destacam as actividades 
recreativas e desportivas, de armazenagem ou de escritórios. Porém, o futuro daquele espaço 
dependerá sempre das intenções do proprietário e da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 
traduzida nos seus instrumentos de gestão do território, de onde se destaca o Plano Director Municipal. 

A desactivação ocorrerá num horizonte temporal alargado após a vida útil da pedreira, que se estima em 
59 anos. Neste horizonte temporal, em função das dinâmicas do sector da construção, poderão ocorrer 
transformações que limitam presentemente a definição das implicações decorrentes do encerramento da 
pedreira. 

1.14. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E PLANEAMENTO MUNICIPAL 

1.14.1. Considerações iniciais 

No que concerne aos Planos de Ordenamento do Território em vigor sobre a área em estudo, 
destaca-se que não foram detectados conflitos entre a implementação do Projecto e as directrizes de 
uso do solo propostas pelos diferentes Planos de Ordenamento do Território com influência na área em 
estudo. A compatibilização entre os diferentes condicionamentos os uso do solo resultantes dos planos 
em causa e a implementação do projecto é analisada seguidamente. 
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1.14.2. Plano Regional de Ordenamento Florestal da Área Metropolitana de 
Lisboa 

No que concerne ao Plano Regional de Ordenamento Florestal da Área Metropolitana de Lisboa 
(PROF-AML), no âmbito da elaboração do projecto, em especial do Plano Ambiental e de Recuperação 
Paisagística (PARP), foram contempladas as directrizes constantes neste plano, em especial no que diz 
respeito às espécies florestais a implantar na pedreira após a sua exploração de forma a garantir a 
prossecução das funções estabelecidas para a sub-região homogénea “Região Saloia”, e que são a 
protecção como primeira função, a silvopastorícia, caça e pesca nas águas interiores, como segunda 
função, e a produção, como terceira função. 

Assim, o PARP contempla as seguintes espécies florestais a plantar no âmbito da recuperação 
paisagística: o carvalho-cerquinho, o medronheiro e o carrasco.  

1.14.3. Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana 
de Lisboa 

Destaca-se que, tal como mencionado no Capítulo III 1.14, a implementação do projecto da pedreira 
“Arcena” vai de encontro às recomendações veiculadas no Plano Regional de Ordenamento do Território 
da Área Metropolitana de Lisboa (PROT-AML).  

No âmbito do PROT-AML, verificou-se que nesta região se encontram em exploração importantes 
recursos geológicos que se revelam como matérias-primas fundamentais no contexto nacional, 
destacando-se os calcários e as margas existentes no concelho de Vila Franca de Xira, face à sua 
localização estratégica, para abastecimento da fábrica de cimento de Alhandra como matéria-prima. 

Este Plano menciona, ainda, que a maior parte das pedreiras da AML está numa fase adiantada de 
esgotamento da área licenciada, pese embora a existência de recursos nas áreas contíguas cujo 
licenciamento se tem revelado bastante difícil, apontando por isso como imperioso a criação de 
condições administrativas que permitam a sua ampliação, sempre que viável, garantindo a conveniente 
integração ambiental e urbanística. O PROT-AML entende assim que, como os recursos minerais são 
“não renováveis” e face à pressão urbanística crescente, é urgente tomar medidas que promovam o 
estudo e demarcação de áreas alternativas de ocorrência de pedreiras na perspectiva da sua 
preservação. 

Por esta razão, a área onde se pretende implementar a pedreira “Arcena” foi constituída como área de 
reserva, para efeitos de aproveitamento de calcário e margas, pelo Decreto Regulamentar n.º 15/1993, 
de 13 de Maio, sendo que esta área de reserva foi contemplada no âmbito do PROT-AML. 

No que respeita às normas especificas estabelecidas para a Unidade Territorial nº 8 – Arco urbano 
envolvente norte, a prossecução de uma exploração permitirá dar resposta aos objectivos estratégicos 
definidos para esta Unidade Territorial, designadamente ao ponto 1.3.8.3 do Artigoº IV - Normas 
orientadoras gerais que estabelece a necessidade de “Salvaguardar as áreas com recursos geológicos 
de usos que ponham em causa a sua exploração, ordenar as áreas em exploração e recuperar as áreas 
esgotadas.” 
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Finalmente, no que respeita à Rede Ecológica Metropolitana (REM) a área em estudo abrange Áreas 
vitais e Corredores vitais os quais foram estabelecidos para garantir que estas áreas são 
salvaguardadas do crescimento urbanístico, potenciando o seu uso como áreas de desafogo e de 
complemento de recreio e lazer aos aglomerados urbanos envolventes. 

Pelo explicitado anteriormente, considera-se que a prossecução do projecto da pedreira “Arcena” vai de 
encontro às recomendações veiculadas no Plano Regional de Ordenamento do Território da Área 
Metropolitana de Lisboa (PROT-AML). 

1.14.4. Plano Director Municipal de Vila Franca de Xira 

CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SOLO 

A área de implantação da pedreira “Arcena” enquadra-se totalmente nas classes de espaço Espaços de 
Industria Extractiva - Áreas de recursos geológicos complementares (Massas minerais) coincidentes 
com Espaços Agrícolas tipo II e com o Espaço de expansão do Aterro Sanitário.  

Salienta-se, que tal como foi explicitado no Capítulo II, a exploração do recurso mineral na área de 
expansão do Aterro Sanitário Mato da Cruz (ASMC) tem por o objectivo garantir o encaixe das células 
de exploração dessa infraestrutura. Após a exploração dessa área, em função da metodologia e 
configuração já acordada com a Valorsul (entidade exploradora do ASMC), esta será então 
infraestruturada para receber a célula 4 do ASMC.  

Neste âmbito, não se vislumbra a existência de qualquer conflito entre a implementação do projecto e as 
classes de espaço em causa, já que de acordo com o regulamento do PDM e tal como explicitado no 
Capítulo III 1.14, a exploração de massas minerais é um uso compatível desde que sejam cumpridas as 
regras impostas para os Espaços de industria extractiva consolidados. 

No que respeita aos condicionamentos impostos aos Espaços de industria extractiva consolidados, o 
projecto da pedreira “Arcena” respeitou as disposições estabelecidas no Artigo 29.º - Medidas de 
salvaguarda ambiental, do regulamento do PDM, designadamente garantiu a optimização das situações 
de drenagem natural e a minimização de áreas impermeabilizadas, e garantiu a implementação de 
sistemas de protecção relativos a potenciais contaminações das águas superficiais e subterrâneas, 
tendo ainda respeitado as zonas de defesa estipuladas na legislação em vigor.  

Face ao reduzido volume de estéreis resultantes da exploração da pedreira e à dimensão da área da 
pedreira, optou-se por uma estratégia de recuperação paisagística que contempla o enchimento mínimo 
de toda a área intervencionada, o que irá inviabilizar o cumprimento da alínea c) do Artigo 29.º que 
estipula a “reposição progressiva da situação de relevo anterior à exploração, aprovadas pelas 
entidades competentes.” O impacte resultante do facto de não ser possível repor as condições 
topográficas ainda que seja negativo é pouco significativo uma vez que no âmbito da concepção do 
projecto, o Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) contemplou a minimização dos 
impactes associados às alterações na morfologia do terreno, através da colocação de estéreis no tardoz 
dos taludes, para garantir a sua estabilização, e a sua revegetação. 

A exploração da Fase I (escavação da área destinada receber a célula 4 do ASMC) e a escavação da 
plataforma para a instalação da britagem, na Fase II da lavra, irá implicar a criação de dois aterros 
temporários de dimensões consideráveis, aterros estes que permanecerão no terreno por um período 
máximo de 5 anos. Desta forma, o Plano de Pedreira contempla a modelação com uma altura superior 
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a 3 m e posterior sementeira destes aterros temporários com o objectivo de minimizar o seu impacte 
visual. Esta acção respeita o estabelecido no ponto 3 do Artigo 29.º do PDM, sendo de destacar que na 
restante área da pedreira não é expectável a criação de qualquer outro aterro temporário de materiais 
provenientes da exploração, uma vez que existirá um aproveitamento de 90 % do material explorado 
sendo os 10% de estéril utilizados na modelação e recuperação paisagística da pedreira. 

No que respeita à potencial sobreutilização das vias de acesso à pedreira (ponto 4 do Artigo 29.º) 
destaca-se que a implementação do tapete transportador que efectuará o transporte do material extraído 
na pedreira “Arcena” para a pedreira “Bom Jesus”, para além de ser um meio de transporte mais 
vantajoso em termos ambientais, irá retirar os veículos pesados das vias de comunicação que ligam a 
pedreira “Arcena” à pedreira “Bom Jesus”.  

Destaca-se que o Plano de Pedreira integra não só a manutenção de toda a vegetação existente nas 
áreas não intervencionadas em propriedade da CIMPOR como a criação de barreiras visuais, com a 
criação de pequenos aterros plantados, nos locais considerados mais sensíveis do ponto de vista 
paisagístico, com o objectivo de garantir a minimização dos impactes ambientais resultantes da 
exploração da pedreira, dando assim cumprimento aos estipulado no ponto 5 do Artigo 29.º do 
Regulamento do PDM de Vila Franca de Xira.. 

Não se prevê qualquer tipo de afectação directa das classes de espaço “Espaços agrícola 
complementares”, “Espaços naturais”, “Solos Cuja Urbanização Seja Possível Programar Espaços a 
urbanizar do tipo III”. Quanto às áreas classificadas com “Valores culturais – Sítios Arqueológicos”, são 
devidamente avaliadas no Capítulo IV1.15, prevendo a afectação, minimizável, dessas áreas. 

No que respeita aos projectos complementares, o túnel a construir irá atravessar, em subterraneo, a 
encosta demarcada como “Espaços naturais”, não se prevendo, que haja qualquer tipo de afectação 
sobre esta classe de espaços.  

A zona do emboquilhamento do túnel situa-se em “Espaços agrícolas de produção tipo II”, local onde 
está ainda prevista a instalação do estaleiro para construção desta infraestrutura. Esta classe de espaço 
é compatível com esta infraestrutura uma vez que é estipulado na alínea i) do ponto 3 do Artigo 17.º do 
regulamento do PDM de Vila Franca de Xira que, nesta classe de espaço, são permitidas infraestruturas 
de apoio à actividade extractiva. Salienta-se, adicionalmente, que esta ocupação do terreno será 
temporária, estando prevista a total recuperação das áreas afectas ao estaleiro, sendo que as únicas 
estruturas que permanecerão no local serão o emboquilhamento do túnel, o tapete transportador de 
matéria-prima e o acesso a estas infraestruturas. 

O acesso e o tapete transportador, após transporem o rio da Silveira e a EN10-6, irão ainda atravessar 
parte da pedreira “Bom Jesus”, classificada como “Espaço de Industria extractiva consolidado”, classe 
de espaço compatível com estas infraestruturas.  

ÁREAS DE RISCO AO USO DO SOLO E UNIDADES OPERATIVAS DE PLANEAMENTO 

De acordo com a Planta de Ordenamento - Áreas de Risco ao Uso do Solo e Unidades Operativas de 
Planeamento, a área da pedreira “Arcena” abrange “Áreas de risco ao uso do solo - Áreas de risco 
geotécnico (Áreas desaconselháveis à construção e Áreas muito desaconselháveis à construção)”. O 
projecto em causa não preconiza a construção de qualquer edificação sendo de salientar que as 
instalações de apoio a instalar serão contentores amoviveis, pelo que não se prevê a existência de 
qualquer tipo de incompatibilidade. 
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Assim, no que respeita a esta planta de ordenamento, salienta-se que o Projecto não irá ter qualquer 
interferência com a Unidade Operativa de Planeamento e Gestão, “U70A – Zona a Reestruturar de 
Arcena”, a qual corresponde a uma Zona mista em termos de Classificação acústica, pelo que não são 
expectáveis impactes sobre estas classes de espaço.  

ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL 

Relativamente à Estrutura Ecológica Municipal, com a implementação do projecto não irão existir 
alterações conceptuais uma vez que o próprio enunciado constante no Artigo 11.º do Regulamento do 
PDM de Vila Franca de Xira considera os “Espaços de Indústria Extractiva” como uma das suas 
componentes estruturais. Da mesma forma, e em cumprimento do estabelecido no PROT-AML, a 
implementação do projecto garantirá a manutenção de áreas livres de crescimento urbanístico e que, a 
prazo, com o encerramento da pedreira, poderão ter potencial para usos de recreio ou lazer. 

1.14.5. Servidões e restrições de utilidade pública 

Tal como mencionado no Capitulo III 1.14, a área em estudo abrange uma série de condicionantes ao 
uso do solo, cuja compatibilização com a implementação do projecto se analisa seguidamente.  

Povoamento florestal 

A área da pedreira “Arcena” foi percorrida por um incêndio no ano de 2002. Uma vez que, de acordo 
com a Autoridade Florestal Nacional (AFN), esta zona albergava um povoamento florestal misto de 
Pinus pinea e Pinus halepensis, será necessário esperar que as restrições ao licenciamento do projecto 
cessem, o que acontecerá no ano de 2012, ou, alternativamente, obter o seu levantamento através de 
despacho conjunto do Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território, do Ministro da Agricultura, 
do Desenvolvimento Rural e das Pescas. 

Reserva Ecológica Nacional 

A área de implantação do projecto foi integrada na REN por abranger “Áreas Estratégicas de protecção 
e recarga de aquíferos”, “Área com elevado risco de erosão hídrica do solo” e “Cursos de água e 
respectivo leitos e margens” (definidas no Decreto-Lei nº 93/90, de 19 de Março, como “Área de 
Cabeceira”, “Área com Risco de Erosão” e “Leitos dos cursos de água”, respectivamente), categorias 
consideradas compatíveis com a implementação do projecto, de acordo com o Anexo II do Decreto-Lei 
nº 166/2008, de 22 de Agosto.  

De acordo com a Portaria nº 1356/2008, de 28 de Novembro, para que o licenciamento da pedreira 
“Arcena” seja viabilizado é necessário que sejam cumpridas, cumulativamente, as seguintes condições 
(ponto V do Anexo I)  

d) Novas explorações ou ampliação de explorações existentes: 

i) Esteja prevista e regulamentada em plano municipal de ordenamento do território; 

Tal como foi mencionado anteriormente, a área da pedreira a licenciar insere-se na classe de 
“Espaços Agrícolas tipo II” e “Espaço de expansão do Aterro Sanitário”, coincidentes com “Espaços 
de Industria Extractiva - Áreas de recursos geológicos complementares (Massas minerais)”.  
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ii) Seja reconhecida, pela autarquia, como revestindo interesse público municipal; 

O parecer emitido pela Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira encontra-se em Anexo VI 

iii) No caso de ampliação, deve a mesma ser justificada por razões de necessidade decorrente do uso 
existente; 

O enquadramento dos antecedentes e a justificação da necessidade do licenciamento desta pedreira 
encontram-se detalhados no Capítulo II.1.5. 

iv) Seja comprovada, pelo requerente, a inexistência de alternativas de localização viável em áreas não 
integradas na Reserva Ecológica Nacional; 

Dadas as características do território em propriedade da CIMPOR a maioria da área integrada em 
Espaços de Industria Extractiva, abrange zonas de cabeceira de linhas de água e áreas com riscos 
de erosão, devido aos declives presentes, num total de cerca de 58 ha de REN, pelo que não 
existem alternativas viáveis de localização para a instalação de uma pedreira que garanta o 
abastecimento em matéria-prima à fábrica de cimento. 

vi) No âmbito da avaliação de impacte ambiental ou de incidências ambientais deverão ser apresentadas 
medidas de compensação ambiental, a executar na fase de exploração e pós-exploração, podendo 
ainda apresentar medidas de recuperação de outras pedreiras ambientalmente degradadas; 

O Capítulo IV.5 do presente EIA apresenta as medidas compensatórias a implementar na freguesia 
de Alverca do Ribatejo e que contemplam a disponibilização de verbas para que Câmara Municipal 
de Vila Franca de Xira possa proceder à execução de acções de âmbito ambiental, patrimonial e 
social. 

vii) Nos leitos dos cursos de água a mobilização e extracção de inertes pode ser autorizada desde que 
previstas em planos específicos de gestão de extracção de inertes em domínio hídrico ou se destine a 
melhorar as condições de funcionamento do curso de água ou se enquadre na implementação de uma 
utilização do domínio hídrico ou se enquadre numa medida de conservação e reabilitação da rede 
hidrográfica e zonas ribeirinhas, nos termos previstos no artigo 33.º da Lei da Água; 

A acção em causa enquadra-se no âmbito das utilizações domínio hídrico definidas como aterros e 
escavações pelo Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio, para a qual será solicitado à 
Administração da Região Hidrográfica (ARH) do Tejo a respectiva autorização no decurso do 
procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental. 

e) Anexos de exploração exteriores à área de exploração: 

Referente à instalação do tapete transportador, projecto complementar ao projecto em avaliação. 

i) Seja comprovada, pelo requerente, a inexistência de alternativas de localização viável em áreas não 
integradas na Reserva Ecológica Nacional; 

Face aos constrangimentos associados a este tipo de infraestrutura e uma vez que se impõem 
condicionalismos relativos ao ponto de partida (emboquilhamento do túnel) e de chegada 
(instalações industriais da pedreira “Bom Jesus”), é inevitável o atravessamento de áreas de REN 
classificadas como “Áreas com risco de erosão”. Salienta-se que, no âmbito do presente projecto, a 
afectação da REN será efectuada exclusivamente pelas sapatas de apoio a esta infraestrutura. 

 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJECTO DA PEDREIRA “ARCENA” 

(VILA FRANCA DE XIRA) 

 

 
IV.58 AVALIAÇÃO DE IMPACTES E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E.101839.03.01.aa 

 

ii) Seja justificada, pelo requerente, a imprescindibilidade dos anexos de pedreira; 

A instalação do tapete transportador permitirá efectuar o transporte de matéria-prima para a fábrica 
de cimento de forma mais vantajosa do ponto de vista técnico-económico e, acima de tudo, 
ambiental, uma vez que sem esta infraestrutura, e face à produção anual da pedreira “Arcena” 
(1 200 000 t), haveria um incremento de 23 veículos pesados/ hora, a circular entre a pedreira 
“Arcena” e a pedreira “Bom Jesus”, em ambos os sentidos. 

iii) Seja reconhecida, pela autarquia, como revestindo interesse público municipal; 

O parecer emitido pela Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira encontra-se em Anexo VI 

iv) Sejam definidas medidas de compensação ambiental a executar durante as fases de construção, 
exploração e desactivação, garantindo a remoção de todos os anexos no final do prazo da autorização, 
bem como a recuperação da área de intervenção, devendo para tal ser apresentado projecto específico 
a aprovar pela CCDR; 

As medidas compensatórias do projecto encontram-se explicitadas no Capítulo IV.5 do presente EIA. 

v) Sejam mantidas as cotas do terreno natural; 

Dadas as características construtivas deste tipo de infraestrutura, não é expectável a existência de 
alterações no relevo actual, uma vez que esta obra implicará exclusivamente a abertura de sapatas 
para a instalação dos apoios do tapete transportador. 

f) Abertura de caminhos de apoio ao sector: 

Para a construção e manutenção do túnel e do tapete transportador, bem como para garantir o 
acesso entre a estas infra-estruturas, será necessário abrir caminhos em área de REN 

i) Seja justificada por razões de necessidade decorrentes da actividade desenvolvida; 

No que respeita ao acesso à pedreira, não existe qualquer alternativa, dado que toda a zona 
envolvente se encontra classificada como “Cabeceiras de linhas de água”. 

Relativamente às infraestruturas complementares ao Projecto, a abertura deste caminho justifica-se 
pela necessidade de aceder aos locais onde se procederá à construção do túnel, do poço e da 
correia transportadora e, posteriormente, garantir a sua manutenção. Assim, após o final da fase de 
construção, prevê-se a sua permanência no terreno com o intuito de permitir o acesso às 
infraestruturas por motivos de inspecção e manutenção. A tipologia de REN a afectar respeita a 
“Áreas com risco de erosão” e “Leitos dos cursos de água”, correspondente ao atravessamento do rio 
da Silveira.  

ii) A largura máxima da plataforma, incluindo berma e drenagem seja de 5 m; 

No âmbito da execução destes acessos, este condicionamento será garantido. 

iii) Seja utilizado pavimento permeável ou semipermeável; 

Estes pavimentos serão construídos em tou-venant. 
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iv) O traçado seja adaptado à topografia do terreno, não podendo implicar operações de aterro ou 
escavação de dimensão relevante; 

No âmbito da execução destes acessos este condicionamento será garantido, sendo de destacar 
que, como se pode verificar no Desenho 2, o traçado previsto para estes caminhos acompanha o 
desenvolvimento do terreno, pelo que não se prevê a existência de movimentos de terras 
significativos. 

v) Seja respeitada a drenagem natural do terreno; 

No âmbito da execução destes acessos, este condicionamento será garantido. 

vi) Seja garantido o seu enquadramento ambiental e paisagístico; 

No âmbito da execução destes acessos, este condicionamento será garantido. 

Recursos Naturais 

- Recursos Hídricos - Domínio público hídrico – Águas não navegáveis nem flutuáveis 

A fim de assegurar o licenciamento do presente projecto solitar-se-á à Administração da Região 
Hidrográfica (ARH) do Tejo autorização para a sua utilização. 

Destaca-se que, na concepção do projecto, foram salvaguardadas faixas com uma dimensão superior a 
40 m relativamente aos leitos do rio da Silveira e do rio Crós Cós, pelo que a faixa de 30 m estabelecida 
no n.º 6 do Artigo 13.º do regulamento do PDM se encontra integralmente respeitada. 

- Recursos Geológicos – Áreas Cativas e de reserva 

A prossecução do projecto da pedreira “Arcena” visa dar cumprimento às fundamentações que levaram 
à classificação desta área como Área Cativa e Área de Reserva. De facto, essa classificação teve por 
objectivo preservar uma matéria-prima não renovável e escassa da contínua expansão urbanística e de 
outras ocupações do solo que poderiam colocar em risco o abastecimento à indústria cimenteira. 

Infraestruturas  

- Abastecimento de água: Reservatório e Estação elevatória do SMAS (Figura III. 115) 

Todas as intervenções associadas à implementação do projecto situam-se a mais de 100 m do local de 
onde se localizam estas infraestruturas. 

- Marco geodésico (Figura III. 115) 

No âmbito da exploração da pedreira “Arcena” está prevista a relocalização do marco geodésico 
“Calhandriz”, após a respectiva autorização por parte do Instituto Geográfico Português.  

- Aeroportos e Aeródromos 

o Aeroporto de Lisboa  

Tal como foi mencionado no Capítulo III. 1.14 a ANA - Aeroportos e Navegação Aérea emitiu parecer 
favorável à implementação do projecto tal como é patente no Anexo VI. 

o Aeródromo de Alverca 

No âmbito da elaboração do presente EIA foi solicitada autorização à Força Aérea Portuguesa para a 
implementação do projecto, para o qual se obteve parecer favorável (Anexo VI). 
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Rede eléctrica  

O Plano de Pedreira contempla a deslocação da linha eléctrica que atravessa a área de exploração da 
pedreira “Arcena” para uma zona limítrofe da propriedade, o que só poderá ocorrer após a obtenção da 
respectiva autorização por parte da Rede Eléctrica Nacional (REN). 

Estrada Nacional 

No âmbito da exploração da pedreira “Arcena” será implementado, como projecto associado, um tapete 
transportador de matérias-primas que passará sobre a EN 10-6, pelo que, quando do licenciamento final 
deste projecto associado será necessário garantir a necessária autorização da EP – Estradas de 
Portugal. 

1.15. PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E CONSTRUÍDO 

No âmbito da pesquisa documental e em trabalho de campo1 realizados para a caracterização da situação de 
referência, foi possível referenciar diversos vestígios de natureza arqueológica, que não inviabilizam a área 
de exploração pretendida nem o acesso exterior, previsto no lado ocidental da futura pedreira, junto ao actual 
Aterro Sanitário Mato da Cruz. 

Consideram-se passíveis de gerar impacte negativo (directo ou indirecto) sobre as ocorrências de 
interesse cultural as seguintes acções: 

• A. Preparação - Descubra do terreno: desmatação e remoção da camada vegetal; circulação de 
máquinas. 

• B. Exploração da pedreira: escavação no substrato geológico; depósito de inertes. 

A avaliação da magnitude dos impactes expectáveis teve em conta os seguintes factores: o grau de 
incidência e proximidade da acção sobre a ocorrência patrimonial e o valor patrimonial intrínseco da 
ocorrência sujeita a impacte. 

Com base nos dados obtidos constatou-se que o projecto da pedreira “Arcena”, interfere com algumas 
ocorrências identificadas. Contudo tratam-se de situações que não inviabilizam o projecto desde que 
sejam cumpridas as medidas de minimização propostas. 

No Quadro IV.18 caracterizam-se os impactes expectáveis sobre as ocorrências culturais identificadas, 
num total de nove ocorrências. 

As ocorrências 1 e 2 situam-se no exterior na área de exploração mas estão na adjacência de um 
caminho que carece de melhoramento, mediante rectificação do seu traçado, alargamento e instalação 
de um piso novo. As ocorrências 3, 4, 7 e 8 situam-se na área de exploração e na adjacência ou sob o 
traçado de um novo acesso. Finalmente, as ocorrências 5, 6, 7 e 9 serão afectadas pela exploração. 

 

 

 

                                                           

1 Prospecção efectuada em 2007. 
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A ripagem do acesso externo para NO do caminho actual, aproximando-o do Forte (oc. 1), embora não 
implique um impacte directo sobre a estrutura militar, representa uma maior intrusão na envolvente 
daquele imóvel, não respeitando uma área de salvaguarda com pelo menos 50 metros de largura1, como 
seria adequado a um monumento deste tipo. Por outro lado, interessa verificar se o novo acesso exterior 
afecta algum troço da antiga via militar. Tal efeito pode configurar um impacte indirecto (Forte) e directo 
(via militar), negativo. 

Este mesmo acesso intersecta a mancha de dispersão de materiais arqueológicos (oc. 2). Contudo, 
atendendo à lacuna de informação acerca de uma caracterização mais rigorosa destes achados, 
considera-se que, sendo embora directos e negativos, os impactes resultantes da melhoria do caminho 
para acesso à pedreira “Arcena” têm magnitude e significância indeterminadas. 

Na área da pedreira “Arcena”, o traçado do acesso à unidade de britagem foi desenhado de modo a 
evitar uma incidência directa nas ocorrências 3, 4 e 5. Em todo o caso, considera-se, por precaução, 
que pode ocorrer um impacte indirecto negativo. 

De acordo com o Plano de Lavra, a ocorrência 3 situa-se numa zona sem actividade extractiva pelo que 
não se prevê que ocorram impactes directos negativos. 

Ao contrário, as ocorrências 4 e 5 estão aparentemente abrangidas por área de localização de 
estruturas de apoio, não se sabendo, nesta fase, se essa área será utilizada em toda a sua extensão. 
Como avaliação prudente, estima-se um impacte directo, negativo mas de magnitude indeterminada. 

As ocorrências 6 e 9 situam-se em área destinada a exploração, depósito temporário (pargas) e 
expansão do aterro da Valorsul. Parte dos achados dispersos agregados na oc. 7 situam-se de igual 
modo em área destinada à actividade extractiva. Nestes casos, o impacte deve considerar-se directo, 
negativo, certo, de magnitude elevada nos dois primeiros casos (embora com significância reduzida) e 
indeterminada no terceiro caso. 

A ocorrência 8 situa-se na interface do acesso interno, a Norte, com zona marginal, sem actividade 
extractiva e onde não se prevê instalar qualquer funcionalidade associada à exploração, e na interface 
daquele caminho, a Sul, com zona de extracção. A caracterização dos impactes, tanto da abertura do 
caminho como da descubra, carecem de confirmação, sendo previsivelmente directos e negativos. 

A passagem do acesso pelo relevo que, ainda, se encontra encimado pelo vértice geodésico Calhandriz 
incide em área de potencial arqueológico, indiciada por materiais arqueológicos dispersos (oc. 7). Como 
foi referido anteriormente, a lacuna de informação acerca da expressão espacial, estado de conservação 
e importância do sítio arqueológico que possa existir nessa zona resulta, em parte, das condições de 
invisibilidade da superfície do solo, devido ao denso coberto arbustivo que ali impera. Deste modo, a 
instalação do novo acesso terá um impacte directo, negativo mas de magnitude indeterminada. 

A desmatação e a descubra das camadas superficiais do solo, para exploração, ou outras remoções de 
solo, efectuadas no âmbito da instalação de áreas de apoio à actividade extractiva, podem provocar 
impactes negativos sobre vestígios arqueológicos incógnitos. 

 

                                                           

1 Verificando-se a existência de achados arqueológicos tal terá que ser comunicado à Câmara Municipal de Vila Franca de 
Xira. 
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Quadro IV.18 – Avaliação de Impactes do Descritor Património 

Referência 
Tipologia 

Inserção no 
projecto 

 
AI = Área de 
incidência do 

Projecto; 
ZE = Zona 

envolvente do 
Projecto. 

Caracterização de impactes 
 

Fase (Fa): Preparação (P), Exploração (E); Desactivação (D) 
Tipo (Ti): indirecto (I), directo (D); 
Natureza (Na): negativo (-); positivo (+); 
Magnitude (Ma): baixo (B), médio (M), elevado (E); 
Duração (Du): temporária (T); permanente (P); 
Probabilidade (Pr): pouco provável (PP), provável (P), certo (C); 
INI: impactes não identificados (N) ou indeterminados (I) 

(? = incerteza na atribuição) 
 

AI ZE 
Ti Na Ma Du Pr 

INI 
D I - + B M E T P PP P C 

1 Forte Reduto Chão da Oliveira acesso pedreira D I -  B M   P   C  

2 Mancha de ocupação  Tapada da 
Serra 1 

acesso pedreira D  -  B M E  P   C  

3 Moinho, achados isolados Tapada 
da Serra 2 

acesso   I -  B    P  P   

4 Mancha de ocupação Tapada 
da Serra 3 

acesso   I -  B    P  P   

instalação  D  -  B M E  P  P   

5 Cisterna Tapada da Serra 4 
acesso   I -  B    P  P   

instalação  D  -  B M E  P  P   

6 Mancha de ocupação Tapada 
da Serra 5 

extracção 
e pargas 

 D  -    E  P   C  

7 Mancha de ocupação 
Calhandriz 1 

extracção  D  -  B M E  P  P C  

8 Pedreira Calhandriz 2 diversos  D  -  B M E  P   C  

9 Malhões Rio Crós Cos 
Extracção 
e pargas 

 D  -    E  P   C  

 
Critérios utilizados na qualificação dos parâmetros de caracterização de impactes no Descritor Património (os parâmetros 
indicados podem ter grau indeterminado no caso de a informação disponível sobre o projecto não permitir fazer tal qualificação) 
Tipo (directo, indirecto): o impacte é directo se for provocado pela construção ou exploração do projecto e indirecto se for induzido por 
actividades decorrentes ou ligadas ao projecto. 
Natureza (negativo, positivo): um impacte positivo ou benéfico decorre de uma acção que melhora o conhecimento ou o estado de 
conservação de uma ocorrência patrimonial. Um impacte negativo ou prejudicial traduz a destruição parcial ou total de uma ocorrência, a 
sua degradação, o ocultamento, ou uma intrusão na sua envolvente espacial. 
Magnitude (elevada, média, reduzida): a magnitude do impacte depende do grau de agressividade de cada uma das acções impactantes 
e da susceptibilidade das ocorrências afectadas. A magnitude é elevada se o impacte for directo e implicar uma destruição total da 
ocorrência. É média se implicar uma destruição parcial ou a afectação da sua envolvente próxima. A magnitude é reduzida se traduzir uma 
degradação menos acentuada ou uma intrusão na zona envolvente também com menor expressão volumétrica ou mais afastada da 
ocorrência. 
Duração (temporária, permanente): a duração do impacte ou seja do efeito induzido pela acção impactante sobre a ocorrência 
patrimonial pode ser temporária ou permanente. Embora muitas causas possam ser temporárias ou seus efeitos negativos têm, em geral, 
carácter permanente. Porém um efeito do tipo ocultamento que após a sua cessação não degrade o estado de conservação da ocorrência 
patrimonial pode considerar-se temporário. 
Probabilidade (certo, provável, pouco provável ou improvável): o grau de certeza ou a probabilidade de ocorrência de impactes é 
determinado com base no conhecimento das características intrínsecas das acções impactantes, da sua localização espacial e do grau de 
proximidade em relação às ocorrências patrimoniais. A probabilidade é certa se a localização de uma parte de projecto coincide de forma 
negativa com a posição de uma ocorrência patrimonial. 
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2. IMPACTES CUMULATIVOS 

2.1. INTRODUÇÃO 

Seguidamente efectua-se a identificação e análise dos impactes cumulativos resultantes da 
implementação do Projecto da pedreira “Arcena”. Neste âmbito, considera-se como impacte cumulativo, 
o impacte ambiental que resulta do somatório das afectações provenientes de acções humanas 
passadas, presentes ou previstas para determinada área, independentemente do facto de a entidade 
responsável pela acção ser pública ou privada. 

A identificação dos impactes cumulativos é realizada em determinada área geográfica e temporal, 
correspondendo ao seguinte esquema de análise: 

• Determinar os impactes directos e indirectos decorrentes da implementação da pedreira “Arcena”, 
o que foi efectuado nos capítulos anteriores; 

• Identificar e avaliar os Projectos, infra-estruturas e acções, existentes e previstas para a área de 
influência do Projecto, o que teve por base a ocupação actual do solo e o estipulado nos planos de 
ordenamento do território vigentes sobre a área; 

• Identificar os recursos, ecossistemas e populações que podem ser afectados; 

• E, em função da sua actuação em conjunto, quais destes efeitos são significativos. 

No decurso dos trabalhos efectuados identificaram-se os seguintes projectos para a área de influência 
próxima do projecto: a implementação do comboio de alta velocidade e a expansão do Aterro Sanitário 
Mato da Cruz, infra-estruturas a que não estão associados impactes cumulativos. 

A implementação do comboio de alta velocidade não gera impactes cumulativos na fase de exploração 
dado que o troço mais próximo da área de implantação da pedreira “Arcena” será feito em túnel. 

Os impactes gerados pelos trabalhos de expansão do ASMC foram avaliados no âmbito do Projecto da 
pedreira “Arcena”. A exploração desta infra-estrutra gera impactes cumulativos com os da exploração da 
pedreira ao nível dos factores qualidade do ar e ruído ambiental os quais são avaliados nos capítulos 
respectivos. 

Quanto aos projectos e infra-estruturas existentes, a envolvente à pedreira “Arcena” apresenta situações 
distintas. Na envolvente próxima da área de intervenção do Projecto destaca-se a Norte a pedreira “Bom 
Jesus”, explorada pela CIMPOR e a Oeste localiza-se o aterro de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) de 
Mato da Cruz. 

Numa envolvente um pouco mais alargada, bastante intervencionada, coexistem espaços habitacionais 
e industriais. A rede viária da envolvente é bastante densa e apresenta um elevado tráfego, em especial 
de viaturas pesadas, com destaque para as autoestradas A 1, A 9, A 10 e a estrada nacional EN 10. 
Em Alverca existem várias unidades industriais destacando-se a fábrica de cimento da CIMPOR. 

As localidades mais próximas são Calhandriz (a 350 metros para Norte), Loureiro (a 1300 metros para 
Norte), A-dos-Melros (a 500 metros para Norte), Arcena (junto ao limite Sul), Bom Sucesso e Quinta da 
Panasqueira (ambas a 1200 metros para Sudeste) e Sobralinho (a 1100 metros para Este). 
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Os potenciais impactes cumulativos sobre estas povoações e infraestruturas, associados à presença 
das pedreiras da CIMPOR, relacionam-se, acima de tudo, com a emissão de ruído e poeiras, para além 
de contribuir para o aumento da visibilidade da área de intervenção. Contudo, strictu senso, não se 
verifica a existência de impactes cumulativos, uma vez que no âmbito do projecto da pedreira “Arcena” 
se determinou a exploração conjunta desta pedreira e da pedreira “Bom Jesus”, para uma produção de 
2 400 000 t de calcário e margas. 

Actualmente, os 2 400 000 t de calcário e margas necessários para abastecer a fábrica de cimento é 
assegurado pela pedreira “Bom Jesus”. As reservas da pedreira “Bom Jesus”, cerca de 70 000 000 t, 
permitem assegurar o abastecimento da fábrica nos próximos 30 anos. 

Com o licenciamento da pedreira “Arcena”, a produção será assegurada pelas duas pedreiras. A 
pedreira “Bom Jesus”, reduzirá a sua produção para 1 200 000 t/ano (metade da actual produção) e a 
pedreira “Arcena” produzirá 1 200 000 t/ano. A exploração conjunta das duas pedreiras permitirá 
assegurar o pleno funcionamento da fábrica de cimento, por um período de cerca de 59 anos. 

De facto, no que respeita à potencial afectação das populações residentes na envolvente e sobre as 
infraestruturas rodoviárias existentes, não haverá um aumento do número de veículos pesados nas vias 
de comunicação da região uma vez que o transporte do calcário e margas explorado na pedreira 
“Arcena” se efectuará por meio de uma correia transportadora. 

Relativamente aos recursos naturais e ecossistemas, a área em estudo encontra-se relativamente 
afastada de qualquer zona de interesse conservacionista, sendo de destacar que as mais próximas são 
o Sítio “Estuário do Tejo” e a Reserva Natural do Estuário do Tejo, a cerca de 3 km. 

Contudo e dada a proximidade da pedreira “Arcena” com a pedreira “Bom Jesus” e com a exploração do 
ASMC, poderão ocorrer impactes cumulativos, nos factores ambientais qualidade do ar, ruído ambiental 
e paisagem pelo que se optou por efectuar uma avaliação mais aprofundada dos impactes associados à 
exploração conjunta destas pedreiras. Esta avaliação teve por base a caracterização da situação de 
referência efectuada no Capítulo III e a avaliação de impactes sobre os diferentes descritores 
(Capítulo IV.1), sendo que nos pontos seguintes se procede à avaliação de impactes cumulativos nas 
vertentes ambientais consideradas relevantes - qualidade do ar, ambiente sonoro, vibrações, paisagem 
e sócio-economia. 

2.2. QUALIDADE DO AR 

Na caracterização da situação de referência, efectuada no Capítulo III 1.7, foram realizadas medições 
de qualidade do ar em vários locais influenciados pelas diferentes fontes de poluentes identificadas, 
nomeadamente a circulação de viaturas nas vias de comunicação e a laboração das várias unidades 
industriais como sejam a pedreira “Bom Jesus” e o Aterro Sanitário de Mato da Cruz. 

Na avaliação de impactes apresentada no Capítulo IV 1.7 foi modelada a dispersão de partículas em 
suspensão proveniente da pedreira “Arcena” o que permitiu analisar os impactes da laboração isolada 
da pedreira. 

Assim, importa avaliar os impactes cumulativos da laboração da pedreira “Arcena” com as fontes 
pré-existentes no local. Para tal, os valores previstos pela modelação, apresentados no Capítulo IV 1.7 
deverão ser adicionados aos valores medidos na situação de referência.  
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Os níveis de concentração resultantes dessa adição são representativos da laboração simultânea das 
fontes associadas ao projecto em análise e das fontes actualmente existentes no local. Os resultados 
obtidos são apresentados no Quadro IV.19. 

Destaca-se que o início da laboração da pedreira “Arcena”, a produção da pedreira “Bom Jesus” deverá 
passar para cerca de 1 200 000 t/ano o que corresponde a cerca de metade da produção actual. Esta 
redução na produção terá influência nos níveis de empoeiramento da envolvente, ainda que pouco 
significativa, dada a elevada distância a que as fontes se encontram dos receptores sensíveis mais 
próximos. 

De acordo com os resultados apresentados no quadro seguinte verifica-se que a laboração da pedreira 
“Arcena” cumulativamente com as restantes fontes existentes na envolvente será responsável pela 
ocorrência de impactes negativos ao nível da qualidade do ar. Estes impactes poderão ser significativos 
no caso de não serem controladas as emissões de partículas em suspensão. 

Nas Fases I e II da execução do projecto os níveis de empoeiramento gerados pela exploração da 
pedreira deverão ser residuais, mesmo sem o controlo das emissões. No entanto, cumulativamente com 
as fontes existentes na envolvente da pedreira poderão ocorrer impactes negativos significativos, em 
especial no ponto A5, onde poderão ser excedidos os valores limite. Destaca-se no entanto que neste 
local os valores medidos na situação de referência eram já superiores ao limite legal, sendo que da 
análise realizada se conclui que a contribuição da pedreira “Arcena” para os valores previstos será 
extremamente reduzida. 

Nos restantes locais os valores previstos, com a aplicação das medidas de minimização propostas, não 
deverão exceder o valor limite. 

Nas Fases III e IV a exploração da pedreira decorrerá a um ritmo mais elevado (1 200 000 t/ano o que 
irá gerar um tráfego de cerca de 4 Dumper’s por hora nos acesso internos da pedreira. Nesta situação, 
os impactes negativos sobre a qualidade do ar serão mais significativos ainda que se preveja o 
cumprimento dos valores limite estabelecido pela legislação, com excepção do ponto A5, tal como 
previsto para as fases I e II e na situação de referência. 

Conclui-se assim que os impactes negativos decorrentes da laboração cumulativa da pedreira “Arcena” 
serão significativos no ponto A5, e pouco significativos nos restantes locais, temporários (ocorrendo 
apenas durante a laboração da pedreira) e reversíveis, com o encerramento e recuperação da área de 
exploração. 
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Quadro IV.19 – Níveis de concentração cumulativos 

FASE I E FASE II 
(ABERTURA DAS CÉLULAS DO ATERRO SANITÁRIO DE MATO DA CRUZ E TRANSPORTE DOS MATERIAIS PRODUZIDOS NA 

CONSTRUÇÃO DO TÚNEL E DO POÇO) 

PONTO 
DISTÂNCIA[m] CONCENTRAÇÃO DE PM10 [µµµµg.m-3] 

AO LIMITE DA PEDREIRA AO ACESSO SEM CONTROLO COM CONTROLO 

A1 680 740 20 20 

A2 750 850 12 12 

A3 400 600 20 15 

A4 300 450 24 13 

A5 240 300 77 57 

A6 650 750 54 45 

A7 630 
7001 
2002 

45 30 

FASE III E FASE IV 
(EXPLORAÇÃO DA PEDREIRA “ARCENA” E TRANSPORTE ATRAVÉS DE CORREIA TRANSPORTADORA) 

PONTO 
DISTÂNCIA[m] CONCENTRAÇÃO DE PM10 [µµµµg.m-3] 

AO LIMITE DA PEDREIRA AO ACESSO SEM CONTROLO COM CONTROLO 

A1 680 740 25 20 

A2 750 850 17 12 

A3 400 600 40 20 

A4 300 450 39 24 

A5 240 300 87 67 

A6 650 750 59 44 

A7 630 7003 35 20 

                                                           

1 Distância ao acesso no interior da pedreira “Arcena” 
2 Distância ao acesso a construir para o transporte dos materiais produzidos na abertura do túnel e do poço (apenas Fase II) 
3 Distância ao acesso no interior da pedreira “Arcena” 
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2.3. RUÍDO AMBIENTAL 

Na modelação efectuada no Capitulo IV.1.8, com a qual se pretendeu prever o nível de ruído particular 
do Projecto, considerou-se apenas as fontes associadas à laboração da pedreira, pelo que na análise de 
impactes houve necessidade de adicionar os valores previstos aos níveis de ruído residual medidos na 
situação de referência. Assim, a análise realizada constituiu desde logo uma avaliação de impactes 
cumulativos com as fontes pré-existentes, nomeadamente a circulação de viaturas nas vias de 
comunicação e a laboração das várias unidades industriais como sejam a pedreira “Bom Jesus” e o 
Aterro Sanitário de Mato da Cruz. 

Da análise realizada concluiu-se que serão gerados impactes negativos pouco significativos 
prevendo-se o cumprimento dos valores limite legislados. Destaca-se que o início da laboração da 
pedreira “Arcena” a produção da pedreira “Bom Jesus” deverá passar para cerca de 1 200. 000 t/ano o 
que corresponde a cerca de metade da produção actual. Esta redução na produção terá influência nos 
níveis de ruído da envolvente, ainda que pouco significativa, dada a elevada distância a que as fontes 
ruidosas se encontram dos receptores sensíveis mais próximos. 

2.4. PAISAGEM 

A área de da pedreira “Arcena” é vizinha da pedreira “Bom Jesus” área em exploração para a extracção 
de calcário e margas que alteram consideravelmente a paisagem regional. 

Os impactes cumulativos previstos podem dividir-se nos seguintes grandes grupos: 

• Alterações na morfologia do território afectado; 

• Perturbação da visibilidade junto das zonas onde se efectuam as escavações e manobras de 
máquinas, incluindo os acessos internos, pelo aumento do nível de poeiras no ar; 

• Deposição de poeiras no coberto vegetal envolvente (mais grave nos meses de menor 
precipitação, correspondente ao período estival); 

• Existência de elementos “estranhos” no ambiente tradicional local, nomeadamente maquinaria 
pesada, depósitos de materiais e escombreiras. 

Assim, a grande maioria dos impactes paisagísticos cumulativos é gerada durante a fase de exploração 
das pedreiras, considerando-se, por isso, que estes serão significativos mas, na sua quase totalidade 
temporários, uma vez que há a assunção de que, de acordo com a legislação em vigor, se procederá à 
implementação de um Plano Ambiental e de Recuperação e Paisagística, como ocorre já na pedreira 
“Bom Jesus”.  
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2.5. SÓCIO-ECONOMIA 

Como foi possível constatar no capítulo de “identificação e avaliação de impactes”, à pedreira “Arcena” 
em análise estão associados impactes predominantemente confinados à área de implantação efectiva 
da pedreira, à excepção dos impactes relacionados com a libertação de poeiras e emissão de ruídos, 
resultantes da laboração da pedreira, que poderão afectar as imediações.  

O eventual impacte cumulativo ao nível da libertação de poeiras e de ruídos é, igualmente, negativo, 
mas de um modo geral pouco significativo, uma vez que de acordo com as características do próprio 
projecto, e como foi possível verificar na componente qualidade do ar e ruído, a libertação de poeiras e 
ruído para a envolvente da pedreira “Arcena” é diminuta e está essencialmente restringida à sua área de 
intervenção. Os sistemas fixos e móveis de aspersão de água limitam significativamente a produção de 
poeiras. 

Dada a proximidade da pedreira “Arcena” com a pedreira “Bom Jesus”, poderão ocorrer impactes 
cumulativos, sobretudo pela percepção negativa dos residentes ou utilizadores da área envolvente 
(Arcena, Bom Sucesso e Sobralinho). Contudo, estes impactes, apesar de negativos, apresentam uma 
magnitude reduzida e são pouco significativos.  

Considera-se assim que os impactes associados à pedreira “Arcena” apresentam essencialmente um 
carácter local e delimitado à própria área de extracção, a qual vai sendo recuperada à medida que vão 
avançando as frentes de lavra. Os impactes negativos que eventualmente ocorram no exterior da 
pedreira são de uma forma geral pouco significativos, apenas pontualmente no sector sul junto a Arcena 
e no atravessamento da EN10-6 pela passadeira transportadora de material para a pedreira de Bom 
Jesus, sendo esta o elemento que estará relacionado com as duas pedreiras. 

Quanto aos impactes cumulativos ao nível do sistema económico, foram já avaliados no 
Capítulo IV.1.13. 
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3. ANÁLISE DE RISCO AMBIENTAL 

3.1. INTRODUÇÃO 
Embora tenha sido introduzido nos procedimentos de avaliação de impactes ambientais mais 
recentemente que outros descritores, a análise de risco é actualmente prática comum, pelo menos em 
Projectos rodoviários e industriais. A sua inclusão justifica-se devido ao facto de muitos Projectos 
introduzirem alterações na probabilidade de ocorrência de acontecimentos indesejáveis a que estão 
sujeitos o património natural, pessoas e bens. 

A análise de risco apresentada refere-se, essencialmente, aos riscos sobre a segurança e integridade de 
pessoas e estruturas e aos riscos ao nível do ambiente. 

A análise de risco baseia-se em dois conceitos distintos: 

• Perigo – Pode ser definido como uma situação física, com potencial para causar danos ao 
Homem, bens e/ou ao ambiente. Trata-se, portanto, de uma qualidade inerente a uma 
determinada actividade. Por exemplo, a manipulação de uma substância tóxica constitui um 
perigo, consequência das propriedades químicas que possui; 

• Risco. 

Existem várias definições de risco, consoante se trate de saúde pública, acidentes naturais, etc. Assim, 
o Risco pode ser definido como: 

• a probabilidade de um resultado adverso1; 

• a probabilidade de um determinado desastre ou fenómenos potencialmente destruidores, naturais 
ou induzidos mais ou menos directamente pelo Homem ocorrerem num dado intervalo temporal, 
envolvendo portanto uma noção de incerteza2; 

• a estimativa da incidência e da gravidade dos efeitos adversos que podem ocorrer numa 
população humana ou num compartimento ambiental3; 

• o cruzamento da perigosidade natural e da vulnerabilidade do território. 

                                                           

1 Gonçalves & Benzinho, 1998. 
2 Lima, 1989; Rodrigues, 1993. 
3 Regulamento (CE) N.°1488/94 da Comissão, de 28 de Junho de 1994. 
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Contudo, na análise a efectuar, apenas de forma qualitativa, será utilizada a seguinte definição de risco1: 

R = P x G 

em que : 
P é a probabilidade de ocorrência de um acidente; 
G é a gravidade ou severidade desse mesmo acidente. 

Assim, facilmente se conclui que a limitação do risco (com o objectivo de obter um mais elevado nível de 
segurança) pode fazer-se adoptando medidas que reduzam, quer a probabilidade de ocorrência do 
acidente, quer a sua gravidade. Ora, sem excluir a possibilidade de medidas que produzam ambos os 
efeitos, pode-se então atribuir ao primeiro caso o campo da prevenção, enquanto que no segundo se 
está no âmbito da protecção. 

Um determinado território torna-se tanto mais vulnerável quanto maior for a sua ocupação (humana, 
ecológica, etc.). O mesmo é dizer que, face à ocorrência de um fenómeno destruidor, a vulnerabilidade 
do território corresponde ao grau de perda de pessoas, equipamentos, biótopos, aquíferos de qualidade, 
etc. Assim, os efeitos que podem resultar de um desastre, quer de origem natural quer de origem 
tecnológica, não estão dependentes apenas da sua origem e da magnitude atingida, mas também das 
características do espaço em que ocorre, ou seja, determinado território tem um comportamento de 
acordo com as suas características, existindo territórios mais vulneráveis do que outros aos perigos de 
ordem natural ou humana. A noção de vulnerabilidade depende de vários aspectos como a densidade 
populacional, os valores e a organização socioculturais e a capacidade de cada sociedade para 
enfrentar os factores de risco ambiental. 

3.2. METODOLOGIA 

A metodologia seguida neste estudo consta de cinco passos distintos: 

• Identificação e análise de perigo; 

• Caracterização dos diferentes riscos, nomeadamente quanto às suas causas, probabilidade e 
consequências. Neste passo, procurou-se identificar com especial cuidado os riscos de elevada 
probabilidade e de consequências de muito alta gravidade; 

• Comparação sucinta da situação actual com a situação após a abertura da pedreira. 

• Definição de medidas de prevenção, redução e controle dos riscos, no âmbito do qual é analisada 
a pertinência de se implementarem Planos de Emergência ou de Contingência; 

• Medidas minimizadoras ou compensatórias (quer em termos de consequências - protecção, quer 
em termos de probabilidade de ocorrência - prevenção), sempre que se justifique. 

 

                                                           

1 Porto, 1994. 
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3.3. ANÁLISE DE PERIGOS 

A análise dos perigos inerentes à implementação do Projecto parte da análise das principais acções, 
tendo-se procurado identificar as fontes de perigo mais significativas, bem como as potenciais causas e 
tipologias de acidentes. 

Fase de exploração 

Os principais perigos, identificados a partir da análise do Projecto, decorrem das seguintes acções: 

• Alteração da morfologia dos terrenos; 

• Modificação da rede de drenagem superficial; 

• Acidentes rodoviários na EN 10-6 (no decurso da construção dos projectos complementares); 

• Manuseamento e utilização de matérias explosivas; 

• Trânsito de máquinas, equipamentos e pessoas. 

Fase de desactivação  

Na fase de desactivação, as situações de perigo decorrem dos seguintes factores: 

• Alteração da rede de drenagem; 

• Criação de paredes rochosas. 

No Quadro IV.20 apresenta-se uma caracterização das situações de perigo mais importantes, geradas 
pelas acções acima descritas. 
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Quadro IV.20 – Caracterização das fontes de perigo geradas pelas principais acções de Projecto 

 ACÇÕES FONTES DE PERIGO CAUSAS DE ACIDENTE TIPOLOGIA DE ACIDENTES 

Fa
se

 d
e 

ex
pl

or
aç

ão
 

Aterros e 
escavações 

Modificações na 
morfologia do terreno 

Microinstabilidade geológica 
local 

Deslizamento de terrenos 
e queda de blocos em 

taludes 

Alteração da rede 
de drenagem 

Depósito inadvertido de 
terras nas linhas de 

escorrência 

Condições de elevada 
pluviosidade 

Ocorrência de água em 
zonas de trabalhos 

Manuseamento e 
utilização de 
explosivos 

Detonação acidental; 
projecção de blocos 

Descuido; mau isolamento 
da área 

Danos em pessoas e 
equipamentos 

Alterações ao 
trânsito local 

(construção dos 
projectos 

complementares) 

Perturbação da 
circulação rodoviária 

Acessos aos trabalhos 
inadequadamente 

sinalizados e ligeiro 
acréscimo de tráfego 

Acidentes rodoviários na 
EN 10-6 

Acções de lavra e 
transporte interno 

Presença de materiais 
contaminantes (fuel, 

óleos, etc.) 

Fuga ou derrame de 
substâncias poluentes 

Contaminação da zona da 
pedreira, linhas de água e 

aquífero 

Tratamento e 
beneficiação do 

calcário 

Instalações industriais 
anexas da pedreira 

Fuga ou derrame de 
substâncias poluentes 

Contaminação da zona da 
pedreira, linhas de água e 

aquífero 

Fa
se

 d
e 

de
sa

ct
iv

aç
ão

 

Criação de 
paredes rochosas 

Presença de desníveis 
acentuados 

Violação do perímetro, por 
pessoas não autorizadas 

Queda em altura de 
pessoas  
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3.4. ANÁLISE DE RISCO 

No âmbito da análise dos riscos, são identificados os seguintes aspectos principais: 

• Deslizamento de terrenos ou queda de blocos em taludes; 

• Acidentes rodoviários na EN 10-6 (no decurso da construção dos projectos complementares) 

• Uso de explosivos; 

• Contaminação das linhas de água, solos ou aquíferos (derrames). 

Em seguida efectua-se o seu enquadramento e a análise sumária dos riscos anteriormente 
mencionados. 

Deslizamento de terrenos ou queda de blocos em taludes 

A necessidade de definir taludes, poderá gerar deslizamentos e queda de rochas para os patamares e 
para as rampas. No entanto, a aplicação de metodologias correctas, respeitando a geometria definida no 
Plano de Pedreira para os taludes marginais e a implementação de um sistema de drenagem 
longitudinal e revegetação dos taludes, permitirá reduzir este tipo de riscos. 

Uso de explosivos 

O manuseamento de explosivos no interior da pedreira é realizado pelo fornecedor e pelo operador de 
fogo da pedreira, devidamente formado e acreditado para o efeito. Tratando-se de explosivos industriais, 
a estabilidade destes materiais é, por si só, um garante de segurança. 

No que se refere ao transporte dessas matérias para a pedreira, a cargo da entidade fornecedora de 
explosivos, destaca-se que o veículo é sempre acompanhado por um elemento da polícia, bem como por 
um técnico da empresa, reduzindo as possibilidades de negligência. Refira-se, ainda, que existe 
legislação nacional e comunitária que visa diminuir o risco associado.  

Acidentes rodoviários  

Acidentes rodoviários no decurso da construção dos projectos complementares no atravessamento da 
EN 10-6 

Os acidentes rodoviários têm causas múltiplas e, em muitos casos, vários factores concorrem para a sua 
ocorrência. No entanto, estudos realizados em diversos países demonstram que a principal causa de 
acidente são as falhas humanas, seguindo-se, por ordem decrescente, deficiências nas rodovias e por 
último deficiências nos veículos. 

O Projecto em análise introduzirá a sinalização necessária à ocorrência de obras, pelo que a principal 
causa de acidentes (factor humano) será minimizado.  

Assim, com as medidas acima referidas, considera-se que os impactes são nulos.  
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Contaminação das linhas de água, solos ou aquíferos 

A presença da actividade da pedreira torna mais provável a ocorrência de acumulações e circulação de 
materiais diversos necessários à laboração, os quais podem nem sempre ser manuseados e 
acondicionados de forma correcta. Neste contexto, a área e a envolvente encontram-se mais sujeitas a 
micro-acidentes, como sejam derrames e fugas de produtos (lubrificantes e combustíveis). Essas 
ocorrências podem dar origem à contaminação dos solos e eventualmente das águas (superficiais e 
subterrâneas) assim como as emissões atmosféricas. No entanto, este impacte parece assumir uma 
magnitude muito baixa ou nula, tanto devido às precauções que são tomadas, como ao isolamento e 
confinamento totais daquele tipo de substâncias e às restrições quanto à sua utilização fora dos locais 
adequados. 

Quedas em altura 

Durante as actividades da pedreira, a permanência de pessoal especializado na pedreira reduz o risco 
de entrada inadvertida de pessoas externas. Após a desactivação, a violação do perímetro, por pessoas 
não autorizadas poderá motivar acidentes. Contudo, a totalidade da propriedade encontra-se vedada, 
estando também preconizado sinalização, conforme o Plano de Segurança e Saúde constante no Plano 
de Pedreira. 

Assim, considera-se este impacte com uma magnitude nula, tanto devido às precauções que são 
tomadas, como à baixa possibilidade de entradas inadvertidas. 

3.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
A importância que a CIMPOR concede à prevenção e protecção de acidentes contribui para a redução 
dos riscos associados à actividade da pedreira. 

Os estudos de pormenor, desenvolvidos no âmbito deste estudo, são também um valioso contributo para 
a prevenção de eventuais acidentes, alertando para riscos associados às actividades e ao meio 
envolvente. 

Atendendo à tipologia de actividade, e considerando que o meio apresenta uma vulnerabilidade média a 
reduzida, não se prevê que os riscos existentes sejam importantes ou condicionem de forma gravosa o 
desenvolvimento da pedreira. 
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4. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

4.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
Após a identificação dos principais impactes, associados à implementação do Projecto, torna-se 
necessário definir medidas correctivas e minimizadoras que garantam o adequado equilíbrio do 
ambiente na área de intervenção e na sua envolvente. 

Neste capítulo são apresentadas as medidas de minimização a adoptar durante as várias fases de 
implementação do Projecto (exploração, desactivação e pós-desactivação) com vista à mitigação das 
perturbações previstas.  

Algumas destas medidas constituem aspectos integrados ou complementares das intervenções inscritas 
no Plano de Pedreira que são incluídas tanto nos respectivos Projectos parcelares (Plano de Lavra, 
Plano de Aterro, Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística), como na própria laboração da 
pedreira, outras referem-se às soluções técnicas e ambientalmente mais adequadas, de forma a garantir 
que este Projecto constitua uma referência no domínio da integração e protecção ambiental. 

Destaca-se, assim, a existência de algumas regras e procedimentos comuns a praticamente todos os 
descritores que permitirão atenuar de uma forma eficaz os impactes perspectivados. Estas medidas são 
consideradas no próprio Plano de Pedreira mas, devido à sua importância, são retomadas neste capítulo 
e integradas nas intervenções preconizadas. 

Estas acções passam pela correcta gestão da exploração do recurso mineral, já que é nesta fase que os 
impactes mais significativos foram detectados e pela concomitante implementação e manutenção 
adequada do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística preconizado. Assim, e com o objectivo de 
evitar excessivas repetições, sintetizam-se seguidamente as medidas de carácter geral a implementar, 
após o que se descrevem as medidas minimizadoras dos impactes ambientais detectados, específicas 
para cada um dos descritores ambientais. 

Faz-se notar que não foram propostas medidas de minimização específicas para os descritores de 
Clima, Geomorfologia e geologia, Solo e uso do solo e Ordenamento do Território uma vez que não 
foram identificados impactes significativos sobre estas vertentes, sendo que a acções preventivas se 
encontram incluídas nas medidas de carácter geral e decorrem da correcta implementação do Projecto. 

4.2. MEDIDAS DE CARÁCTER GERAL 

Na fase de exploração as medidas de minimização de carácter geral a implementar passam pelas 
seguintes actuações: 

• definir um faseamento de exploração e recuperação adequado, que promova a revitalização das 
áreas intervencionadas no mais curto espaço de tempo possível e concentrado em áreas bem 
delimitadas, evitando a dispersão de frentes de lavra em diferentes locais e em simultâneo; 

• confinar as acções respeitantes à exploração ao menor espaço possível, limitando as áreas de 
intervenção para que estas não extravasem e afectem, desnecessariamente, as zonas limítrofes; 
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• limitar as zonas de circulação na envolvente da pedreira de modo a evitar a compactação dos 
terrenos limítrofes; 

• limitar a destruição do coberto vegetal às áreas estritamente necessárias à execução dos 
trabalhos e garantir que estas são convenientemente replantadas no mais curto espaço de tempo 
possível; 

• proceder à decapagem e armazenamento da camada superficial do solo para posterior utilização 
dos trabalhos de recuperação paisagística; 

• a vegetação a integrar na recuperação paisagística deve respeitar o elenco florístico da região, 
garantindo, desta forma, um maior sucesso na sua implantação com menor esforço e custos de 
manutenção; 

• definir, clara e antecipadamente, os locais de deposição dos stocks de materiais, da terra viva 
decapada (pargas) e dos depósitos de estéreis, e respectivos percursos entre estes e as áreas de 
depósito final; 

• transportar e depositar os estéreis o mais rapidamente possível nas áreas a modelar 
definitivamente, evitando a permanência e acumulação destes materiais no interior da pedreira; 

• implementar uma correcta gestão e manuseamento dos resíduos e efluentes produzidos e 
associados à pedreira, nomeadamente, óleos e combustíveis, resíduos sólidos e efluentes 
domésticos, através da sua recolha e condução a depósito/destino final apropriado (devidamente 
credenciado), reduzindo, assim, a possibilidade de ocorrência de acidentes e contaminações; 

• recorrer a equipamentos que respeitem as normas legais em vigor, relativas às emissões gasosas 
e ruído, minimizando os efeitos da sua presença; 

• conservar as vedações existentes e sinalizar todo o perímetro da área de intervenção, de forma a 
limitar o mais possível a entrada de estranhos à pedreira e, desta forma, evitar acidentes; 

• efectuar vistorias regulares à área da pedreira para verificar o estado de conservação da vedação 
e sinalização, de forma a garantir a adequada protecção contra acidentes, como previsto no 
Projecto; 

• efectuar a manutenção periódica dos equipamentos e maquinaria associada à exploração, 
garantindo o cumprimento das normas relativas à emissão de poluentes atmosféricos e ruído; 

• manter os acessos em boas condições de trafegabilidade, por aplicação de “tout venant” ou 
mesmo de um pavimento betuminoso nos locais sujeitos a maiores movimentações de veículos; 

• regar regular e sistematicamente, durante as épocas mais secas, todos os acessos à pedreira, de 
forma a minimizar a emissão de poeiras; 

• realizar acções de formação e divulgação aos trabalhadores da pedreira sobre as normas e 
cuidados a ter em conta no decorrer dos trabalhos; 

• proceder à implementação do Plano de Monitorização integrado no presente EIA, de forma a 
detectar a existência de eventuais desvios aos impactes esperados e proceder à sua correcção 
atempada; 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJECTO DA PEDREIRA “ARCENA” 

(VILA FRANCA DE XIRA) 

 

 
E.101839.03.01.aa AVALIAÇÃO DE IMPACTES E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO IV.77 
 

• assegurar o correcto cumprimento das normas de segurança e sinalização de entrada e saída de 
viaturas ligeiras (entrada e saída de trabalhadores) na via pública, tendo em vista não só a 
segurança como a minimização das perturbações na actividade das populações envolventes. 

• Assegurar a manutenção e revisão periódicas de todas as viaturas, máquinas e equipamentos 
presentes, mantendo registos actualizados dessa manutenção e/ou revisão por equipamento (do 
tipo fichas de revisão) de acordo com as especificações do respectivo fabricante;  

• Implementar e realizar a adequada manutenção e limpeza do sistemas de drenagem das águas 
pluviais a circundar as zonas em exploração, de forma a minimizar o transporte de materiais finos 
para as zonas de exploração (medida que já se encontra incluída no Plano de Lavra); 

• Assegurar a manutenção e revisão periódica da fossa séptica estanque e do depósito de 
combustível. 

Na fase de desactivação preconizam-se as seguintes medidas gerais: 

• efectuar a remoção e limpeza de todos os depósitos de resíduos ou substâncias perigosas (fossas 
sépticas, tanques de depósito de óleos usados, depósito de combustível, etc.), garantindo o seu 
adequado encaminhamento para destino final; 

• efectuar o desmantelamento e remoção do equipamento existente na pedreira procedendo às 
necessárias diligências de forma a garantir que, sempre que possível, este será reutilizado ou 
reciclado ou, na sua impossibilidade, enviado para destino final adequado; 

• garantir que todas as áreas afectadas pelas actividades associadas à exploração da pedreira são 
devidamente recuperadas, de acordo com o Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística 
definido, de forma a que exista, no mais curto espaço de tempo possível, uma ligação formal entre 
a área intervencionada e a paisagem envolvente. 

Finalmente, para a fase de pós-desactivação destacam-se as seguintes medidas gerais: 

• avaliar a evolução da área recuperada através da prossecução das actividades de monitorização, 
de acordo com o Plano estabelecido, com especial atenção para o comportamento dos taludes e 
crescimento da vegetação; 

• efectuar vistorias regulares à área da pedreira para verificar o estado de conservação da vedação 
(nas zonas onde esta se encontra contemplada) e sinalização, de forma a garantir a adequada 
protecção contra acidentes. 

A implementação destas medidas de minimização trará benefícios, directos e indirectos, sobre a 
generalidade dos descritores ambientais, pelo que seguidamente só se procede à sua descrição quando 
existem acções concretas com influência sobre os domínios de análise em causa. 
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4.3. MEDIDAS ESPECÍFICAS 

4.3.1. Recursos hídricos superficiais 

Apesar de os impactes nos recursos hídricos não serem significativos, aconselha-se a implementação 
da medida preventiva, indicada em seguida: 

• No que respeita ao período de lançamento das águas pluviais acumuladas nas respectivas bacias 
na rede de drenagem natural estas devem ser repartidas no tempo e da mesma ordem de 
grandeza dos caudais estimados para as secções em análise, no sentido de minimizar as 
alterações no regime hidrológico do rio Crós Cós. 

4.3.2. Recursos hídricos subterrâneos 

No que respeita à qualidade dos recursos hídricos subterrâneos, embora não se prevendo impactes 
significativos, propõe-se a integração em fase de projecto de um sistema separativo das águas pluviais 
e o armazenamento dos efluentes e sua posterior eliminação em segurança para depósito apropriado no 
exterior da pedreira. Também será efectuada a monitorização trimestral da piezometria de acordo com o 
Plano de Monitorização. 

• Deverá proceder-se à monitorização do nível freático em piezómetro a instalar na pedreira 
“Arcena”  

• Deverá restringir-se a execução de acções poluentes aos locais próprios. Determinadas acções 
como a limpeza das máquinas e o abastecimento dos dumpers com combustíveis, deverão ser 
realizados em locais impermeabilizados e onde seja possível fazer a sua recolha e armazenagem. 

4.3.3. Qualidade das águas 

No horizonte do Projecto, ou seja, a longo prazo, a magnitude do impacte associado ao incremento das 
concentrações de sólidos suspensos totais na rede de drenagem natural irá depender, sobretudo, dos 
cuidados sistemáticos despendidos na prevenção de situações de potencial arrastamento de material 
sólido. Essa prevenção será levada a cabo pela implementação das seguintes medidas de minimização: 

• Bombear as águas que venham a acumular-se no fundo da corta para as bacias de decantação; 

• Deverá efectuar-se a manutenção periódica das bacias, de forma a garantir a eficiência do 
processo de decantação. 

Relativamente à qualidade das águas subterrâneas, e ainda que não sejam expectáveis impactes 
significativos, deverão ser respeitadas as seguintes medidas cautelares: 

• Devem ser tomadas precauções relativamente à introdução acidental de líquidos não miscíveis, 
por exemplo hidrocarbonetos, dado o seu comportamento ser difícil de prever, pelo que deve ser 
evitado o armazenamento desse tipo de substâncias, ou o mesmo deverá ser efectuado 
recorrendo a normas especiais de segurança, nomeadamente com construção de zonas 
estanques envolvendo os depósitos. 

• Deverá efectuar-se a manutenção periódica das fossas sépticas que recebem os efluentes das 
instalações sociais, nomeadamente o seu esgotamento. 
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Na fase de desactivação (encerramento), deverá ser assegurado que nas zonas de oficina ou de 
manutenção de máquinas e equipamentos e nas zonas destinadas ao armazenamento de combustíveis 
e lubrificantes não existirá contaminação do solo por quaisquer tipos de substâncias poluentes, sendo 
que, após demolição, todos os materiais que tenham estado em contacto com essas substâncias serão 
separados e encaminhados para aterro controlado. 

4.3.4. Qualidade do ar 

As partículas em suspensão constituem o principal poluente atmosférico emitido na pedreira “Arcena”. 
Este poluente é gerado por ressuspensão a partir dos acessos não asfaltados no interior da área de 
exploração, tendo-se concluído que existe a possibilidade de limitar as suas emissões. Face a essa 
conclusão recomenda-se o controlo das emissões fugitivas de partículas provenientes dos caminhos não 
asfaltados no interior das áreas de exploração e nos seus acessos internos, recorrendo à rega por 
aspersão de água.  

Os resultados apresentados na avaliação de impactes ambientais demonstram que a aspersão de água 
nos acessos não pavimentados poderá conduzir à redução das emissões em cerca de 75 a 85 %. A 
obtenção desta taxa de eficiência no controlo das emissões de partículas poderá ser conseguida através 
da aspersão de cerca de 1,3 litros de água por m2 de acesso não asfaltado por dia na época de maior 
geração de partículas (entre Maio e Setembro). A aspersão de água poderá ser realizada com recurso a 
um Joper ou, em alternativa, poderá ser criado um sistema permanente por aplicação de aspersores ao 
longo dos acessos não pavimentados. 

A implementação destas medidas contribuirá para o cumprimento dos limites impostos pelo 
Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril. 

Para além das medidas de minimização de impactes enunciadas, deverão ser aplicadas outras, de cariz 
preventivo, tendo em vista a limitação da emissão de poeiras, em especial nos acessos não asfaltados. 
Este objectivo poderá ser alcançado através das seguintes medidas organizacionais: 

• Restrições aos veículos: a velocidade de circulação dos veículos no interior da pedreira deverá 
ser limitada; 

• Melhoramento dos acessos: a via deverá ser pavimentada ou ser aplicado seixo ou tout-venant. 

Na eventualidade das medidas propostas anteriormente não reduzirem as emissões de partículas para 
níveis aceitáveis, o que será verificado com a implementação do Plano de Monitorização, deverão ser 
estudas medidas correctivas que poderão passar por: 

• Criação de barreiras à dispersão dos poluentes – estas barreiras poderão ser constituídas por 
cortinas arbóreas ou por barreiras artificiais; 

• Utilização de estabilizadores químicos – consiste na suspensão de produtos químicos na água 
que é aspergida nos acessos e que favorecem a formarão de uma capa superficial no acesso 
evitando que as partículas entrem em suspensão. A aplicação desta medida requer um estudo 
específico, tendo em vista a avaliação do risco de contaminação dos solos e dos recursos hídricos 
e hidrogeológicos; 
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• Aplicação de lâminas filtrantes sintéticas – consiste na aplicação de uma camada de geotêxtil, a 
qual é posteriormente coberta por material granular grosso. Esta medida permite reduzir a 
quantidade de água a aspergir em cerca de 46%. 

4.3.5. Ruído Ambiental 

De acordo com a análise de impactes efectuada ao nível do Ruído Ambiental concluiu-se que a 
implementação do projecto da pedreira de “Arcena” não deverá gerar impactes negativos significativos. 
Para a inexistência de impactes negativos significativos concorre, por um lado, o afastamento das 
frentes de desmonte face aos receptores sensíveis mais próximos (o receptor mais próximo estará a 
uma distância mínima de cerca de 80 metros) e por outro lado, a introdução de um conjunto de medidas 
de projecto com vista a reduzir os níveis de ruído que atingem os receptores. Essas medidas, que se 
passam a descrever, não constituem de facto medidas de minimização, mas sim medidas de projecto 
porquanto foram consideradas desde logo na análise de impactes realizada. As medidas consideradas 
são as seguintes: 

• Instalação de barreiras acústicas junto ao emboquilhamento do túnel (na fase de construção e de 
exploração); 

• Instalação de cortinas arbóreas junto ao emboquilhamento do túnel, que substituirão as barreiras 
acústicas quando a sua eficácia foi comprovada; 

• Manutenção e reforço da “mancha verde” existente junto ao receptor R4; 

• Construção de uma cortina arbórea e de um murete de terras ao longo do acesso Norte da 
pedreira; 

• Implantação da unidade de britagem numa plataforma rebaixada, a uma cota inferior à cota 
envolvente; 

• Blindagem integral da unidade de britagem com materiais com características de redução de 
ruído. 

Complementarmente recomenda-se a utilização de equipamentos que cumpram os requisitos do 
Decreto-Lei nº76/2002, de 26 de Março, relativo à emissão de ruído, devendo também ser evitada a 
utilização de máquinas que não possuam indicação da sua potência sonora, garantida pelo fabricante. 

4.3.6. Vibrações 

Relativamente às medidas preventivas, a adopção de uma metodologia de níveis de alerta, baseada na 
monitorização das detonações, deverá permitir que nunca sejam induzidos danos a edifícios.  

Os níveis de alerta que serão considerados no âmbito das vibrações decorrentes da utilização de 
explosivos na pedreira “Arcena” encontram-se no Quadro IV.21. 
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Quadro IV.21 – Níveis de alerta a utilizar para as vibrações na pedreira “Arcena”. 

Nível de Alerta Situação Medidas a tomar 

Branco Nível 0 

Rotina 
0 mm/s ≤ Vmax ≤ 10 mm/s, resultados 
consistentes nas medições, sem 
queixas de terceiros 

Manutenção dos diagramas de fogo e da 
monitorização de rotina adequada ao 
período. 

Amarelo Nível 1 
Vigilância 
Situação 1: 10 mm/s < Vmax ≤ 15 mm/s; 
Situação 2: Queixas de terceiros; 

Reavaliação do diagrama de fogo; 
Monitorização de todas as detonações até 
se verificar retorno ao nível anterior. 

Laranja Nível 2 
Preocupação  
Situação 1: 15 mm/s < Vmax ≤ 20 mm/s; 
Situação 2: Queixas de terceiros; 

Interrupção total das detonações até 
emissão de inquérito interno com medidas 
correctivas; Monitorização contínua dos 
edifícios mais próximos ou com queixas, até 
se verificar retorno ao nível anterior. 

Vermelho Nível 3 
Incidente 
Situação 1: Vmax > 20 mm/s; 

Situação 2: Queixas de terceiros; 

Notificação para a DRE-LVT; 

Avaliação de eventuais danos em edifícios; 

Interrupção total das detonações até haver 
resultados da avaliação; 

Monitorização contínua dos edifícios mais 
próximos ou com queixas, até se verificar 
retorno ao nível 1. 

 

Utilizando-se a expressão de segurança para a propagação de vibrações em Arcena (V = 580.Q0,5.D-1,2), 
para os dados existentes, podem-se prever as distâncias correspondentes aos diferentes níveis de 
alerta anteriormente descritos. Assim, no gráfico da figura seguinte e no Quadro IV.22, representam-se 
as distâncias previstas para a transição de níveis de alerta, em função das cargas utilizadas 
(87 kg, 38 kg e 24 kg). 

 

Figura IV.13 – Representação das faixas para cada nível de alerta, em função da distância entre a 
detonação e a estrutura a proteger e das cargas. 
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Quadro IV.22 – Níveis de alerta a utilizar para as vibrações na pedreira “Arcena”. 

Nível de Alerta Velocidades [mm/s] 
Cargas 

87 kg/furo 38 kg/furo 24 kg/furo 

Branco Nível 0 Vmax ≤ 10 mm/s D ≥ 190 m D ≥ 135 m D > 110 m 

Amarelo Nível 1 10 mm/s < Vmax ≤ 15 mm/s 190 m > D > 135 m 135 m > D > 95 m 110 m > D ≥ 80 m 

Laranja Nível 2 15 mm/s < Vmax ≤ 20 mm/s 135 m ≥ D > 106 m 95 m ≥ D > 75 m 80 m > D ≥ 63 m 

Vermelho Nível 3 Vmax > 20 mm/s D ≤ 106 m D ≤ 75 m D < 63 m 

 

Com base nos resultados da expressão de propagação das vibrações, na sua versão de segurança, e 
aplicando-se o caso mais desfavorável em termos de carga (87 kg/furo), pode concluir-se que a 
distância a partir da qual se ultrapassa o valor limite de velocidade de vibração de pico (20 mm/s), é de 
aproximadamente 106 m em relação ao local de detonação. Mesmo com cargas instantâneas de 
11 kg/furo, a menor distância entre a lavra e os edifícios (80 m), as vibrações podem chegar a cerca 
de 10 mm/s. 

Assim sendo, preconiza-se que nos últimos 190 m de exploração, na zona próxima da povoação de 
Arcena (zona SE da pedreira), seja ponderada a utilização de explosivos com cargas inferiores, e nos 
últimos 110 m possam ser usados outros métodos de escavação (escavação mecânica). 

No caso de se verificarem vibrações que ultrapassem os limites dos níveis de alerta, poderão ser 
adoptadas medidas que deverão passar pelo redimensionamento dos diagramas de fogo, por exemplo, 
alterando o tipo de explosivo, a proporção dos diferentes tipos de explosivo, o lay-out dos furos, etc. 

A principal medida de minimização prende-se com a utilização de dois (ou mais) detonadores por furo, a 
menos de 190 m dos edifícios, permitindo que a carga detonada em cada instante se reduza para 
metade. Além desta medida, a redução da altura das bancadas (10 m ou mesmo menos) poderá 
constituir igualmente uma medida importante, porquanto diminui proporcionalmente as cargas 
detonadas. No limite, poder-se-ão aplicar métodos mecânicos para escavação das zonas mais 
sensíveis. 

Refira-se, por fim, que a modelação da expressão de propagação das vibrações na pedreira “Arcena” 
deverá ser sucessivamente corrigida, com base em medições específicas no local. Para tal, 
preconiza-se que nos primeiros 6 meses de extracção se monitorizem todas as detonações, de forma a 
poder ser reavaliada a expressão de modelação do maciço, calibrando ou validando a expressão 
adoptada neste estudo. 

4.3.7. Flora, vegetação, fauna e habitats 

Na área da pedreira “Arcena”, foram identificados valores naturais. Neste contexto, as medidas 
apontadas para este descritor são: 

• Serão implementadas medidas de minimização para a protecção das populações de orquídeas. 
Os habitats onde se localizam das populações de orquídeas, os prados e os pinhais adultos de 
Pinus halepensis e de Pinus pinea, (este último adquire um papel preponderante na distribuição e 
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na colonização da orquídea Cephalantera longifoli), serão protegidos e transplantados para as 
áreas entretando já exploradas e em recuperação da pedreira “Arcena” (Anexo V); 

• Efectuar um acompanhamento ambiental da exploração que valide e verifique se a implementação 
das medidas de protecção e a acção de transplante estão em conformidade com a planificação 
(Anexo V); 

• as áreas em recuperação deverão ser alvo de manutenção de forma a garantir que são criadas as 
condições para o normal desenvolvimento dos habitats naturais. Desta forma, propõem-se o 
adequado controlo de espécies exóticas, a substituição de perdas e o adensamento de manchas 
de vegetação mais ralas, factores que permitem acelerar os processos de recuperação natural; 

Estas medidas permitirão reduzir a magnitude dos impactes negativos, uma vez que serão criadas as 
condições para o desenvolvimento e manutenção de habitats naturais importantes, nomeadamente os 
habitats de orquídeas, de Narcissus bulbocodium spp. bulbocodium. 

4.3.8. Paisagem 

Após a identificação dos principais impactes, associados à implementação do projecto, torna-se 
necessário definir medidas correctivas e minimizadoras dos impactes paisagísticos residuais. Com 
efeito, a minimização dos impactes visuais negativos associados à pedreira será de certa forma 
conseguida através da execução da recuperação paisagística  

• Evitar a criação de áreas de vegetação exótica e/ou invasora e a descaracterização da paisagem 
com “ajardinamentos” nas zonas envolventes às instalações de apoio à actividade extractiva; 

• Impedir a utilização indevida das zonas já recuperadas através da criação de vedações físicas 
eficazes que impeçam a sua deterioração/destruição; 

• Garantir as necessárias operações de manutenção para todas as áreas revegetadas para que seja 
possível a eficácia das medidas preconizadas; 

• Controlar a introdução/aparecimento das espécies consideradas exóticas, descaracterizadoras da 
paisagem local e/ou de características reconhecidamente invasoras. 

Para a fase de pós-exploração e desactivação destacam-se as seguintes medidas: 

• Promover o revolvimento dos solos das áreas ocupadas por construções, depósitos, parques de 
máquinas, vias e acessos provisórios, de forma a descompactá-los/arejá-los e a reconstituir, na 
medida do possível, a sua estrutura e equilíbrio; 

• Avaliar a evolução das áreas anteriormente recuperadas, com especial atenção para a drenagem, 
para a estabilidade dos taludes e para o estabelecimento e desenvolvimento da vegetação; 

4.3.9. Sócio-economia 

• A consideração de um Plano de Segurança e Saúde contribuirá para reduzir substancialmente os 
riscos que os operários e restante pessoal envolvido na fase de construção/exploração poderão 
correr. Considera-se indispensável o cumprimento integral do referido Plano, devendo as 
entidades responsáveis assegurar as acções de fiscalização para verificação das normas e regras 
estabelecidas; 
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• Assegurar que são seleccionados os métodos e os equipamentos que originem o menor ruído 
possível. Esta medida é sobretudo destinada a minimizar a incomodidade da população na 
proximidade das áreas de intervenção (Arcena no sector sudeste da pedreira) e os próprios 
operários e demais trabalhadores; 

• Assegurar o correcto cumprimento das normas de segurança e sinalização de entrada dos 
veículos de transporte na via pública para acesso à zona do estaleiro, de emboquilhamento do 
túnel e de instalação da passadeira aérea transportadora próximo da EN10-6, tendo em 
consideração a segurança e a minimização das perturbações na actividade das populações e na 
circulação rodoviária naquele local; 

• Garantir que as operações mais ruidosas se restringem ao período diurno e nos dias úteis, 
evitando que essas acções, como o desmonte com explosivos se realizem no período entre as 
20:00 e as 23:00 horas, denominada como “Entardecer”, no Regulamento Geral do Ruído; 

• Garantir que as viaturas afectas ao estaleiro e local de instalação da passadeira e construção do 
emboquilhamento do túnel, utilizam um sistema de lavagem dos rodados, prevenindo assim a 
degradação das condições de aderência na entrada na via pública da EN10-6, e 
consequentemente prevenindo os acidentes rodoviários. Igualmente, deverá ser assegurada a 
limpeza do pavimento no entroncamento desse acesso com a EN10-6; 

• Sensibilizar os condutores das máquinas e veículos afectos à exploração da pedreira para as 
limitações de velocidade que devem respeitar nos diversos itinerários utilizados dentro da área da 
pedreira. 

4.3.10. Património arqueológico e construído 

As seguintes medidas devem ser adoptadas no âmbito do Projecto: 

• Conservação in situ das ocorrências que não colidam com a implementação do projecto e o 
registo documental, para memória futura, daquelas que tiverem de ser afectadas; 

• As actividades que envolvam operações de descubra, com remoção de solo até ao substrato 
geológico (desmatação, decapagem), obrigam a acompanhamento integral dos trabalhos por 
um arqueólogo, com efeito preventivo em relação à afectação das áreas de potencial 
arqueológico (áreas/locais onde foram identificadas as ocorrências) e com efeito preventivo em 
relação à afectação de vestígios arqueológicos incógnitos. 

O Projecto e a sua execução devem ter como referência as medidas de minimização supra definidas e 
as medidas de minimização a seguir desenvolvidas. 

• A construção do acesso à pedreira e do acesso interno deverá ser precedida de uma acção de 
diagnóstico que permita salvaguardar, preventivamente, vestígios arqueológicos conservados 
ao nível do solo ou na interface com o subsolo (estruturas negativas). Tal medida deve 
concretizar-se mediante execução de sondagens arqueológicas manuais, distribuídas ao longo 
do traçado pretendido, nas cumeadas situadas em torno do vértice geodésico Calhandriz e na 
envolvente do Forte (oc. 1) ou seja, na incidência da ocorrência 2 e da ocorrência 7. A 
distribuição e a dimensão total dessas sondagens deverá ser estabelecida no terreno, na 
relação com o Projecto, admitindo uma área de diagnóstico não inferior a 100 m2; 
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• A descubra poderá tornar visíveis novas manchas de distribuição de materiais arqueológicos, 
idênticos aos descritos nas ocorrências 2, 4, 6 e 7. Em função das características e da 
importância desses vestígios, de ocorrência provável, deve consignar-se a execução de novas 
sondagens arqueológicas de diagnóstico, que poderão resultar de uma melhor compreensão da 
distribuição de vestígios associados à oc. 7. Sondagens deste tipo devem executar-se, logo 
após a descubra, nas áreas das ocorrências 4 e 6; 

• A ocorrência 3 situa-se numa área marginal da pedreira, sobre a linha de cumeada, excluída da 
área de lavra, não se prevendo qualquer afectação naquele local. Contudo, se tal vier a 
acontecer, por exemplo com a plantação de um galeria arbórea ou outra acção com incidência 
no solo, será necessário executar uma melhor caracterização daquela estrutura, mediante 
escavação e registo documental; 

• As estruturas caracterizadas nas ocorrências 5 e 9 serão desmontadas no decurso da 
exploração. Tal desmonte deverá ser acompanhado por arqueólogo, sendo precedido por um 
registo documental completo, para memória futura; 

• Em função do grau de afectação da ocorrência 8 devem identificar-se as medidas mais 
adequadas, que podem circunscrever-se ao acompanhamento por arqueólogo das acções que 
ali venham a incidir e a uma descrição do sítio apoiada no levantamento topográfico disponível; 

• As ocorrências que não forem afectadas pelo Projecto, por se situarem na adjacência deste, 
devem ser incluídas em planta de condicionantes do Projecto, como medida preventiva face a 
acções indirectas ou operações associadas; 

• As ocorrências 1, 3 e 4 devem ser incluídas em planta de condicionantes do Projecto, como 
medida preventiva face a acções imprevistas ou operações associadas ao Projecto; 

• Monitorizar, periodicamente, a evolução do estado de conservação da ocorrência 1. 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJECTO DA PEDREIRA “ARCENA” 

(VILA FRANCA DE XIRA) 

 

 
IV.86 AVALIAÇÃO DE IMPACTES E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E.101839.03.01.aa 

 

5. MEDIDAS COMPENSATÓRIAS 

A empresa CIMPOR tem pautado a sua conduta ambiental “dando particular ênfase aos cuidados e à 
prática relativa à Gestão Ambiental de todas as actividades da empresa, tomando em consideração os 
princípios decorrentes da eco-eficiência, da melhoria contínua de desempenho ambiental e, de um modo 
geral, das responsabilidades inerentes a uma empresa comprometida com os princípios do 
desenvolvimento sustentável”1. 

No âmbito da execução do projecto da pedreira “Arcena”, a eventual afectação da ocorrência 
patrimonial 1, o reduto do Chão da Oliveira e o facto de o projecto abranger uma área incluída na 
Reserva Ecológica Nacional (REN), leva a que seja necessário garantir que os impactes ambientais 
associados ao Projecto não são significativos, como aliás fica comprovado no Capitulo IV.1 deste EIA, e 
sejam apresentadas medidas compensatórias. 

No âmbito do património arqueológico e construído, a ocorrência 1, o reduto do Chão da Oliveira, 
classificada como sítio no Plano Director Municipal de Vila Franca de Xira, encontra-se a menos de 50 m 
do acesso à área de Arcena. No âmbito do projecto da pedreira “Arcena” ter-se-á que proceder a obras 
de regularização e melhoria do acesso, pelo que, na impossibilidade de afastar o traçado do acesso 
cerca de 50 m da ocorrência 1, propõe-se uma medida de compensatória, que será executada pela 
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, após aprovação do IGESPAR, I.P. 

Assim, a CIMPOR, pretende financiar a conservação e restauro do Altar da Capela de São Clemente, 
construída nos fins do século XVI para nela ser venerada a “Santa Imagem de S. Clemente”. Para além 
da imagem de S. Clemente, pode-se encontrar no seu interior azulejos do século XVII e um retábulo 
maneirista, único no concelho. A capela-mor possui uma pia de água benta quinhentista e várias lápides 
funerárias. 

No âmbito REN, considera-se que as novas explorações, os anexos de exploração exteriores à área de 
exploração e a abertura de novos caminhos de apoio ao sector, são acções insusceptíveis de prejudicar 
o equilíbrio ecológico: Contudo, e para afectação de áreas REN devem ser apresentadas medidas de 
compensação ambiental2. 

A redelimitação da REN do concelho de Vila Franca de Xira encontra-se publicada pela Portaria 
nº 1374/2009, de 29 de Outubro. De acordo com a Planta da Reserva Ecológica Nacional (REN) do 
concelho de Vila Franca de Xira, a área da pedreira “Arcena” integra “Áreas de Cabeceira”, “Área com 
Risco de Erosão” e “Leitos dos cursos de água” (Definidas no Decreto-Lei nº 166/2008, de 22 de Agosto, 
como “Áreas Estratégicas de protecção e recarga de aquíferos”, “Área com elevado risco de erosão 
hídrica do solo” e “Cursos de água e respectivo leitos e margens”, respectivamente). Nestas áreas, a 
abertura de uma pedreira encontra-se classificada como uma acção insusceptível de prejudicar o 
equilíbrio ecológico (alínea a) do ponto V do Anexo IV). 

 

                                                           

1 Certificado de Conformidade APCER n.º 2003/AMB.129 
2 No âmbito do estudo de impacte ambiental. 
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Dos 71,7 ha, da área da pedreira “Arcena”, a área de REN a intervencionar é de cerca de 58 ha. Assim, 
a CIMPOR, pretende implementar uma tipologia de acção que se enquadra no âmbito da aplicação de 
medidas compensatórias, que passam pela implementação de uma intervenção de carácter específico e 
aplicável ao concelho de Vila Franca de Xira, em que esta pedreira se insere, como forma de 
contrabalançar o facto do projecto da pedreira “Arcena” se integrar num espaço REN.  

A Cimpor disponibilizará verbas para que a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira proceda à 
execução de acções de âmbito ambiental e social na freguesia de Alverca do Ribatejo: 

• No âmbito ambiental, a Cimpor disponibilizará verbas para que a Câmara Municipal de Vila Franca 
de Xira proceda à instalação de Ilha ecológica, junto à escola EB 1, à qualificação de espaço 
verde entre as Ruas Pedro Nunes e Olival Santo e á reabilitação viária da Rua 25 de Abril. 

• No âmbito social, a Cimpor disponibilizará verbas para que a Câmara Municipal de Vila Franca de 
Xira proceda à aquisição de viatura de 9 lugares, para deslocação ao Centro de Saúde e 
Cemitério. 

Para a execução das acções patrimoniais, ambientais e sociais, que se podem enquadrar no âmbito 
geral das medidas compensatórias, a CIMPOR disponibilizará uma verba até 200 000 € (duzentos mil 
euros) à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. 
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6. LACUNAS DE INFORMAÇÃO 

Na elaboração deste EIA não se registaram lacunas técnicas ou de conhecimento susceptíveis de 
comprometer a avaliação do Projecto. No entanto, destacam-se aqui os aspectos incontornáveis que 
foram detectados nas avaliações dos descritores Qualidade da Água, Qualidade do Ar, Fauna e Habitats 
e Património Arqueológico e Arquitectónico: 

• a ausência de estações da rede nacional de monitorização da qualidade das águas no local, o que 
implica a inexistência de séries temporais de parâmetros de qualidade, com base nas quais 
pudessem ser analisadas tendências e eventuais desvios; 

• em relação à qualidade do ar, destaca-se a ausência de dados com resoluções espacial e 
temporal adequadas à caracterização local, bem como registos actualizados das emissões 
atmosféricas por fonte poluente; 

• a carência de estudos científicos sobre os impactes que as explorações têm a médio e a longo 
prazo sobre a fauna (impactes locais e impactes cumulativos); 

• quanto ao património arqueológico e construído, a principal adversidade prendeu-se com as 
dificuldades de visibilidade da superfície do solo, devido ao denso coberto vegetal existente na 
área. 
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1. PLANO DE MONITORIZAÇÃO 

1.1. INTRODUÇÃO 
Neste plano de monitorização definem-se os procedimentos para o controlo da evolução das vertentes 
ambientais consideradas mais sensíveis na sequência da análise de impactes efectuada anteriormente. 

Na concepção deste plano de monitorização considerou-se a caracterização da situação de referência, 
as acções decorrentes da exploração e desactivação da pedreira bem como as medidas de 
minimização propostas. Considerou-se ainda que, enquanto instrumento pericial, deveria ser capaz de: 

• Avaliar a eficácia das medidas adoptadas para prevenir ou reduzir os impactes previstos; 

• Detectar impactes diferentes, na tipologia ou na magnitude, daqueles que haviam sido 
identificados; 

• Permitir a distinção entre as consequências das acções do Projecto e a variabilidade natural do 
meio ambiente; 

• Definir técnicas de amostragem e de leitura e unidades de medida padronizadas, de forma a ser 
possível estabelecer comparações entre dados, incluindo o seu enquadramento legal, e definir 
padrões de evolução dos parâmetros monitorizados, ao longo do tempo; 

• Incluir ferramentas de análise expeditas que permitam uma intervenção pronta capaz de 
minimizar os desvios verificados, em tempo útil. 

Importa ainda referir que, com a implementação deste plano de monitorização, será constituída uma 
base de dados sobre a evolução das várias vertentes ambientais perante a actividade extractiva, 
gerando uma experiência notável num sector onde persiste uma tradição de fraco desempenho ao nível 
da preservação da qualidade ambiental. 

1.2. METODOLOGIA 

Os descritores ambientais considerados críticos para integrarem este plano de monitorização foram os 
seguinte: recursos hídricos subterrâneos, a qualidade da água superficial, a qualidade do ar, o ruído 
ambiental, vibrações e o património. 
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Para cada um destes descritores foram estabelecidas acções de monitorização parcelares, 
recorrendo-se à seguinte metodologia: 

Estabelecimento dos objectivos da monitorização 

Para cada descritor foi estabelecido um quadro de objectivos a cumprir e que, genericamente, 
perspectivam confrontar, sempre que possível, o desempenho ambiental previsto no presente 
processo e aquele que irá ocorrer no terreno. 

Discriminação das actividades de monitorização 

Para cada descritor são apresentadas especificações técnicas de execução das acções de 
monitorização, incluindo: parâmetros a monitorizar; locais de amostragem, leitura ou 
observação; técnicas, métodos analíticos e equipamentos necessários (quando aplicável); 
frequência de amostragem, leitura ou observação; duração do programa. 

Definição de critérios de avaliação de desempenho 

Foi necessário estabelecer critérios de avaliação de desempenho, que especifiquem os níveis 
de mudança ou de tendência que o programa de monitorização deverá estar habilitado a 
detectar, a partir dos quais será necessário intervir com a introdução de medidas de gestão 
ambiental. 

Os critérios de avaliação de desempenho, por comparação com as observações efectuadas, 
irão determinar uma das seguintes avaliações: 

• Excede o desempenho previsto; 

• Cumpre o desempenho previsto; 

• Não cumpre o desempenho previsto. 

Contudo, para alguns dos descritores considerados não existe um registo histórico que permita 
projectar quantitativamente o desempenho esperado. Esta situação decorre, normalmente, da 
ausência de informação para a área estudada ou do fraco nível de confiança dos dados 
disponíveis. Para estes casos, a avaliação de desempenho far-se-á por confrontação dos 
valores observados com aqueles que foram obtidos na caracterização da situação actual ou de 
referência, muito embora a determinação das causas dos desvios e a consequente 
implementação de medidas de gestão ambiental apenas possa ser efectuada na sequência de 
trabalhos periciais a realizar no âmbito do próprio programa de monitorização. 
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Determinação das causas do desvio ao desempenho previsto 

Perante a hipótese de desvio ao desempenho ambiental previsto, preconizou-se a imediata 
implementação de trabalhos periciais tendentes a identificar as causas que lhe estão subjacentes e que 
se considera poderem ter quatro formatos distintos: 

• Não conformidade na implementação do Projecto; 

• Ineficácia ou desadequação das medidas de gestão ambiental preconizadas no Projecto; 

• Acidente; 

• Causa exterior ao Projecto. 

Medidas de gestão ambiental a adoptar em caso de desvio ao desempenho previsto 

Tendo sido detectados desvios ao desempenho previsto e estabelecido o nexo de causalidade, 
enunciaram-se as acções de resposta a implementar e que poderão ser de três tipologias distintas: 

• Medidas correctivas: destinadas a corrigir situações de não conformidade entre as acções de 
prevenção ou de mitigação de impactes previstos e sua implementação efectiva (Causa do 
tipo A); 

• Redefinição dos objectivos de desempenho ambiental do Projecto e/ou de acções do Projecto: 
nos casos em que se verificar a ineficácia ou a desadequação das medidas de prevenção ou de 
minimização de impactes propostas ou ainda, devido a uma alteração significativa dos 
pressupostos de base que presidiram à sua elaboração (Causa do tipo B); 

• Planos de contingência: destinados a corrigir danos decorrentes de impactes não previstos 
(Causa do tipo C). 

No Quadro V.1 apresenta-se uma síntese dos trabalhos de monitorização a realizar para os vários 
descritores considerados relevantes para o presente Projecto. Complementarmente, no Quadro V.2 
apresenta-se um cronograma com a identificação das actividades de monitorização a desenvolver e a 
respectiva distribuição anual. 

Na Figura V.1 apresenta-se a localização dos pontos de monitorização das várias vertentes ambientais. 
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Figura V.1 - Localização dos pontos de monitorização 
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Quadro V.1 – Síntese das actividades de monitorização 

D
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L 

PARÂMETROS A AVALIAR 
LOCAL DE AMOSTRAGEM 

(FIGURA V.1 ) 
MÉTODOS DE AMOSTRAGEM 

FREQUÊNCIA E PERÍODO DE 
AMOSTRAGEM 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO 
DESEMPENHO 

MEDIDAS A IMPEMENTAR EM CASO DE DESVIO DURAÇÃO 

H
ID
R
IC
O
S
 

S
U
B
TE

R
R
Â
N
E
O
S
 

Nível freático  
Medição dos níveis de água no 

piezómetro, a construir  

Sonda de medição de níveis. 
Os níveis hidrostáticos deverão ser 

medidos após repouso de 
bombagem de 24 horas. 

Quatro campanhas anuais 
de medição de níveis, nos 
trimestres Janeiro-Março, 

Abril-Junho, Julho-Setembro 
e Outubro-Dezembro 

Oscilações não naturais do nível 
hídroestático 

Revisão do Plano de Pedreira, em particular do Plano de Lavra. 
Fases de exploração e de 

desactivação do Projecto Projecto. 
60 ano 

Q
U
A
LI
D
A
D
E
 D
A
S
 Á
G
U
A
S
 

S
U
P
E
R
FI
C
IA
IS
 Temperatura, pH, Cor, 

Condutividade, Sólidos 
Suspensos Totais, 

AzotoTotal, Fósforo Total, 
Sulfatos, Hidrocarbonetos, 

CQO, CBO5 

Bacias de decantação no ponto de 
descarga 

Normas técnicas e cuidados 
específicos para este tipo de 

procedimentos 

Campanhas mensais entre 
Outubro e Abril e 

campanhas trimestrais entre 
Maio e Setembro 

Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de 
Agosto 

Revisão da dimensão das bacias de decantação ou necessidade 
de construção de bacias complementares. 

Fases de exploração e de 
desactivação do Projecto. 

60 anos 

Q
U
A
LI
D
A
D
E
 

D
O
 A
R
 Concentração de 

partículas em suspensão 
PM10 (µg/m3) 

Os 7 pontos de amostragem 
deverão ser desabrigados (não 

cobertos, por exemplo, por copas de 
árvore ou outros obstáculos à 

deposição de poluentes 
atmosféricos). 

Método gravimétrico com recurso a 
um analisador de ar 

Filtros de membrana com 0,8µm de 
porosidade. 

No período seco  
(Abril a Setembro.) 

Somatório dos períodos de 
medição ≥ 7 dias e 
colheitas de 24 h. 

Valores limite estabelecidos pelo 
Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de 
Abril - Condicionada aos resultados 
obtidos na monitorização do 1º ano. 
Se não se ultrapassar 80% do valor-
limite diário (ou seja 40 µg/m3) em 

50% do período de amostragem, só 
será necessária nova campanha 

passados 5 anos. 
Se os valores forem ultrapassados a 

monitorização será anual. 

Limite e controlo da velocidade de circulação no acesso; 
Regularização dos acessos internos da pedreira, por aplicação de 

uma camada de asfalto betuminoso ou de agregados; 
Reforço do procedimento de aspersão com água; 

Criação de barreiras artificiais à dispersão dos poluentes, 
utilização de estabilizadores químicos, aplicação de lâminas 

filtrantes sintéticas. 

Fases de exploração e 
desactivação do Projecto 

Deverá ter início no período entre 
Abril a Setembro, subsequente à 

aprovação do Projecto. 
60 anos 

R
U
ÍD
O
 

A
M
B
IE
N
TA

L LAeq em modo fast; 
LAeq em modo impulsivo; 

Análise em classes de 
frequência da banda de 

terços de oitava. 

Envolvente pedreira e zonas mais 
sensíveis ao ruído, face aos 

potenciais receptores 

Analisador de Ruído em tempo real 
de classe 1, equipado com filtro de 

terços de oitava. 
Deverão ser efectuadas avaliações 
na presença e na ausência do ruído 
gerado pela exploração da pedreira. 

Uma vez por ano 
(podendo ser definidas 

medições extraordinárias, 
em caso de reclamação) 

Valores limite estabelecidos para as 
zonas sensíveis e mistas, para os 

parâmetros Lden e Ln, de acordo com o 
RGR  

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

Critério de incomodidade estabelecido 
pela alínea b do ponto 1 do artigo 13º 
do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 

Janeiro. 

Técnicas – Reavaliação do equipamento utilizado e/ou das 
técnicas de desmonte. 

Acústicas – Implementação de equipamentos acústicos, tais como 
barreiras acústicas. 

Medidas Organizacionais – Revisão da alocação espacial e 
temporal de meios e da organização espacial da área de 

intervenção. 
Medidas Gerais - Sensibilização e informação dos trabalhadores. 

Fases de exploração e de 
desactivação do Projecto. 

60 anos 

V
IB
R
A
Ç
Õ
E
S
 

Velocidade de pico de 
vibração 

Junto das estruturas civis mais 
próximas da área de exploração 

Com recurso a um sismógrafo digital 
com um transdutor triaxial 

- Todas as detonações nos 
primeiros 6 meses 

- Duas campanhas por mês 
- Com extracção a 190 m de 

Arcena, monitorizar todas 
as detonações 

Cumprimento da NP 2074, de 1983 
Reforço da inspecção sobre a quantidade de explosivo a utilizar; 

Redimensionamento do diagrama de fogo 
Fase de exploração do Projecto 

59 anos 

P
A
TR

IM
Ó
N
IO
 

Existência de vestígios 
arqueológicos sob a 

vegetação ou a camada 
superficial do solo. 

Áreas recém-desmatadas ou 
decapadas e das primeiras 
escavações de exploração 

Acompanhamento dos trabalhos de 
desmatação e decapagem 

Sempre que for efectuada 
uma desmatação ou 

decapagem 

Detecção e preservação atempada de 
eventuais achados arqueológicos 

Reforço da formação do encarregado, responsável técnico e outros 
trabalhadores da pedreira, no sentido de melhor identificarem 

outros vestígios que possam vir a surgir; 
Informar as entidades competentes, interrupção dos trabalhos de 
exploração, avaliação dos vestígios encontrados, propostas de 

acções a tomar para melhor identificação dos vestígios e ou para a 
sua protecção. 

Fase de exploração, enquanto 
existirem frentes a desmatar e a 

decapar 
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Quadro V.2 – Cronograma anual das actividades a desenvolver 

ACTIVIDADES 
MÊS 

JAN FEV. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OUT. NOV. DEZ. 

Hidricos subterrâneos  1   1   1   1  

Qualidade das águas superficiais 1 1 1 1   1   1 1 1 

Qualidade do Ar       1      

Ambiente sonoro       1      

Vibrações 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Património Arqueológico             

Entrega do Relatório de Monitorização Anual            1 

 

  Época Aconselhável    Dependente do avanço da lavra nº  Frequência da amostragem no período 
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1.3. RELATÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO 

No sentido de aumentar a eficácia da comunicação dos resultados das acções de monitorização, 
preconiza-se a existência de três tipologias de relatórios, distintos no âmbito e nos objectivos a atingir: 

• Relatórios de monitorização parcelares; 

• Relatórios de monitorização de rotina; 

• Relatórios de monitorização extraordinários. 

Os relatórios de monitorização parcelares deverão descrever, para cada uma das acções de 
monitorização programadas, os trabalhos desenvolvidos, os resultados obtidos e a sua análise crítica. 
Deverão ser produzidos com a periodicidade estabelecida para as actividades a que se referem e 
mantidos na pedreira, para que possam ser consultados, em qualquer momento, pelas entidades com 
competência de fiscalização.  

Os relatórios de monitorização de rotina deverão apresentar, feito o enquadramento do Projecto, a 
descrição das acções desenvolvidas, a descrição dos resultados obtidos e a sua interpretação e 
confrontação com as previsões efectuadas neste Plano de Pedreira. Serão elaborados a partir da 
informação de base fornecida pelos relatórios parcelares e deverão reportar-se, pelo menos, a um ciclo 
completo do programa de monitorização, pelo que se preconiza que sejam realizados e enviados para a 
entidade licenciadora, com uma periodicidade anual. 

Os relatórios de monitorização extraordinários deverão ser elaborados e enviados para a entidade 
licenciadora na sequência da detecção de qualquer desvio relevante para os objectivos ambientais 
estabelecidos no presente documento. Estes relatórios deverão detalhar as medidas correctivas ou os 
planos de contingência que se pretende implementar ou, em alternativa, uma proposta justificada de 
redefinição dos objectivos do Plano de Monitorização. 

1.4. REVISÃO DO PLANO DE MONITORIZAÇÃO 

Este plano de monitorização deverá apresentar a agilidade necessária para se adaptar a um quadro de 
referência sempre renovado pelo conhecimento carreado por sucessivas campanhas de amostragem e 
pela interpretação de novos dados. Essa capacidade de auto-regulação será fundamental para garantir 
a continuação da sua eficácia, principalmente se se considerar a extensão temporal da execução do 
Projecto. 
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Neste âmbito, a revisão do Plano de Monitorização poderá decorrer da necessidade da sua adequação 
à evolução, a médio e a longo prazo, das condições que determinaram a sua elaboração, 
nomeadamente: 

• Da alteração dos pressupostos que sustentaram a elaboração do Projecto e que, 
consequentemente, possam alterar a avaliação de impactes ambientais agora efectuada; 

• Da detecção de impactes negativos com natureza ou magnitude distintas daqueles que foram 
previstos neste documento; 

• Da constatação do desajustamento entre as acções de monitorização e os objectivos 
estabelecidos; 

• Da alteração do quadro legal aplicável; 

• Da obsoletização dos meios técnicos preconizados; 

As eventuais propostas de revisão do programa de monitorização deverão ser devidamente 
fundamentadas e incluídas nos relatórios de monitorização a apresentar à entidade licenciadora. 
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1. SINTESE FINAL 

A CIMPOR é um Grupo cimenteiro internacional, um dos dez maiores a nível mundial, cuja actividade, 
no final de 2008, se estendia a treze países de quatro continentes, com uma capacidade instalada de 
produção de cimento (com clínquer próprio) de 31,1 milhões de toneladas por ano. 

Em Portugal, a CIMPOR assegura o abastecimento de cerca de 60% do mercado de cimento, tendo, 
para tanto, nos seus activos, três centros de produção de cimento (Loulé, Alhandra e Souselas), uma 
fábrica de cal hidráulica (Cabo Mondego) e diversos entrepostos de distribuição para assegurar o 
abastecimento do País. 

O Centro de Produção de Alhandra (CPA) fica localizado na Vila de Alhandra, concelho de Vila Franca 
de Xira, associada à actividade do CPA está a pedreira de calcário e margas “Bom Jesus”. 

O CPA foi a primeira fábrica de cimento construída em Portugal, teve origem na antiga Companhia de 
Cimento Tejo, que iniciou a sua laboração em 1894. Desde a sua fundação que o CPA é abastecido por 
calcários e margas explorados na pedreira “Bom Jesus”, que se pretende seja ser reforçado pelo 
abastecimento da pedreira “Arcena”, em avaliação.  

A fim de poder garantir a continuidade de laboração da fábrica de Alhandra, a CIMPOR pretende 
proceder à abertura de uma pedreira em Arcena. Tal como na pedreira “Bom Jesus”, na pedreira 
“Arcena” serão explorados calcários e margas, constituindo, a pedreira, a primeira fase do processo de 
fabricação de cimento. As pedreiras “Bom Jesus” e “Arcena” permitem assegurar o abastecimento de 
calcários e margas ao CPA por cerca de 59 anos, assegurando a viabilidade de uma indústria de capital 
intensivo e retorno a longo prazo. A pedreira “Arcena” vem dar continuidade e reforçar o fornecimento 
de calcário e margas para a Fábrica, assegurando a longevidade da exploração da Fábrica e garantindo 
ainda o fornecimento de “calcário rico” (elevado teor de CaCO3) que vai escasseando na actual 
pedreira “Bom Jesus”. 

A área de intervenção do Projecto encontra-se definida no Plano Director Municipal (PDM) de Vila 
Franca de Xira como Espaços de Indústria Extractiva (Espaços complementares de exploração). 
A propriedade da CIMPOR inclui-se também em área declarada como de reserva de calcários e margas 
(Decreto Regulamentar n.º 15/1993, de 13 de Maio) encontrando-se subjacente, nesta classificação do 
espaço, a importância do recurso mineral e o seu aproveitamento para o abastecimento de matéria-
prima para a industria cimenteira. Com este diploma a área de Reserva Geológica de calcários e 
margas foi protegida de outros usos, nomeadamente, a expansão urbana, limitando-se os riscos de se 
vir a comprometer o abastecimento à indústria cimenteira desta importante matéria-prima, não 
renovável e escassa, em condições de exploração na região de Lisboa. 

Após os estudos geológicos desenvolvidos, bem como a análise comparativa entre as formações 
geológicas que ocorrem na pedreira “Arcena”, em avaliação, e as exploradas na pedreira “Bom Jesus” 
verifica-se que a área em causa se integra numa zona com grande aptidão para a exploração mineral, 
possuindo a massa mineral forte aptidão tecnológica para a produção de cimento. 
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Com a implementação da exploração pretende ainda a CIMPOR iniciar a colaboração com a 
VALORSUL- Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos da Área Metropolitana de Lisboa 
(Norte), S.A., uma vez que o objectivo da primeira fase da exploração da pedreira “Arcena” é o de 
permitir a ampliação do Aterro Sanitário de Mato da Cruz. 

Os Estudos de Caracterização e Avaliação da Área de Arcena tiveram inicio, em 2006, com o objectivo 
de verificar da viabilidade ambiental, técnica e económica da abertura de uma pedreira, na propriedade 
da CIMPOR, em Arcena, capaz de alimentar a fábrica de cimento do Centro de Produção de Alhandra. 
Sendo de destacar que esta área não apresenta condicionamentos naturais, ambientais, 
sócioeconomicos ou patrimoniais que possam colocar em causa a implementação do Projecto da 
pedreira “Arcena”, trazendo uma mais valia importante para a manutenção e desenvolvimento da 
actividade cimenteira. 
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2. CONCLUSÃO 

No âmbito do projecto da pedreira “Arcena” foi definida a exploração conjunta desta unidade extractiva 
com a pedreira “Bom Jesus”, para uma produção de 2 400 000 t de calcário e margas. 

Actualmente, os 2 400 000 t de calcário e margas necessários para abastecer a fábrica de cimento são 
assegurados pela pedreira “Bom Jesus”. As reservas da pedreira “Bom Jesus”, cerca de 70 000 000 t, 
permitem assegurar o abastecimento da fábrica nos próximos 30 anos. 

Com o licenciamento da pedreira “Arcena”, a produção será assegurada pelas duas pedreiras. A 
pedreira “Bom Jesus”, reduzirá a sua produção para 1 200 000 t/ano (metade da actual produção) e a 
pedreira “Arcena” produzirá 1 200 000 t/ano. 

As reservas existentes na pedreira “Arcena” rondam os 70 milhões de toneladas, quantidade 
semelhante à existente actualmente na pedreira “Bom Jesus”, permitindo a laboração simultânea das 
duas pedreiras durante cerca de 59 anos. Assim, a exploração conjunta das duas pedreiras permitirá 
assegurar o pleno funcionamento da fábrica de cimento, por um período de cerca de 59 anos. Este 
facto, além de permitir um horizonte temporal de funcionamento compatível com o investimento da 
CIMPOR e com as respectivas amortizações nas pedreiras e na fábrica, permite ainda que a matéria-
prima da pedreira “Arcena” venha corrigir a falta de carbonato de cálcio (CaCO3) que ocorre 
actualmente na pedreira “Bom Jesus”.  

Nesta modalidade, as duas pedreiras poderão fornecer adequadamente a fábrica de Alhandra, 
assegurando a viabilidade de uma indústria de capital intensivo de retorno a longo prazo, garantindo 
ainda a solidez económica da empresa e a manutenção de centenas de postos de trabalho. 

De acordo com a avaliação da equipa técnica que executou este EIA, não é previsível que o Projecto da 
pedreira “Arcena” venha a induzir impactes ambientais negativos, para além dos que são decorrentes 
do normal funcionamento de uma pedreira de calcários e margas, que o possa inviabilizar. De facto, os 
principais impactes negativos identificados sobre os sistemas biofísico, ecológico, sócio-económico e 
patrimonial terão, predominantemente, incidência local e carácter temporário, uma vez que só se farão 
sentir durante a fase de exploração. Quanto aos impactes positivos associados ao Projecto, estes 
relacionam-se sobretudo com a componente sócio-económica, sendo muito significativos às escalas 
regional e local, pela manutenção dos postos de trabalho directos e indirectos, contribuindo para a 
diversificação do tecido económico local, regional e nacional. 

As actividades de extracção de calcário decorrerão num período de 59 anos e as de recuperação 
paisagística em 60 anos, concomitantemente com a lavra. Existirá, ainda, um período de 2 anos 
subsequente à desactivação da pedreira, relacionado com as actividades de monitorização do aterro. 

Os impactes positivos mais significativos resultantes da implementação do Projecto da pedreira 
“Arcena” decorrem da garantia da viabilidade económica de toda uma estrutura empresarial associada 
à CIMPOR, a criação de pelo menos 9 postos de trabalho, e a manutenção, de forma indirecta, de toda 
a actividade desenvolvida a jusante da actividade da pedreira, enquanto importante fornecedora de 
matéria-prima para Centro de Produção de Alhandra, que actualmente emprega cerca de 200 
trabalhadores e ainda cerca de 200 trabalhadores em regime de prestação de serviços nas várias 
actividades fabris. 
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Destaca-se que a elaboração do Plano de Pedreira da pedreira “Arcena” e do EIA decorreram de forma 
concomitante e interactiva, pelo que os dados, resultados e recomendações de ambos os documentos 
foram sendo sucessivamente integrados e conciliados. Assim, o objectivo da elaboração destes dois 
estudos foi constituir um instrumento de planeamento e de execução das actividades, bem como 
identificar os principais impactes ambientais positivos e negativos associados à exploração da pedreira 
“Arcena”. Acresce que, com estes elementos, a CIMPOR fica dotada de informação que lhe permitirá 
efectuar uma adequada Gestão Ambiental, de forma a maximizar o equilíbrio entre a área de 
implantação da pedreira e o meio biofísico, cultural e social que o enquadra. 

Foram estabelecidos procedimentos para o controlo da evolução das vertentes ambientais identificadas 
como mais sensíveis na avaliação de impactes efectuada neste estudo, estando consubstanciados no 
Plano de Monitorização deste EIA, que também é parte integrante do Plano de Pedreira. 

A correcta implementação do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística, incluído no Plano de 
Pedreira, durante as fases de exploração e desactivação da actividade extractiva, permitirão a 
reconversão da área e a viabilização de um sistema, económica e ambientalmente sustentável, 
minimizando impactes negativos gerados ainda durante a fase de exploração e reconvertendo-os, 
globalmente e a prazo, num impacte positivo significativo e permanente.  

Assim, considera-se que a atribuição da Licença de Exploração da pedreira “Arcena”, contribuirá para o 
desenvolvimento da região, com todos os benefícios económicos e sociais que daí advêm, reforçados 
pelo facto da pedreira, tal como está projectada, ser compatível com os interesses, também ambientais, 
da região. 
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