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1. INTRODUÇÃO
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projecto de Ampliação da Pedreira Vale dos Sobreiros
Nº 4 (Nº 5535) foi promovido pela empresa Ferrarias, Lda. – Exploração de Pedreiras (adiante
designada por Ferrarias, Lda.) - o proponente, e visa dar cumprimento ao requisito imposto pela
legislação em vigor, que determina a sujeição do Projecto a procedimento de Avaliação de
Impacte Ambiental (AIA). O mesmo foi elaborado pela empresa TTerra – Engenharia e Ambiente,
Lda. (adiante designada por TTerra, Lda.).
A empresa Ferrarias, Lda. desenvolve a sua actividade na região das Serras de Aire e Candeeiros
há mais de 20 anos, para a produção de blocos de calcário ornamental do tipo “Moca-Creme”,
“Moca Fina”, “Azul Valverde” e “Diane Green”.
O Projecto situa-se no limite administrativo dos concelhos de Santarém e de Porto de Mós, em
área afecta ao Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC). Refere-se à ampliação
da área licenciada de 48 669,00 m2 para 95 120,00 m2.
Na presente data, o Projecto encontra-se pronto para execução.
Pela natureza do Projecto e implantação territorial, a entidade competente para o seu
licenciamento é a Direcção Regional de Economia de Lisboa e Vale do Tejo (DRELVT), em
observância ao art. 11º, nº 4, do Decreto-Lei nº 270/2001, de 6 de Outubro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei nº 340/2007, de 12 de Outubro.
A entidade competente para a sua avaliação é a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), que
intervirá no processo como Autoridade de AIA, ao abrigo do art. 7º, do nº 1, alínea a) e sub-alínea
iii), do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio (com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº
197/2005, de 8 de Novembro).
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2. ENQUADRAMENTO LEGAL
O EIA do Projecto de Ampliação da Pedreira Vale dos Sobreiros Nº 4 foi desenvolvido com o
objectivo de responder aos requisitos legais impostos pelo Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio
(com alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro), que estabelece o
regime jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental. Efectivamente, segundo a alínea b), do nº 2,
do anexo II do Decreto-Lei supracitado e dada a localização do Projecto numa área sensível1,
impõe-se a sua sujeição a procedimento de impacte ambiental.
Durante a sua elaboração foram observadas as normas técnicas vigentes na Portaria nº 330/2001,
de 2 de Abril e as orientações definidas no anexo III, do Decreto-Lei nº 69/2000. Atendendo à
tipologia do Projecto foi também observado o Decreto-Lei nº 270/2001, de 6 de Outubro, que
aprova o regime jurídico da Pesquisa e Exploração de Massas Minerais, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei nº 340/2007, 12 de Outubro. Com base nos diplomas citados, esta
Exploração integra-se na Classe 2.
Para a caracterização e análise de cada factor ambiental susceptível de ser afectado, foi ainda
considerada legislação específica referida oportunamente.

1

Alínea b), do art. 2º, do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº
197/2005, de 8 de Novembro.
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3. EQUIPA TÉCNICA E PERÍODO DE EXECUÇÃO DO EIA
O EIA do Projecto de Ampliação da Pedreira Vale dos Sobreiros Nº 4foi iniciado em Outubro de
2009 e concluído em Abril de 2010, com a apresentação do presente Relatório Síntese, da inteira
responsabilidade da equipa técnica da empresa TTerra – Engenharia e Ambiente, Lda.,
coordenada pela Eng.ª Maria João Figueiredo.
Na sua elaboração contou-se com a participação da Eng.ª Cristina Azevedo, responsável pelo
Plano de Pedreira, e da Sr.ª Manuela Ferrarias, da empresa Ferrarias, Lda.

A equipa técnica responsável pela elaboração do EIA é constituída por colaboradores internos da
TTerra, Lda. e com formação pluridisciplinar, conforme se indica no Quadro 1. A participação de
cada elemento foi devidamente integrada, complementada e discutida por toda a equipa,
procurando o máximo rigor técnico, coerência na avaliação de impactes e sugestões de medidas
de minimização adequadas e eficazes.
QUADRO 1: EQUIPA TÉCNICA DO EIA.
ELEMENTOS

FORMAÇÃO/QUALIFICAÇÃO

PARTICIPAÇÃO

Maria João
Figueiredo

Pós-graduações em Higiene e
Segurança no Trabalho, Eng.
Sanitária e Gestão
Eng.ª dos Recursos Hídricos

Coordenação geral do EIA
Controlo de Qualidade
Descritores: Ambiente Sonoro, Qualidade
do Ar e Resíduos.
Análise de riscos.

Helena Abelha

Arquitecta Paisagista

Coordenação técnica
Descritores: Solos, Uso Actual do Solo,
Paisagem e Ordenamento do Território.
Elaboração do Relatório Síntese.

Maria Antónia
Figueiredo

Pós – graduação em Hidraúlica e
Recursos Hídricos
Pós – graduação em Eng. Sanitária
Eng.ª dos Recursos Hídricos

Revisão do EIA.
Descritores: Clima e Recursos Hídricos.

Paulo Ribeiro

Mestrando em Ciência e Sistemas
de Informação Geográfica
Lic. Ciências do Ambiente

Descritores: Geologia e geomorfologia,
Elaboração de cartografia.

Inês Coelho

Eng.ª do Ambiente

Descritores: Ecologia, Fauna e Flora, e
Sócio-economia.
Elaboração do Resumo Não Técnico.

A componente arqueológica foi assegurada pela empresa Emerita – Empresa Portuguesa de
Arqueologia, com a colaboração dos arqueólogos Dr. João Canina, Dr. Mário Monteiro e Dr. Nuno
Banha.
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4. ANTECEDENTES
A Pedreira de Vale dos Sobreiros Nº 4 obteve a licença de estabelecimento, com o Nº 5535, a 04
de Fevereiro de 1993, atribuída pela Delegação Regional da Indústria e Energia de Lisboa e Vale
do Tejo.
Com as alterações introduzidas ao Decreto-Lei nº 270/2001, de 6 de Outubro, pelo Decreto-Lei nº
340/2007, de 12 de Outubro, o explorador deu início ao processo de regularização da Pedreira, ao
abrigo do art. 5º, junto da entidade licenciadora. No entanto, à data de entrega deste EIA o
Explorador não obteve qualquer comunicação da DRELVT, pelo que se encontra abrangido pelo
regime transitório que lhe permite prosseguir com a actividade a título provisório.
A fim de proceder ao pedido de atribuição de licença de exploração para a área pretendida e
tendo em consideração a localização da Exploração numa Área Protegida, a Ferrarias, Lda. deu
início à AIA do Projecto de Ampliação da Pedreira Vale dos Sobreiros Nº 4, da qual resultou este
Relatório.
Importa referir que a área em estudo já objecto de decisão por parte do grupo de trabalho que
apreciou o pedido de regularização, nos termos do art. 5º do Decreto-Lei nº 340/2007, de 12 de
Outubro.
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5. METODOLOGIA E ESTRUTURA DO EIA
Para que o EIA possa identificar, caracterizar e avaliar o conjunto de ocorrências susceptíveis de
provocarem desequilíbrios benéficos ou adversos no ambiente decorrentes do Projecto de
Ampliação da Pedreira Vale dos Sobreiros Nº 4, bem como apresentar as respectivas medidas
capazes de os minorar ou majorar, aplicou-se a metodologia mais adequada e aceite nos meios
nacionais e internacionais. Em síntese:
•

Descrição geral das principais características do Projecto, com particular incidência
nos aspectos mais susceptíveis de provocar consequências ambientais nas várias fases
de actividade, a sua localização e características funcionais, justificação e objectivos,
antecedentes e enquadramento nos instrumentos de gestão territorial vigentes;

•

Identificação e caracterização do actual estado do ambiente na área afecta ao
Projecto e sua envolvente. Os descritores ambientais englobados nesta caracterização
têm diferentes aprofundamentos de análise tendo em atenção a especificidade do Projecto
– foi dispensada maior atenção e detalhe aos aspectos onde se prevê que venham a
detectar-se maiores repercussões. A metodologia geral aplicada nesta etapa consiste,
fundamentalmente, na recolha de informação, pesquisa bibliográfica e consulta a
entidades e organismos com competências nestas matérias, consolidada e comprovada
pela análise dos dados e informações recolhidas nos trabalhos de campo e visitas ao local
realizados para todos os descritores definidos: Clima; Geologia e Geomorfologia; Solos;
Ecologia; Ordenamento do Território; Uso do Solo; Paisagem; Sócio-economia; Resíduos;
Recursos Hídricos; Património Arqueológico; Qualidade do Ar; e Ambiente Sonoro;

•

Previsão da evolução ambiental do local com a presença do Projecto, identificando,
antecipando e avaliando os impactes ambientais expectáveis nas diversas fases de
actividade. Os impactes identificados foram divididos considerando a fase temporal em que
é estimada a sua ocorrência e o descritor afectado, onde este se manifesta. Foram
igualmente considerados os impactes cumulativos;

•

Definição de medidas cautelares, minimizadoras e/ou compensatórias dos impactes
avaliados, adequadas aos efeitos previstos de forma a garantir a manutenção de níveis
aceitáveis de qualidade ambiental. Os impactes que se prevejam positivos são igualmente
objecto de análise de forma a promover e expandir a sua magnitude;
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•

Proposta de acções de acompanhamento e de monitorização da qualidade ambiental
do local, bem como da efectivação das respectivas medidas minimizadoras;

•

Identificação de lacunas técnicas ou de conhecimento verificadas na elaboração do
presente estudo;

•

Compilação e elaboração, objectiva e sintética, da informação anteriormente explicitada
sob a forma de um Relatório Síntese (RS), que será acompanhado do Resumo Não
Técnico (RNT), peça obrigatória do EIA.

Conforme mencionado no Capítulo 4, um EIA estrutura-se segundo as normas técnicas
constantes na Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril. Assim, o RS observou o disposto no anexo II da
portaria e da informação nele contida resultaram os seguintes capítulos:
•

Capítulo 1 – Introdução: identificação, objectivos e justificação do Projecto;

•

Capítulo 2 – Enquadramento legal: identificação dos diplomas legais, das entidades
intervenientes e da estrutura do EIA;

•

Capítulo 3 – Equipa técnica e período de execução do EIA: identificação dos responsáveis
e colaboradores do EIA;

•

Capítulo 4 – Antecedentes: referência aos antecedentes do EIA;

•

Capítulo 5 – Metodologia e estrutura do EIA: referência ao plano geral;

•

Capítulo 6 – Objectivos e justificação do Projecto: descrição dos objectivos e da
necessidade do Projecto e sua conformidade com os instrumentos de gestão territorial
existentes e em vigor;

•

Capítulo 7 – Localização do Projecto: contexto nacional, regional e local;

•

Capítulo 8 – Descrição do Projecto: descrição das principais características do Projecto e
alternativas, infra-estruturas, equipamentos e procedimentos associados, e projectos
complementares;

•

Capítulo 9 – Caracterização da Situação de Referência: descrição do estado actual do
ambiente na zona de implementação do Projecto;
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•

Capítulo 10 – Evolução previsível do estado do ambiente na ausência do Projecto;

•

Capítulo 11 – Identificação, Avaliação dos Impacte Ambientais e Medidas de Minimização:
descrição, análise e classificação dos impactes ambientais identificados e metodologia de
avaliação. Apresentação das acções e técnicas previstas para evitar, minorar ou
compensar os impactes negativos, e para potenciar os eventuais impactes positivos, com a
necessária articulação com o Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística;

•

Capítulo 12 – Monitorização e Medidas de Gestão Ambiental: apresentação das acções
previstas de acompanhamento, verificação e manutenção da qualidade ambiental e de
aplicabilidade e eficácia das medidas de minimização;

•

Capítulo 13 – Lacunas técnicas e de Conhecimento: identificação de constrangimentos
técnicos ou de conhecimento, ocorridos durante a elaboração do EIA;

•

Capítulo 14 – Conclusões: principais conclusões do EIA, evidenciando as questões
controversas ou particulares do Projecto, se relevantes;

•

Bibliografia;

•

Anexos.

O RNT, por sua vez, observou o disposto no anexo III da portaria e foi estruturado segundo os
Critérios de Boa Prática para a Elaboração e Avaliação de Resumos Não Técnicos, publicados no
portal da Agência Portuguesa do Ambiente, ex-Instituto do Ambiente.
Este documento sumariza e traduz em linguagem não técnica o conteúdo do RS, tornando-o
acessível a um grupo mais alargado de interessados. Constitui um documento próprio e é
disponibilizado nos formatos exigidos, designadamente em papel e em suporte informático selado.
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6. OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO

6.1.

DESCRIÇÃO DOS OBJECTIVOS E DA NECESSIDADE DO PROJECTO

A economia tradicional das populações das Serras de Aire e Candeeiros sempre se caracterizou
pelas produções tradicionais ligadas à agricultura e à pecuária, com a produção de azeite e de
gado, bem como pela extracção de pedra, ainda que esta actividade tivesse, numa fase inicial,
uma importância menor.

Com a abertura progressiva da economia local a outros mercados devido às dificuldades de
rentabilização dos produtos tradicionais, o panorama económico alterou-se significativamente e a
indústria extractiva passou a desempenhar um papel mais relevante. O baixo custo dos calcários
comparativamente aos mármores, conjugado com a introdução de equipamentos mais modernos
e adaptados às necessidades do sector, conduziram a uma forte expansão da actividade,
sobretudo, a partir dos anos 80. Com o desenvolvimento significativo da produção de rochas
ornamentais, Portugal passou a integrar o grupo dos principais produtores mundiais deste tipo de
material, do qual fazem parte países como Itália, Espanha, Grécia e França (BRODKOM, 2000).

Integrada num dos vários núcleos de extracção existentes pela serra, a Pedreira Vale dos
Sobreiros Nº 4 apresenta um recurso potencial comercializável de calcários “Moca-Creme”
estimado em 1 544 980,00 m3, que contribuirá para dar resposta à contínua procura nacional e
internacional por este tipo de material. Neste sentido, inclui-se na estratégia de crescimento da
empresa Ferrarias, Lda., que assume o Projecto de ampliação como um factor fundamental à sua
continuidade e sustentabilidade.

Importa, ainda, referir que a Pedreira está inserida no núcleo de exploração do Vale da Relvinha,
onde há mais de 20 anos são realizados estudos geológicos (com amostragem por sondagem)
que permitem classificar a qualidade da rocha e o seu aproveitamento, bem como a sua
viabilidade económica.

6.2.

CONFORMIDADE DO P ROJECTO COM OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL

EXISTENTES E EM VIGOR

Na área afecta ao Projecto encontram-se em vigor os seguintes instrumentos de gestão territorial:
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•

Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Tejo - Decreto Regulamentar nº 18/2001, de 7 de
Dezembro;

•

Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do Ribatejo - Decreto Regulamentar nº
16/2006, de 19 de Outubro;

•

PROF do Centro Litoral - Decreto Regulamentar nº 11/2006, de 21 de Julho;

•

Plano de Ordenamento do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (POPNSAC) Portaria nº 21/88, de 12 de Janeiro;

•

Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo (PROTOVT) –
Resolução do Conselho de Ministros nº 64-A/2009, de 6 de Agosto;

•

Plano Director Municipal (PDM) de Santarém - Resolução do Conselho de Ministros nº
111/95, de 24 de Outubro (com as alterações posteriores);

•

PDM de Porto de Mós – Resolução do Conselho de Ministros nº 81/94, de 14 de
Setembro;

•

Plano Sectorial da Rede Natura (PSRN) 2000 - Resolução do Conselho de Ministros nº
115-A/2008, de 21 de Julho.

O PBH do Tejo procura obedecer aos princípios orientadores da política portuguesa de ambiente
consignada no Plano Nacional da Política do Ambiente. Desta forma, visa dar resposta a quatro
objectivos prioritários, designadamente:
•

Gestão sustentável dos recursos naturais;

•

Protecção e valorização ambiental do território;

•

Conservação da natureza e protecção da biodiversidade e da paisagem;

•

Integração do ambiente nas políticas sectoriais.

Considerando o desenvolvimento do Projecto e as medidas previstas no âmbito deste EIA,
incluindo o acompanhamento posterior dos trabalhos através do disposto no Plano de
Monitorização e Gestão Ambiental, não se configura à partida qualquer conflito entre os seus
objectivos e os objectivos do PBH do Tejo.

9

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO
PROJECTO DE AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA VALE DOS SOBREIROS Nº 4

Atendendo à abrangência territorial e regulamento do PROF do Ribatejo e do PROF do Centro
Litoral, entende-se não existir nenhum conflito entre o Projecto e estes instrumentos sectoriais.
Esta convicção é reforçada pela garantia de que a intervenção proposta não agravará a
estabilidade e/ou o equilíbrio ecológico do sistema biofísico, antes pelo contrário, procurará
salvaguardar os aspectos ambientais e paisagísticos, restituindo ao local um uso compatível com
as suas características durante e após o término da exploração.
Com base no POPNSAC em vigor, o Projecto encontra-se inserido em “Zona de silvicultura e
silvo-pastorícia”, destinada à criação de povoamentos florestais e à instalação de pastagens. Com
a execução do Projecto verifica-se uma incompatibilidade com o uso definido neste Plano, ainda
que reversível com a recuperação paisagística da Exploração.
O PROTOVT clarifica a necessidade de potenciar as vocações territoriais, de entre as quais, o
aproveitamento dos recursos geológicos, num quadro de sustentabilidade ambiental e de
compatibilização entre os valores naturais, patrimoniais, económicos e sociais. Nesta perspectiva
e assumindo a importância económica do Projecto em respeito para com as determinações legais
em matéria de ambiente e património natural, não se identificam, à priori, condicionantes
significativas à sua realização.
O PDM de Santarém, com base na sua Carta de Ordenamento, inclui a área do Projecto em
“Espaços para Indústrias Extractivas: Pedreiras Existentes” e “Espaços para Indústrias
Extractivas_ Espaço para Expansão de Exploração de Pedreiras e Caulinos”, pelo que não se
afiguram incompatibilidades com o disposto neste instrumento.
O PDM de Porto de Mós, por sua vez, integra a área do Projecto em “Espaços Florestais de
Produção”, condicionados ao “Regime Florestal”. Segundo o regulamento aplicável, os perímetros
florestais incluídos no PNSAC estão sob a sua gestão, pelo que após a consulta da Portaria nº
21/88 mantém-se a incompatibilidade já identificada com o zonamento do Parque.
No que respeita a áreas sensíveis, o Projecto insere-se, para além do PNSAC, na Zona Especial
de Conservação - Sítio PTCON0015 – Serras de Aire e Candeeiros, incluído na Lista Nacional de
Sítios (Rede Natura 2000). Como tal, seguindo os preceitos legais do decreto supracitado e com
base no art. 9º do Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de Abril, foi elaborado o presente EIA a fim de se
verificar a existência de impactes negativos para o Sítio.
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7. LOCALIZAÇÃO
O Projecto de Ampliação da Pedreira Vale dos Sobreiros Nº 4 localiza-se no limite administrativo
dos distritos de Leiria e Santarém, dos concelhos de Porto de Mós e Santarém, e das freguesias
de Mendiga e Alcanede, respectivamente. A sua área de implantação ocorre em pleno PNSAC.
Do ponto de vista das unidades territoriais, o Projecto insere-se nas Regiões Centro e Lisboa e
Vale do Tejo (NUT II) e nas Sub-regiões Pinhal Litoral e Lezíria do Tejo (NUT III) - Desenho 01,
Folha 1 e 2 (Anexo I).
Encontra-se implantada no núcleo extractivo de Pé da Pedreira, integrado na zona de Vale da
Relvinha, e partilha a mesma cava com a Pedreira “Vale dos Sobreiros” (Nº 5516), pertença da
empresa Gaspares, Lda., e uma outra exploração pertença da empresa Mocamar, Lda.
Localiza-se próximo das povoações de Pé da Pedreira (a cerca de 2,5 km para Sul), de Valverde
(a cerca de 3 km para Oeste) e Cabeça Veada (a cerca de 2,6 km para Noroeste).
O acesso à Exploração é assegurado pela EN 362 que liga Alcanede à povoação de Valverde, e a
partir desta, ao Km 25, por estrada camarária em direcção à povoação de Pé da Pedreira, até ao
entroncamento que permite o acesso ao caminho que serve as várias pedreiras da zona (Desenho
01, Folha 3, Anexo I).
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8. DESCRIÇÃO DO PROJECTO E ALTERNATIVAS CONSIDERADAS

8.1.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

O Projecto de Ampliação da Pedreira Vale dos Sobreiros Nº 4 tem um horizonte temporal de 140
anos e tem por objectivo a exploração de calcários ornamentais, comercialmente designados por
“Moca-Creme”. Trata-se de um calcário bege, grosseiramente calciclástico e abundantemente
bioclástico, utilizado para ladrilhos e cantarias de interior e exterior.
Nos quadros seguintes apresenta-se a composição química média e as propriedades físicoquímicas características deste material.
QUADRO 2: COMPOSIÇÃO QUÍMICA MÉDIA DOS CALCÁRIOS “MOCA-CREME”.
ANÁLISE QUÍMICA
SiO2

VALOR EM %
0,07

Al2O3

0,54

Fe2O3 (total)

0,06

MnO

-

CaO

55,86

MgO

0,10

Na2O

0,06

K2 O

0,07

TiO2

0,00

Perda ao rubro

43,60

CO2

(Fonte: http://rop.ineti.pt/rop/FormProduto.php)

QUADRO 3: CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÂNICAS MÉDIAS DOS CALCÁRIOS "MOCA-CREME".
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÂNICAS
Resistência mecânica à compressão

VALOR
2
930 Kg/cm

Idem após gelividade

870 Kg/cm

Resistência à flexão

126 Kg/cm

Massa volúmica aparente

2 520 Kg/cm

2
2
2

Absorção de Água PTN

2,3 %

Porosidade aberta

5,9 %

Coef. Dilatação Linear térmica

5,3 x 10 /ºC

Resistência ao desgaste

4,0 mm

Resistência ao choque: altura mínima da queda

40 cm

-6

(Fonte: http://rop.ineti.pt/rop/FormProduto.php)
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A Pedreira encontra-se licenciada para 48 669,00 m2, pretendendo-se com o presente Projecto a
sua ampliação para uma área total de 95 120,00 m2. Considerando esta área total, a par do
levantamento das frentes a descoberto e da consulta de sondagens efectuadas na região, foi
definida uma área total para a lavra de 84 826,00 m2. No Quadro 4 é apresentada uma relação
das áreas afectas ao Projecto de Ampliação da Pedreira Vale dos Sobreiros Nº 4.
QUADRO 4: RELAÇÃO DE ÁREAS AFECTAS À PEDREIRA VALE DOS SOBREIROS Nº 4.
DEFINIÇÃO DE ÁREAS

QUANTIFICAÇÃO

Área total da poliginal do Projecto

95 120,00 m

2

Área total para lavra

84 836,00 m

2

Área de defesa

10 860,00 m

2

Área dos anexos

≈ 250 m

2

Área de deposição de terras

1 500 m

2

17 870 m

2

1 559 m

2

Área de deposição de escombros
Área para parque de blocos (sob um pórtico)

(Fonte: Plano de Pedreira, 2010)

Para a área de ampliação foram estimados os seguintes valores.
Volume total in situ

4 414 229,00 m

3

Volume comercializável

1 544 980,00 m

3

10 800,00 m

3

Volume anual extraído

(Fonte: Plano de Pedreira, 2010)

No Quadro 5 é apresentada a distribuição da volumetria do recurso explorado.
QUADRO 5: DISTRIBUIÇÃO DA VOLUMETRIA DO RECURSO EXPLORADO.
DESTINO DO MATERIAL DESMONTADO

PERCENTAGEM

VOLUMETRIA

Rocha ornamental

35

1 544 980,00 m

3

Sub-produtos

55

2 427 826,00 m

3

Escombros

10

441 422,00 m

3

Total

100

4 414 229,00 m

3

(Fonte: Plano de Pedreira, 2010)

O cálculo das reservas é apresentado de forma detalhada no Plano de Pedreira, da
responsabilidade da Consultora em Engenharia Geológica, Eng.ª Ana Cristina Azevedo de Avelar,
com a colaboração da empresa Gotop.
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8.1.1. Sistema de extracção, desmonte e transporte
O sistema actual de extracção manter-se-á ao longo do horizonte temporal do Projecto. Neste
sentido, o desmonte continuará a efectuar-se a céu aberto, em corta (abaixo da superfície), por
degraus direitos de 10 m de altura por 4 m de largura, desde a cota 425 m até à cota final de 345
m (Figura 1). A configuração das bancadas poderá, no entanto, sofrer alterações no final da lavra.
A sucederem-se estas alterações, será assegurada a estabilidade dos taludes através de um

adequado dimensionamento e/ou da colocação de materiais de enchimento. A extracção do
material será efectuada numa primeira fase de Norte para Sul e, numa segunda fase, de Sul para
Norte a partir da cota já existente. No Quadro 6 são indicadas as áreas e volumes relativos a cada
fase.
QUADRO 6: FASEAMENTO DO PROJECTO.
FASEAMENTO

ÁREA

VOLUME

Fase 1

39 700,00 m

2

332 390,00 m

3

Fase 2

45 126,00 m

2

293 721,00 m

3

(Fonte: Plano de Pedreira, 2010)

(Fonte: IGM, 1999)
FIGURA 1: REPRESENTAÇÃO DO TÍPICO DESMONTE EM CORTA.

Nos Desenhos 01 e 02 (Anexo II) é apresentada a configuração actual da Pedreira e a
configuração final da Exploração com a implementação do Projecto. No Desenho 03, do mesmo
anexo, é apresentado o faseamento do Projecto.
O sistema de extracção manterá a sua configuração actual, estruturando-se nas seguintes fases:
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Extracção

Abertura de canais

Desmonte de rocha

Escombreira

Remoção

Parque de Blocos

Barrenas (Martelo)
Barrenas (Perfuradora)
Fio diamantado e
Brocas
Ferramentas diversas
Atacador de explosivos
Comando de Grua
Ferramentas diversas

Laminas Diamantado
Monolâmina
Máquinas de monofio
Grua

Transformação

(Fonte: Plano de Pedreira, 2010)
FIGURA 2: SISTEMA DE EXTRACÇÃO.

Dado que a Pedreira é explorada há largos anos, a desmatação e remoção da camada superficial
de solos ocorreu em praticamente toda a sua área. Do material removido, estima-se que 0,04%
corresponde a terra vegetal adequada aos trabalhos de recuperação paisagística. As terras de
cobertura são encaminhadas para a zona Norte da Exploração, para armazenamento numa parga.
A sequência do desmonte consiste, de uma forma geral, na utilização de um serrote ou de uma
máquina de fio diamantado, que efectua cortes longitudinais e transversais verticais e horizontais,
individualizando as massas. Devido ao tipo de material a extrair, os explosivos utilizados serão
somente pólvoras. Estas serão utilizadas para a abertura de canais previamente serrados em
todas as fases, para que a onda de choque não se propague para o banco. Toda a operação de
manuseamento dos explosivos é realizada manualmente por operadores credenciados e segundo
os cuidados exigidos pela legislação vigente. Salienta-se, no entanto, que cada vez menos são
utilizados explosivos e que o seu uso acontece quando os meios mecânicos não são suficientes.
O material é depois carregado para camiões com recurso a pás carregadoras, que o transportam
para o parque de blocos da empresa para ser aparelhado, classificado e lavado (Fotografia 1 e
Fotografia 2). Este parque localiza-se na Pedreira, minimizando assim as deslocações de veículos
pesados. Uma vez preparado, o material é encaminhado para os mais diversos destinos.
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FOTOGRAFIA 1: VISTA PARA O PARQUE DE BLOCOS.

FOTOGRAFIA 2: PÓRTICO E MONOFIO PARA PREPARAÇÃO DOS BLOCOS.

8.1.1.1. Escombreira

Com já referido, os escombros resultantes da Exploração são encaminhados para destino
adequado. No entanto, enquanto tal não acontece é efectuada a sua deposição numa
escombreira localizada na zona Norte da Pedreira, que ocupa uma área de 17 870 m2. Os
escombros em depósito estimam-se actualmente em 350 000 m3. No final da Exploração, a
escombreira ocupará um volume estimado de 41 000,00 m3., que corresponderá ao volume
necessário para a modelação total da Pedreira. Possui uma forma cónica, com topo aplanado e
flancos inclinados de modo a evitar escorregamentos de material, cuja granulometria é
aproximadamente a seguinte (Quadro 7):
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QUADRO 7: CLASSES GRANULOMÉTRICAS DO MATERIAL.
CLASSES
GRANULOMETRICAS

QUANTIDADE APROXIMADA DE
MATERIAL (PERCENTAGEM)

QUANTIDADE APROXIMADA DE MATERIAL
(PERCENTAGEM ACUMULADA)

<10 em

5

5

10 a 35 em

10

15

35 a 65 em

15

30

65 a 100 em

25

55

100 a 150 em

25

80

> 150 em

20

100

(Fonte: Plano de Pedreira, 2010)

De forma a minimizar os efeitos da deposição do material, o explorador tem optado por
encaminhar os blocos sem valor comercial para a empresa Lusical, com vista ao fabrico de cal e
pó de pedra. Segundo dados constantes do Plano de Pedreira, durante os 140 anos do horizonte
de projecto sairão da Pedreira 165 311,00 m3 de escombros.

8.1.2. Instalações auxiliares e anexos da exploração previstos
Apesar da ampliação da Pedreira, não está prevista a construção de novas instalações auxiliares
ou anexos, mantendo-se, portanto, as actuais.
Na Pedreira Vale dos Sobreiros Nº 4 existem as seguintes instalações e anexos:
•

Instalações sociais compostas por instalações sanitárias, balneários, refeitório, bar e
escritório (Fotografia 3 e Fotografia 4);

FOTOGRAFIA 3: VISTA PARA O ESCRITÓRIO E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS.
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FOTOGRAFIA 4: VISTA PARA O REFEITÓRIO.

•

Oficina (Fotografia 5).

FOTOGRAFIA 5: VISTA PARA A OFICINA.

•

Casa dos compressores e armazenamento de óleos (Fotografia 6);
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FOTOGRAFIA 6: VISTA PARA A CASA DOS COMPRESSORES E ARMAZENAMENTO DE ÓLEOS.

8.1.3. Equipamentos
Nos trabalhos de extracção e transporte será utilizado o conjunto de equipamentos apresentado
no Quadro 8.
QUADRO 8: EQUIPAMENTOS PARA LABORAÇÃO DA PEDREIRA VALE DOS SOBREIROS Nº 4.
TIPOLOGIA

QUANTIDADE

Máquina giratória

3

Serrote de cortar pedra

2

Dumper articulado

1

Pá carregadora com rodas

2

Grupo gerador (100 kva)

1

Monofio

2

Pórtico

1

Vira blocos 40 ton

1

Compressor

2

Fio diamantado

4

Máquina de perfuração com martelo

2
(Fonte: Ferrarias, 2010)

8.1.4. Sistema de abastecimento de água
Na Pedreira Vale dos Sobreiros Nº 4 não existe qualquer captação subterrânea ou ligação à rede
municipal, pelo que o abastecimento de água continuará a ser proveniente do furo existente na
exploração da empresa Gaspares, Lda., localizada na mesma cava.
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A recolha da água é efectuada por auto-tanque e armazenada em três depósitos com 45 000 L.,
25 000 L. e 10 000 L (Fotografia 7).

FOTOGRAFIA 7: DEPÓSITO DE ÁGUA.

A água para consumo humano é distribuída em fontes.

8.1.5. Sistema de abastecimento de energia eléctrica
O abastecimento de energia eléctrica às instalações e equipamentos é assegurado por um posto
de transformação da EDP, com 315 kVA de potência instalada e 233,58 kVA de potência
contratada.

8.1.6. Sistema de drenagem e esgotos
Dada a natureza do material geológico, não existe acumulação de águas pluviais no interior da
cava. Estas tendem a infiltrar-se ou a evaporar, pelo que não existe qualquer sistema de
drenagem instalado.
No Parque de blocos e uma vez que o processo de preparação do material envolve o consumo de
água, foram instaladas bacias de decantação para tratamento dos efluentes líquidos (Fotografia
8). Após tratamento, a água é novamente utilizada no corte da pedra. Este sistema manter-se-á
durante o Projecto.
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FOTOGRAFIA 8: BACIAS DE DECANTAÇÃO JUNTO AO PARQUE DE BLOCOS.

As águas residuais domésticas provenientes das instalações sociais continuarão a ser
encaminhadas para as duas fossas sépticas estanques existentes.

8.1.7. Abastecimento de combustível
O abastecimento de combustível às máquinas e equipamentos da Pedreira continuará a ser
efectuado a partir de um depósito existente com capacidade para 8 000 L., composto por uma
bacia de retenção (Fotografia 9). Este depósito irá ser, no entanto, substituído por outro de menor
capacidade (3 000 L.).

FOTOGRAFIA 9: DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL.
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8.1.8. Sistema de circuito e transporte
No interior da Pedreira, o sistema de transporte é do tipo cíclico com as máquinas a realizarem,
normalmente em simultâneo, as operações de carregamento e transporte.
O material extraído é encaminhado para o parque de blocos pelos acessos existentes e,
posteriormente, para camiões até ao seu destino final. Nesta situação, os caminhos utilizados são
comuns às restantes pedreiras localizadas na envolvência.

8.1.9. Recursos humanos
No funcionamento da Pedreira Vale dos Sobreiros Nº 4 estão envolvidos 16 funcionários, com as
categorias profissionais constantes do Quadro 9. Apesar do desenvolvimento do Projecto, não
estão previstas alterações ao número de trabalhadores.
QUADRO 9: TRABALHADORES AFECTOS À PEDREIRA.
CATEGORIA PROFISSIONAL

Nº TRABALHADORES

Gerente/Encarregado

2

Operador de máquinas/caboqueiro

12

Empregada de Escritório e de limpeza

5

Total

16
(Fonte: Ferrarias, 2010)

O horário de laboração é de 40 horas semanais. Diariamente o funcionamento da Pedreira ocorre
das 8:00 h às 12:30 h e das 13:30 h às 17:00 h.

8.2.

RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA

A proposta de recuperação pressupõe a manutenção da plataforma formada no fundo da cava
com 58 240 m2 e os degraus formados durante a exploração, levando a que se favoreça a
infiltração e a drenagem das águas pluviais. Desta forma, no fundo da cava será efectuado um
revestimento herbáceo por sementeira, cuja composição e densidade por m2 obedece à Planta de
Sementeira. Na base dos degraus será efectuada a plantação de espécies adequadas às
condições edafoclimáticas da região.
A espécie arbórea predominante a utilizar é o carvalho-cerquinho (Quercus faginea), que será
utilizado quer no revestimento dos degraus quer na envolvente da área de exploração como
cortina arbórea. Nos degraus serão ainda utilizadas outras espécies climácicas, como o
zambujeiro (Olea europaea var. sylvestris) e o medronheiro (Arbutus unedo).
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Na plataforma formada no fundo da cava será efectuado um revestimento herbáceo com a
composição apresentada no quadro seguinte.
QUADRO 10: COMPOSIÇÃO DA SEMENTEIRA HERBÁCEA.
NOME CIENTÍFICO

NOME VULGAR

QUANTIDADE

Dactylis glomerata

Panasco

15 %

Medicago lupulina

Luzerna lupulina

20 %

Lolium multiflorum

Erva castelhana

30 %

Lolium perenne

Azevém vivaz

20 %

Galium verum

Erva coalheira

10 %

Trifolium pratense

Trevo dos prados

5%

Densidade de sementeira

25 g./m

2

(Fonte: Plano de Pedreira, 2010)

Para a recuperação paisagística da Pedreira foram definidas 2 fases, cujas áreas e períodos de
execução constam do Quadro 11. O início de cada fase ocorrerá após a conclusão da lavra em
cada zona.
QUADRO 11: FASEAMENTO DA RECUPERAÇÃO.
FASEAMENTO

ÁREA

Fase 1

39 700,00 m

2

2075-2077

45 126,00 m

2

2150-2152

Fase 2

PERÍODO DE EXECUÇÃO

(Fonte: Plano de Pedreira, 2010)

Até ao fim de 2010 será efectuado o tratamento das áreas marginais da propriedade (áreas de
protecção) que não irão ser exploradas. Nesse tratamento estão incluídas as seguintes acções:
•

Delimitação da Exploração de forma bem visível com estacas;

•

Conservação e/ou reconstituição do solo existente.

Atendendo à configuração da lavra, os trabalhos de recuperação comportam as seguintes tarefas
por fase:
•

Fase 1:
o

Constituição de uma cortina arbórea pelo perímetro da pedreira, correspondente ao
sector Sul explorado;

o

Modelação do terreno explorado a Sul mediante a execução de aterros com
material inerte proveniente da Pedreira (aterro parcial);
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o

Espalhamento de camada de terra viva sobre a plataforma no fundo da cava e nas
bancadas exploradas;

•

o

Execução de plantações arbóreo-arbustivas, a covacho, nas bancadas;

o

Execução de sementeira na plataforma de fundo.

Fase 2:
o

Extensão da cortina arbórea ao sector Norte da pedreira;

o

Modelação do terreno explorado a Norte mediante a execução de aterros com
material inerte proveniente da Pedreira (aterro parcial);

o

Espalhamento de camada de terra viva sobre a plataforma no fundo da cava e nas
bancadas exploradas;

o

Execução de plantações arbóreo-arbustivas, a covacho, nas bancadas;

o

Execução de sementeira na plataforma de fundo;

o

Remoção das instalações anexas (escritórios, refeitórios, pórtico, monofios e
contentores com as instalações sociais), no último ano da Fase 2 da recuperação.

No Cronograma 1 apresenta-se o faseamento da recuperação paisagística em articulação com a
lavra.

Acções
Lavra
Recuperação
Paisagística

Faseamento da recuperação paisagística:
Fase 1
Fase 2
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2077

2152

2151

2150



2149

2078

2077

2076

2075



2074

Anos

2010

CRONOGRAMA 1: ARTICULAÇÃO DA RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA COM A EXECUÇÃO DA LAVRA.
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No final dos trabalhos de recuperação paisagística, a Pedreira Vale dos Sobreiros Nº 4
apresentará a configuração constante do Desenho 04 (Anexo II).

8.3.

PROJECTOS ASSOCIADOS OU COMPLEMENTARES

Para além do Projecto de Ampliação da Pedreira Vale dos Sobreiros Nº 4 não se prevêem outros
projectos da autoria do proponente para a área intervencionada.

8.4.

ALTERNATIVAS CONSIDERADAS

Dada a escassez das reservas existentes e da ausência de opções ao tipo de material explorado
na Pedreira, com reconhecida importância económica para a região e para o país, não foram
consideradas outras alternativas ao presente Projecto.
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9. CARATERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

9.1.

CLIMA

9.1.1. Metodologia
Na caracterização do clima recorreu-se à análise da cartografia temática disponibilizada no Atlas
do Ambiente Digital, aprofundando-se esta análise com o tratamento das séries de dados
disponibilizados pelo posto udométrico mais próximo da área de estudo, Arrimal (17D/03UG), sob
gestão da ARH do Tejo e do INAG, e pelo posto meteorológico da Escola Agrícola de Alcobaça
(Escola Profissional de Agricultura de Cister - EPACIS), disponibilizados no site da Secção de
Agricultura do Instituto Superior de Agronomia (ISA).
As variáveis meteorológicas estudadas foram a precipitação, temperatura, radiação solar, ventos e
humidade relativa.
Com base nos dados de temperatura foi estimada a evapotranspiração para a região, utilizando
para o efeito o método de Thornthwaite.

9.1.2. Caracterização climática
A região possui clima mediterrâneo fortemente influenciado pelos ventos do Atlântico, sendo
caracterizada por noites muito frias e dias amenos no Inverno e, verões amenos. A precipitação
concentra-se no Outono e no Inverno.
A análise da cartografia temática disponibilizada no Atlas do Ambiente Digital permite efectuar
uma caracterização climática expedita da área em estudo, à escala regional.
De acordo com estes dados, o local apresenta valores de precipitação média anual (período de
analise: 1931-1960), entre 1000 a 1200 mm sendo que, estes eventos ocorrem em média por
períodos superiores a 100 dias por ano. Os valores médios anuais de evapotranspiração real e
escoamento superficial variam entre 600 a 700 mm e 400 a 600 mm, respectivamente. A
temperatura média diária do ar varia entre os 15 e os 16ºC com humidades relativas da ordem dos
75 a 80%.
O local apresenta valores médios anuais de radiação entre 140 a 145 kcal/cm2 (período de
analise: 1938-1970) possuindo, em média, cerca de 2300 a 2400 horas de sol por ano.
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À posteriori, procedeu-se à análise pormenorizada das condições climatéricas da área em estudo,
à escala local. Para o efeito, foi necessário recorrer aos registos das estações e postos
udométricos disponíveis no Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) e,
também aos registos meteorológicos disponíveis para o local de estudo, através do site da Secção
de Agricultura do ISA2.
O posto udométrico mais próximo do local é Arrimal (17D/03UG) com dados disponíveis referente
ao período de 1990 a 2007. Esta estação contem registos de precipitação média mensal e anual
bem como da velocidade do vento média diária.
Na ausência de informação relativa à temperatura e humidade nas estações disponíveis no
SNIRH, optou-se por utilizar os registos da estação meteorológica da EPACIS, relativos ao
período de 1947 a 1975, disponibilizados no site da secção de agricultura do ISA.
No quadro seguinte é apresentado o resumo das características relativas às estações
meteorológicas utilizadas no âmbito desta análise.
QUADRO 12: CARACTERÍSTICAS DAS ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS UTILIZADAS NA ANÁLISE DA SITUAÇÃO REFERÊNCIA.
ESTAÇÃO

M

P

Z (M )

REDE DE
MEDIÇÃO

TIPO
DE ESTAÇÃO

PERÍODO DE
REGISTO

Arrimal (17D/03UG)

136021.365

280738.585

322

SNIRH

Udométrica

1990-2007

EPACIS

127591

286896

38

ISA

Meteorológica

1947-1975

9.1.2.1. Temperatura

A temperatura média anual do ar é de cerca 15ºC, sendo o mês de Dezembro o mais frio, com
temperaturas mínimas de 5ºC e, Agosto o mês mais quente onde se atinge a temperatura máxima
de 26ºC. A amplitude térmica mensal, diferença entre as temperaturas máximas e mínimas, varia
entre os 8,7ºC e os 11,8ºC sendo a amplitude entre o mês mais quente e o mês mais frio cerca de
20ºC.
De acordo com o sistema de classificação climática de Köppen, uma vez que as temperaturas
médias do mês mais frio se encontram abaixo dos 18ºC e acima de -3ºC estando, acima dos 10ºC
no mês mais quente, o local em estudo pertence à classe C – Clima Temperado – e subclasse Cs.
A subclasse Cs está associada a locais em que o Verão é a estação seca e, a precipitação média
do mês mais húmido no período de invernia seja pelo menos 3 vezes superior à precipitação do

2

Dados meteorológicos da Secção de Agricultura (http://agricultura.isa.utl.pt/agribase_temp/solos/)
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mês mais seco do Verão sendo que, este último apresenta em média valores de precipitação
inferiores a 30 mm (Gráfico 1).
GRÁFICO 1: REGIME TÉRMICO ANUAL DA TEMPERATURA PARA A ESTAÇÃO METEOROLÓGICA DA EPACIS.
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9.1.2.2. Precipitação

O local apresenta valores de precipitação anual compreendidos entre 962,4 mm e os 966,5 mm,
verificados nas estações de Arrimal (17D/03UG) e EPACIS, respectivamente.
De acordo com os dados constantes do Gráfico 2 e Gráfico 3, a estação húmida prolonga-se, em
ano médio, de Outubro a Abril, enquanto que a estação seca decorre entre os meses de Abril a
Outubro.
O regime pluviométrico na região é caracterizado por uma elevada sazonalidade, ocorrendo cerca
de 83% da precipitação total anual durante a estação húmida, com eventos de precipitação
dispersos e pouco frequentes na estação seca.
GRÁFICO 2: REGIME PLUVIOMÉTRICO PARA AS VÁRIAS ESTAÇÕES CLIMATOLÓGICAS EXISTENTES JUNTO AO LOCAL DE ESTUDO.
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GRÁFICO 3: REGIME TERMO-PLUVIOMÉTRICO PARA A ESTAÇÃO CLIMATOLÓGICA DA EPACIS.
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Como a precipitação média anual está compreendida entre 500 mm e 1000 mm, o clima classificase de moderadamente chuvoso (Oliveira, 1998).
9.1.2.3. Humidade

No Gráfico 4 apresentam-se os registos mensais de humidade relativa do ar para o local em
estudo, retirados da estação meteorológica da EPACIS. Por observação destes dados, verifica-se
que os valores mensais de humidade relativa oscilam entre os 74%, em Junho, e os 87% em
Dezembro, revelando uma sazonalidade decorrente do regime termo-pluviométrico mas, com
reduzidas amplitudes entre as épocas de invernia e de estiagem. Em termos médios anuais, o teor
de humidade no ar apresenta-se elevado o que traduz a influência oceânica na região.
GRÁFICO 4: MÉDIAS ANUAIS DOS VALORES MENSAIS DE HUMIDADE RELATIVA DO AR PARA A ESTAÇÃO CLIMATOLÓGICA EPACIS.
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9.1.2.4. Vento

De acordo com os dados disponíveis nas estações meteorológicas próximas do local em estudo,
verificou-se que a velocidade média anual do vento oscila entre 1 e 2 m/s sendo que, a estação
meteorológica EPACIS regista valores mais elevados.
Na ausência de informação relativa à direcção do vento nas estações analisadas anteriormente,
recorreu-se aos dados da estação climatológica de Alcobaça (Gráfico 5), localizada próximo da
estação EPACIS, para o período de 1960 a 1975. A informação meteorológica desta última
estação é em tudo muito semelhante à informação relativa à EPACIS para o mesmo período,
tendo sido analisados apenas os dados necessários para suprir as lacunas de informação
identificadas.
Os dados da estação de Alcobaça são disponibilizados pelo Instituto Nacional de Meteorologia e
Geofísica (INMG), correspondendo às observações publicadas no fascículo XLIX, Vol. 2 - Normais
Climatológicas da Região “Ribatejo e Oeste” de “O Clima de Portugal”.
Neste enquadramento, verifica-se que os ventos dominantes sopram dos quadrantes N/NW, com
direcções coincidentes com a orientação NNE-SSW do Parque Natural das Serras de Aire e
Candeeiros (Gráfico 6). Estes ventos transportam “massas de ar marítimo causadoras tanto das
precipitações invernais, como dos nevoeiros e maresias característicos e agricolamente
importantes nas épocas secas” (MADRP, 2002).
GRÁFICO 5: VELOCIDADE MÉDIA DO VENTO PARA AS ESTAÇÕES DE ARRIMAL (17D/03UG) E EPACIS.
3

.

3

Velocidade (m/s)

2
2
1
1
0
JAN

FEV

MAR

A RRIM A L (17D/03UG)

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

ESCOLA SUP A GRÍCOLA (EP A CIS)

30

OUT

NOV

DEZ

M édia glo bal (m/s)

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO
PROJECTO DE AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA VALE DOS SOBREIROS Nº 4

GRÁFICO 6: FREQUÊNCIA MÉDIA DO VENTO, EM PERCENTAGEM, PARA CADA RUMO (DADOS DA ESTAÇÃO DE ALCOBAÇA).
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9.1.2.5. Radiação Solar e Insolação

Tal como foi referido no ponto 9.1.2, a disponibilidade do recurso solar na região em estudo é
elevada ao longo do ano, atingindo valores médios anuais da ordem dos 145 kcal/cm2 que se
distribuem em cerca de 2300 a 2400 horas de sol por ano.
De acordo com os dados disponíveis na estação meteorológica da EPACIS, verificou-se que, em
média, o numero de horas de sol a descoberto acima da linha do horizonte variam entre um
mínimo de 132 horas em Janeiro e, um máximo de 305 horas no mês de Julho (Gráfico 7).
GRÁFICO 7: DADOS DE INSOLAÇÃO MÉDIA MENSAL PARA A ESTAÇÃO EPACIS.
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9.1.2.6. Evapotranspiração

A evaporação constitui o processo por meio do qual a água liquida é convertida em vapor e
removida da superfície evaporante ocorrendo essencialmente em superfícies livres de água tais
como lagos, albufeiras, reservatórios, poças, solos ou vegetação húmida (Allen et al., 1998).
Os registos de medições directas deste parâmetro estão disponíveis apenas para a estação de
Alcobaça, constante das normais climatológicas do INMG de modo que, se optou ainda por
estimar a evapotranspiração potencial (ETP) para a estação climatológica da EPACIS, utilizando o
método de Thornthwaite.
A evapotranspiração (ET) consiste na combinação de dois processos físicos distintos, através dos
quais a água é perdida da superfície do solo por evaporação, por um lado, e por transpiração da
vegetação, por outro (Allen et al., 1998).
De acordo com os dados estimados por este método verifica-se que, os valores máximos de ETP
ocorrem na época de estiagem em que a radiação e as temperaturas são mais elevadas, os
ventos mais fracos e a precipitação reduzida. Os valores de ETP variam entre 22.4 e 107.4 mm
sendo que, os valores mínimos ocorrem em Dezembro e, os máximos em Julho (Gráfico 8 e
Gráfico 9).
GRÁFICO 8: REGIME PLUVIOMÉTRICO E VALORES DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO ESTIMADOS PARA A ESTAÇÃO METEOROLÓGICA DA
EPACIS.
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GRÁFICO 9: COMPARAÇÃO ENTRE OS VALORES DE EVAPORAÇÃO MEDIDOS (1951-1975) E VALORES DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO
ESTIMADOS.
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G EOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

9.2.1. Metodologia
A recolha de informação para a caracterização da área em estudo teve por base a análise da
cartografia topográfica e geológica existente sobre a zona, procedendo-se também ao
reconhecimento local e à inventariação e consulta da bibliografia disponível.
A área de implantação do projecto insere-se na Carta Geológica de Portugal nº 27-C (Torres
Novas), na escala 1:50 000.

9.2.2. Caracterização da situação de referência
9.2.2.1. Geologia

A área em estudo integra o conjunto de explorações existentes no Maciço Calcário Estremenho
(MCE), que constitui o maior afloramento de calcários sedimentares do país, uma região com
grande aptidão para a extracção de blocos de rocha ornamental.
O MCE é formado sobretudo por uma espessa sequência de rochas calcárias que se depositaram
durante o Jurássico inferior, médio e superior (entre 144 e 213 milhões de anos), sedimentos
clásticos do Cretácico inferior e ainda formações detríticas quaternárias.
As formações jurássicas estendem-se pela área de estudo, ocupando a região situada entre Vila
Moreira, Monsanto, Vale Florido, Vale da Trave, Alqueidão do Mato, Carapua, Mata de Rei e
Cabeça Veada, constituindo esta área o bordo sul do maciço de Porto de Mós. Constituem a
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formação geológica monoclinal denominada por Formação de Valverde, sendo caracterizados por
uma alternância de calcários calciclásticos e oolíticos por vezes em fácies de biostroma a que se
seguem calcários microcristalinos.
A formação produtiva na envolvente da área em estudo, pertence ao Batoniano (J2). Este
afloramento surge recortado por diversões filões doleríticos de orientação NW-SE e limitado a S e
SW por diversas falhas e cavalgamentos.
Segundo o Plano de Pedreira da Pedreira Vale de Sobreiros Nº 4, a litoestratigrafia temática da
área de Pé da Pedreira, definida pelo ex-IGM (Instituto Geológico Mineiro), põe em evidência, da
base para o topo, as seguintes unidades: Vidraços de Base (Batoniano inferior), Calcários
Ornamentais (Batoniano médio) e Vidraços de Topo (Batoniano Superior), com as seguintes
características:
•

Vidraços da Base (VB), constituídos por calcários essencialmente micríticos de cor clara,
mais ou menos calciclásticos. Correspondem aos designados Calcários da Mendiga
datados do Batoniano Inferior, que formam uma espessa sequência com mais de 250
metros, cuja base não se conhece, apresentando lateralmente cores que variam do
castanho claro a creme claro. No topo de VB, com espessura máxima entre 15-20 metros
e também a cerca de 80 metros no sentido da base (com espessura até 30 metros),
portanto em duas posições estratigráficas distintas, destacam-se estas intercalações de
calcários com granulometria fina a muito grosseira, fundamentalmente oolíticos
biocalciclásticos que do ponto de vista cartográfico se individualizam como - Calcários
Ornamentais da Base (COB);

•

Calcários Ornamentais (CO), de cor creme, biocalciclásticos finos a grosseiros e cimento
esparítico, com estratificação entrecruzada bem evidente. Esta unidade engloba as
variedades comerciais - Moca Creme Grosseiro, Médio-Fino e Relvinha - e corresponde à
unidade CPP datada do Batoniano Médio. Esta unidade é limitada a muro por VB e tecto
por calcários muito finos – Vidraços do Topo (VT) – com os quais contactam de modo
brusco, onde abundam fácies com bioclastos muito grosseiros – biostromas que podem
atingir até 15 metros - sub-unidade dos calcários tipo Sardão;

•

Vidraços do Topo (VT), unidade constituída por calcários correspondentes aos Calcários
de Serra d`Aire, podendo no seu conjunto apresentar uma espessura máxima de cerca de
20 metros, que assenta sobre a unidade CO. Tratam-se de calcários essencialmente intrabio-pell micríticos e bioclásticos, em que a cor varia de castanho claro a creme claro. É
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possível verificar também a existência de variação de tonalidades de banco para banco,
observando-se uma alteração de tonalidades nas zonas imediatamente adjacentes às
fracturas subverticais, ao longo das quais houve percolação de fluídos superficiais.
Em todo o conjunto de pedreiras em lavra activa, incluindo a área da ampliação da Pedreira Vale
dos Sobreiros Nº 4, o relevo apresenta-se regular de pendores suaves a médios, com cotas de
350 m a Norte, 330 m a Oeste, 315 a Sul e 320 m Nascente, alternando em determinadas zonas
com cotas até 430 m.
9.2.2.1.1 Geologia Local
Os calcários analisados na área de ampliação da Pedreira e da sua envolvente imediata, revelam
a presença de um litotipo que se enquadra no tipo comercial Moca-creme, tal como referido
anteriormente. A presença de estruturas fossilíferas na matriz carbonatada destes calcários, varia
com alguma aleatoriedade permitindo uma modificação granulométrica mais ou menos frequente.
A atitude geral das camadas é N 50º a 80º W-E, com uma inclinação subvertical e N 150º A 170º,
vertical, sendo a possança dos bancos variável, entre 0,7 e os 4 metros.
9.2.2.2. Geomorfologia

Do ponto de vista tectónico e estrutural, a região em estudo surge no maciço mesozóico
constituído, por um sistema anticlinal (Serra dos Candeeiros - Maciço de Porto de Mós).
Apresenta duas direcções principais de acidentes resultantes das deformações sofridas:
levantamento de todo o bordo NW do Maciço de Porto de Mós com a formação do anticlinal
diapírico de Batalha - Porto de Mós - Rio Maior, e rebaixamento consecutivo da bordadura SE do
Maciço, com fracturação e fenómenos de cavalgamento.
Observa-se, deste modo, na área da Cabeça Veada e de Valverde um alinhamento de falhas de
direcção NNE-SSW, mais ou menos paralelas ao diapiro mencionado, as quais separam diversos
compartimentos em posição anticlinal ou sinclinal.
A compressão sofrida, pelas formações jurássicas, de NW para SE provocou também o
aparecimento de falhas por vezes injectadas, com a mesma orientação, visíveis na área
compreendida entre Valverde, Mata de Rei, Pé da Pedreira, Barreirinhos, Vale da Trave,
Alqueidão do Mato e Alcanede.
O referido sistema, que deu lugar à formação do sinclinal de Monsanto, divide-se em duas partes:
o bordo Sul do sinclinal, que corresponde a um cavalgamento sobre o Cretácico inferior e sobre o
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Terciário da bordadura da bacia do Tejo, entre Vila Moreira, nascentes dos Olhos de Água do
Alviela, Espinheira, Prado e Alcanede. Daí prolonga-se para N estabelecendo uma ligação com a
falha que passa por Valverde.
Em termos de rochas eruptivas, existem na região mesozóica da parte NW do mapa, diversos
filões de rochas básicas injectando vários acidentes de orientação NW-SE. Há que citar assim 2
filões na área de Vale Florido, diversos filões na área de Valverde, o extenso filão passando por
Valverde, S. do v.g. Giesteira e v.g. Zambujeiro e, finalmente, o filão da mesma direcção
passando pelo v.g. Coitinho a NE de Mata do Rei. Trata-se na maioria dos casos de doleritos
bastante alterados, por vezes com grandes cristais de olivina tal como na rocha do filão de Vale
de Porcos.
Junto da povoação de Abraã existe ainda uma chaminé vulcânica preenchida por uma brecha com
enclaves de calcário turoniano em parte metamorfizados e tornados cristalinos.
No que respeita a dados de sismologia, a região apresenta uma sismicidade moderada a fraca.
De acordo com a Notícia Explicativa da Carta Geológica 27-C (Ferreira et al, 1971), no decurso do
grande sismo de 1755 verificou-se a existência das seguintes zonas sísmicas de orientação geral
NE-SW:
•

Grau VIII - observado nas povoações de Torres Novas, Parceiros, Vaqueiros, Pernes e
Romeiras. Outro alinhamento com orientação semelhante foi observado em Cortiçadas e
Arruda dos Pisões. Finalmente um terceiro alinhamento parece ter sido localizado ao longo
do contacto entre o Jurássico e as formações mais modernas, entre Monsanto e as
Alcobertas;

•

Grau VII - Foi observado entre Moitas de Cima, Alcanena e Fráguas. Uma segunda
mancha da mesma orientação estendia-se entre Torres Novas, Alcorochel, Azóia de Cima,
Achete e Azóia de Baixo;

•

Grau VI - Uma mancha com aquela intensidade estendia-se entre Zibreira, Bogalhos,
Malhou, Louriceira, Espinheiro, Abraã, Alcanede, Arneiro da Milhariça, Tremês e Fráguas.
Outra mancha, do mesmo grau, estendia-se desde Riachos até S. Vicente do Paúl e Vale
de Figueira.

Durante o grande sismo de 1909 observaram-se as seguintes intensidades sísmicas:
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9.3.

•

Grau VI-VII em Azinhaga, Alcanhões, Alcanede e Amiais de Baixo;

•

Grau V-VI em Zibreira, Parceiros, Torres Novas, Riachos, Brogueira e Alcorochel;

•

Grau V em Goucharia, Alcanena e Pernes.

SOLOS

9.3.1. Metodologia
A caracterização pedológica da área da Pedreira Vale dos Sobreiros Nº 4 foi efectuada com
recurso à Carta dos Solos do Atlas do Ambiente, à escala 1/1 000 000, através da qual se
identificou e analisou as unidades pedológicas existentes. Sempre que necessário procedeu-se a
consultas bibliográficas a fim de completar a informação.
Para a caracterização da capacidade de uso do solo recorreu-se à Carta homónima, também do
Atlas do Ambiente, à escala 1/1 000 000, através da qual se procedeu à identificação das classes
dominantes e suas principais limitações.

9.3.2. Caracterização da situação de referência
A análise e caracterização do solo têm como objectivo a identificação das unidades pedológicas
existentes na área de influência do Projecto, bem como a sua caracterização físico-química,
distribuição e aptidão face aos usos.
A natureza dos solos dominantes na área da Pedreira reflecte, como seria expectável, as
características das formações geológicas existentes na região. Assim, como se pode observar no
Desenho 02 (Anexo I) predomina a unidade pedológica Luvissolos, com os Luvissolos
Rodocrómicos Cálcicos (Lrk2), segundo a classificação da FAO-UNESCO para a Carta dos Solos
da Europa.
Os Luvissolos surgem por todo o globo, mas têm maior incidência em regiões temperadas. São
frequentes na região Oeste e Central da Rússia, nos Estados Unidos, na Europa Central, na
região mediterrânica e ainda no Sul da Austrália. Caracterizam-se por um perfil de argila
diferenciado entre o horizonte superficial (baixo conteúdo) e os restantes (elevado conteúdo), por
argila de alta actividade e por uma base de saturação alta consoante a profundidade (FAO, 2006).
Os Luvissolos Rodocrómicos Cálcicos correspondem aos Solos Mediterrâneos Vermelhos ou
Amarelos de Materiais Calcários Normais na classificação do Serviço de Reconhecimento e de
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Ordenamento Agrário (SROA). Os Solos Mediterrâneos Vermelhos ou Amarelos de Materiais
Calcários Normais, pertencentes à ordem dos Solos Argiluviados Pouco Insaturados, possuem em
geral perfis com pouca espessura, ainda que de forma localizada possam alcançar
desenvolvimentos consideráveis entre o material calcário. Os seus horizontes de diferenciação
são normalmente vermelhos ou amarelos, pobres em matéria orgânica, com uma fertilidade
mediana e uma textura franco-argilosa ou argilosa, e um pH de aproximadamente 6 (Cardoso,
1965).
A fertilidade dos solos é baixa (classe de capacidade de uso F), com limitações muito severas e
riscos de erosão muito elevados (Desenho 02, Anexo I). Estão vocacionados para o
desenvolvimento da vegetação natural ou para o desenvolvimento florestal de protecção ou
recuperação.

ECOLOGIA

9.4.

9.4.1. Flora e vegetação
9.4.1.1. Metodologia

O estudo e caracterização da flora e vegetação da Pedreira Vale dos Sobreiros Nº 4
contemplaram as seguintes componentes:
•

Pesquisa bibliográfica, de âmbito regional e local, onde se procedeu à referenciação dos
possíveis taxas ocorrentes na área de estudo;

•

Proximidade ou grau de semelhança com o coberto vegetal primitivo, com base na região
biogeográfica em que se insere;

•

Pesquisa de habitats e espécies prioritárias pertencentes o Sítio PTCON0015 da Rede
Natura 2000;

•

Análise da cartografia elaborada pelo Instituto da Conservação da Natureza e
Biodiversidade (ICNB) relativa aos habitats naturais, espécies de fauna e flora correntes na
área envolvente;

•

Foto-interpretação do coberto vegetal, realizada no mês de Outubro de 2009, baseada nas
manchas homogéneas representativas da paisagem e na pesquisa das combinações
florísticas e dos caracteres ecológicos dinâmicos e estacionais. Os locais foram escolhidos
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de forma a serem representativos de toda a área, tendo sido previamente delimitados com
base na Carta Militar nº 328 (escala 1/25 000).
A inventariação de espécies permitiu inferir sobre o estado de conservação da vegetação e sobre
o elenco florístico utilizado para a recuperação paisagística. Identificaram-se, ainda, critérios
como: abundância, dominância, sociabilidade, fenologia, topografia, solo e influência humana.
Observaram-se de igual modo as características florísticas, vegetacionais, pedológicas,
topográficas e paisagísticas.
9.4.1.2. Enquadramento Biogeográfico

De acordo com a Biogeografia3 de Portugal Continental, à escala 1:1 000 000 (Costa et al, 1998),
a área afecta à Pedreira Vale dos Sobreiros Nº 4, integra-se na Região Mediterrânea, Sub-região
Mediterrânea Ocidental, Super-província Mediterrâneo-Iberomediterrânica, Província Gaditanoonubo-algarviense, Sector Divisório Português, Sub-sector Oeste-Estremenho e Superdistrito
Estremenho.
Na Região Mediterrânica observam-se bosques e matagais de árvores e arbustos de folhas
planas, pequenas, coriáceas e persistentes (esclerófilas), tendo como exemplos diferentes tipos
de Quercus (Quercus rotundifolia, Quercus suber e Quercus coccifera).
A flora da Província Gaditano-onubo-algarviense é rica em endemismos, dos quais se podem
destacar a Arabis sadina, Arenaria algarbiensis e a Cistus libanotis.
A Província Gaditano-Onubo-Algarviense caracteriza-se por possuir substratos arenosos e
calcários. A flora e vegetação desta Província são ricas em endemismos paleomediterrânicos e
paleotropicais lianóides e lauróides de folhas coriáceas. A vegetação também é extremamente
original do ponto de vista sintaxonómico. Os bosques potenciais integram-se em várias
associações termófilas das alianças Quercion broteroi e Querco-Oleion sylvestris: os bosques
calcícolas de carvalho-cerquinho, os zambujais arborescentes, os sobreirais silicícolas
termomediterranicos e os azinhais termomediterrânicos calcícolas. Os matagais espinescentes
esclerofíticos constituem outro tipo de vegetação florestal, neste caso nanofanerofitica, endémica
da Província. Ainda ocorrem nesta Província os freixiais do Ranúnculo, os salgueiros e os
silvados.

3

A Biogeografia é um ramo da Geografia que estuda a distribuição das plantas à superfície terrestre considerando as
características essenciais dessa distribuição, as leis a que está sujeita e as causas a que é devida.
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O Subsector Oeste-Estremenho é um território onde predominam as rochas calcárias duras do
Jurássico e Cretácico com algumas bolsas de arenitos cretácicos e possui alguns táxones
exclusivos como a Armeria welwitschii subsp. Welwitschii, Rhynchosinapis monensis subsp.
cintrana, Dianthus cintranus subsp. barbatus, Limonium laxiusculum e Ulex jussiaei var.
congestus.
O Superdistrito Estremenho é essencialmente calcário, com algumas bolsas de arenitos. Situa-se
no andar mesomediterrânico inferior húmido a sub-húmido. Ocorrem normalmente neste
Superdistrito os seguintes taxones com carácter diferencial territorial: Biarum arundanum, Cleonia
lusitanica, Micromeria juliana, Narcissus calcicola, Quercus rotundifolia e Scabiosa turolensis.
Alem das séries de vegetação do carvalho-cerquinho (Arisaro-Querceto broteroi S.) e do sobreiro
(Asparago aphylli-Querceto suberis S.), existe uma outra série florestal original no andar
mesomediterrânico sub-húmido, em solos derivados de calcários cársicos: o Lonicero implexaeQuerceto rotundifoliae S.. A vegetação rupícola calcícola (Asplenietalia petrachae) apresenta
também originalidades sintaxonómicas da Província. O juncal e a vegetação rupícola calcícola
assinaladas para o Subsector são vulgares neste Superdistrito.
9.4.1.3. Vegetação Natural Potencial

As séries de vegetação4 possuem sempre um óptimo bioclimático e edáfico bem determinado.
Desta forma, o conceito de série presta-se a ser o conceito base na interpretação do coberto
vegetal, pois permite realizar inferências no terreno no diagnóstico da paisagem vegetal, no
planeamento da arborização e no ordenamento do território em geral, relativamente às etapas que
antecedem a vegetação presente. De acordo com Rivaz Martinez (1987), a denominação de cada
série tem em conta a espécie arbórea dominante no "ecossistema vegetal maduro ou clímax". A
área em estudo, como já foi referido, localiza-se numa zona essencialmente calcária, com
algumas bolsas de arenitos. A vegetação potencial característica deste sector biogeográfico é
composta pelas seguintes séries de vegetação:
•

Série termo-mesomediterrânica seca a húmida, basófila, divisória portuguesa do carvalhocerquinho (Quercus faginea ssp. Broteroi) - Arisaro clusii-Querceto broteroi Sigmentum
(Quadro 13);

•

Série termo-mesomediterrânica sub-húmida, silicícola, divisória portuguesa e ribatagana
do sobreiro (Quercus suber) - Asparago aphylli-Querceto suberis Sigmetum (Quadro 14);

4

Série de vegetação - sequência de comunidades vegetais dentro de uma unidade de paisagem uniforme.
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•

Série mesomediterrânica sub-húmida a húmida, basófila, divisória portuguesa e lusoextremadurense da azinheira (Quercus rotundifolia) - Lonicero implexae-Querceto
rotundifoliae Sigmetum (Quadro 15).
QUADRO 13: SÉRIE DE VEGETAÇÃO ARISARO CLUSII-QUERCETO BROTEROI SIGMETUM.

FISIONOMIA DA VEGETAÇÃO

ASSOCIAÇÃO

Arisaro clusii-Quercetum broteroi
Clímax
Sobreiral
Leucanthemo-Cheirolophetum sempervirens
Orla herbácea
Orla arbustiva

1ª Etapa de substituição
Machial
2ª Etapa de substituição
Tojais
3ª Etapa de substituição
Arrelvados vivazes

4ª Etapa de substituição
Arrelvados anuais

BIOINDICADORES
Quercus broteroi
Paeonia broteroi
Genista tournefortii
Vinca difformis
Cephalantera longifolia
Cheirolophus sempervirens
Origanum virens
Leucanthemum sylvaticum

Lonicero hispânico-Rubetum ulmifolii prunetosum institioidis

Prunus insititioides
Rubus ulmifolius
Rosa sempervirens
Laurus nobilis
Lonicera hispanica

Melico arrectae-Qercetum cocciferae

Quercus cocciferae
Melica arrecta
Silene longicilia
Pistacea lentiscus
Arbutus unedo

Salvio sclareoidis-Ulicetum densi

Phomido lychnitidis-Brachypodietum phoenocoidis

Velezio rididae-Astericetum aquaticae

Ulex densus

Brachypodium phoenicoides
Dactylis lusitanica
Phlomis lichnitis
Plantago serraria var. hispanica
Trachynion distachyae
Trachynietalia distachae
Helianthemetea
Brometalia rubentitectori

(Fonte: Costa et al., 1998, 2001)
QUADRO 14: SÉRIE DE VEGETAÇÃO ASPARAGO APHYLLI-QUERCETO SUBERIS SIGMENTUM.
FISIONOMIA DA VEGETAÇÃO

Clímax

ASSOCIAÇÃO

Asparago aphylli-Quercetum suberis

Sobreiral

Orla Arbustiva

Phillyreo angustifoliae-Arbutetum unedonis viburnetosum tini

Medronhal/
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BIOINDICADORES
Quercus suber
Quercus faginea ssp. Broteroi
Smilax áspera var. altissima
Asparagus aphyllus
Deschampsia stricta
Hedera helix ssp. Canariensis
Vinca difformis
Arbutus unedo
Viburnum tinus
Ulex jussiaei
Erica acoparia
Rosa sempervirens
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FISIONOMIA DA VEGETAÇÃO
1ª Etapa de substituição
Matagal
2ª Etapa de substituição
Tojais
3ª Etapa de substituição
Arrelvados vivazes
4ª Etapa de substituição
Arrelvados anuais

ASSOCIAÇÃO
Erico-Quercetum lusitanicae

Lanvandulo luisieri-Ulicetum jussiaei

Comunidades de Brachypodium phoenocoidis

Comunidades de Heliantemetea guttati

BIOINDICADORES
Quercus lusitanica
Myrtus communis

Ulex jussiaei
Erica cinerea

Brachypodium phoenicoides

Heliantemetea guttati

(Fonte: Costa et al., 1998, 2001)
QUADRO 15: SÉRIE DE VEGETAÇÃO LONICERO IMPLEXAE-QUERCETO ROTUNDIFOLIAE SIGMETUM.
FISIONOMIA DA VEGETAÇÃO
Clímax
Azinhal
1ª Etapa de substituição
Carrascal
2ª Etapa de substituição
Matagal
3ª Etapa de substituição
Tomilhais
4ª Etapa de substituição
Arrelvados vivazes

ASSOCIAÇÃO

Lonicero implexae-Querceum rotundifoliae

Quercetum coccifero-airensis

Ulici airensis-Ericetum scopariae

BIOINDICADORES
Quercus rotundifolia
Asparagus aphyllus
Olea sylvestris
Smilax aspera ssp. altissima
Quercus coccifera
Lonicera implexa
Rhamnus alaternus
Erica scoparia
Ulex airensis
Rosmarinus officinalis

Teucrio capitatae-Thymetum sylvestris

Thymus zygos ssp. Sylvestris
Teucrium polium ssp. Capitatum
Sideritis hirsute
Staehelina dubia

Phlomido lychnitidis-Brachypodietum phoenicoidis

Brachypodium phoenicoides
Dactylis lusitaniaca
Phlomis lichnitis
Plantago serraria var. hispanica

5ª Etapa de substituição

Velezio rigidae-Astericetum aquaticae e

Arrelvados anuais

comunidades de Broetalia rubenti-tectori

Helianthenetea
Brometalia rubenti-tectori

(Fonte: Costa et al., 1998, 2001)

Apesar de se encontrarem ainda exemplares da vegetação potencial, a forte acção antrópica
neste território deu origem a extensas áreas de mato, a áreas agrícolas e a algumas zonas de
eucaliptal.
Do ponto de vista local, o interior da área da Pedreira é desprovido de cobertura vegetal contínua
face ao nível de intervenção verificado, exceptuando-se alguma vegetação espontânea com
desenvolvimento descontínuo que prolifera por entre os escombros.
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Na zona envolvente à Pedreira identificam-se matos baixos calcícolas e matagais, essencialmente
formados por carvalho-cerquinho, pinheiro-bravo e eucalipto, e pelo espectro vegetal onde
dominam espécies como as silvas, cistáceas e alecrim. Na Figura 3, observa-se a distribuição da
vegetação na área de intervenção da Pedreira Vale dos Sobreiros Nº 4.

VEGETAÇÃO NA ÁREA DE INTERVENÇÃO DA PEDREIRA VALE DOS SOBREIROS Nº 4:
1 – Matos baixos
2 - Carvalho-cerquinho
(Fonte: Google earth)
FIGURA 3: DISTRIBUIÇÃO DA VEGETAÇÃO NA ÁREA DE INTERVENÇÃO (S/ ESCALA).

9.4.1.4. Sensibilidade da Área

O ICNB é a entidade responsável pela implementação da Directiva nº 92/43/CEE, do Conselho de
21 de Maio, que tem como objectivo contribuir para assegurar a biodiversidade, através da
conservação dos habitats naturais e da fauna e flora selvagens do território da União Europeia,
nomeadamente através da criação de um conjunto de sítios de interesse comunitário designados
por Zonas Especiais de Conservação (ZEC). Em Portugal, o Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de Abril,
com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de Fevereiro, transpõe esta
directiva para a ordem jurídica interna, através do Decreto-Lei nº 226/97 de 27 de Agosto. Esta
Directiva prevê o estabelecimento de uma rede ecológica europeia de zonas especiais de
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conservação, a Rede Natura 2000, que engloba as ZEC e as Zonas de Protecção Especial (ZPE),
correspondentes aos habitats cuja salvaguarda é prioritária para a conservação das populações
de aves e estabelecidas pela Directiva nº 79/409/CEE, do Conselho de 2 de Abril (Directiva Aves),
relativa à conservação das aves selvagens.
Esta rede é composta por áreas de importância comunitária para a conservação de determinados
habitats e espécies, nas quais as actividades humanas deverão ser compatíveis com a
preservação desses valores naturais, visando uma gestão sustentável do ponto de vista ecológico
e tomando simultaneamente em consideração as exigências económicas, sociais, culturais, bem
como as particularidades regionais e locais.
Cerca de 9% do Concelho de Santarém, correspondente a 4037 ha, está incluído no Sítio de
Importância Comunitária (SIC) PTCON0015 - Serras de Aire e Candeeiros, previsto no art.º 3º do
Decreto-Lei nº 226/97, de 27 de Agosto, e aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros nº
76/2000, de 5 de Julho.
As Serras de Aire e Candeeiros, com uma área de 44 226 ha e uma altitude média de 423 m,
estendem-se de Rio Maior a Ourém subsistindo ainda vestígios de carvalhal e azinhal. Encontramse também espécies características como o carrasco, o medronheiro, o folhado, o alecrim, o
tomilho e o rosmaninho, ocorrendo mais raramente algumas espécies de orquídeas, narcisos,
campainhas, erva-abelha, rosa-albardeira, entre outras. O Sítio PTCON0015 possui um elevado
valor para a conservação da vegetação e da flora, já que as características peculiares da
morfologia cársica conduziram ao desenvolvimento de uma vegetação arbustiva e arbórea de
porte baixo, apta a sobreviver em climas muito secos e rica em elementos calcícolas raros e
endémicos.
As formações originais das Serras de Aire e Candeeiros eram essencialmente constituídas por
carvalhais de carvalho-cerquinho nas encostas mais húmidas e azinhais e sobreirais nas zonas
mais secas. As actividades humanas ao longo dos tempos desencadearam uma transformação na
flora e vegetação, dando lugar a extensas áreas de matos com composição e estruturas variadas
e eucaliptais. Actualmente as principais comunidades existentes na zona de intervenção da
pedreira são o mato espesso de encosta e o mato baixo disperso, aproveitado tradicionalmente
como zona de pastagem de gado e o pinheiro e eucalipto de repovoamento.
A escassez de coberto arbóreo e a predominância de solos pobres e esqueléticos são na
realidade as principais condicionantes à instalação de povoamentos florestais com vista ao
melhoramento das condições ecológicas existentes. A destruição do carvalhal deu origem ao mato
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de carrasco, substituído pelo alecrim nas zonas onde o solo se adelgaça. A diminuição da
actividade no sector primário traduziu-se numa intensa recuperação da vegetação autóctone, num
grau de cobertura do solo francamente maior, num aumento das áreas ardidas e, o que é
fundamental do ponto de vista de conservação, num risco significativo de perda de habitats
relevantes pelo conjunto de valores naturais que encerram.
9.4.1.5. Zonagem Ecológica – Habitats

Com base nas fichas de identificação dos Sítios, incluídas no Plano Sectorial da Rede Natura
2000, o Sitio Serras de Aire e Candeeiros contempla os habitats identificados no Quadro 16.
QUADRO 16: HABITATS NATURAIS E SEMI-NATURAIS DO SÍTIO PTCON0015.
CÓDIGO

TIPO DE HABITAT

3150

Lagos eutróficos naturais com vegetação da Magnopotamion ou da Hydrocharition

3170*

Charcos temporários mediterrânicos

5230*

Matagais arborescentes de Laurus nobilis

5330

Matos termomediterrânicos pré-desérticos

6110*

Prados rupícolas calcários ou basófilos da Alysso-Sedion albi

6210*

Prados secos seminaturais e fácies arbustivas em substrato calcário (Festuco-Brometalia)
(* importantes habitats de orquídeas)

6220*

Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea

6410

Pradarias com Molinia em solos calcários, turfosos e argilo-limosos (Molinion caeruleae)

6420

Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion

8130

Depósitos mediterrânicos ocidentais e termófilos

8210

Vertentes rochosas calcárias com vegetação casmofítica

8240*

Lajes calcárias

8310

Grutas não exploradas pelo turismo

9230

Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica

9240

Carvalhais ibéricos de Quercus faginea e Quercus canariensis

9330

Florestas de Quercus suber

Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia
9340
*Habitats prioritários
(Fonte: Anexo B-I do Decreto-Lei nº 49/2005)

O Sítio Serras de Aire e Candeeiros apresenta uma grande diversidade de habitats com substrato
calcário de onde se salientam os prioritários: charcos temporários mediterrânicos, matagais
arborescentes de Laurus nobilis, prados rupícolas calcários ou basófilos da Alysso-Sedion albi,
prados secos seminaturais e fácies arbustivas em calcário (Festuco brometalia), subestepes de
gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea, lages calcárias.
Os habitats que ocupam uma maior área no Sítio PTCON0015 são os que se encontram no
quadro seguinte.
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QUADRO 17: CARACTERÍSTICAS DOS HABITATS COM MAIOR REPRESENTATIVIDADE.
CÓDIGO

DESIGNAÇÃO

% E ÁREA DE
OCUPAÇÃO

REPRESENTATIVIDADE

CONSERVAÇÃO

5330

Matos termomediterrânicos prédesérticos (todos os tipos)

35%
15479,1 ha

Excelente

Boa Conservação

6110*

Prados rupícolas calcários ou
basófilos da Alysso-Sedion albi

15%
6633,9 ha

Excelente

Boa Conservação

6210*

Prados secos seminaturais e
fácies arbustivas em substrato
calcário (Festuco-Brometalia)
(* importantes habitats de
orquídeas)

10%
4422,6 ha

Excelente

Excelente

6220*

Subestepes de gramíneas e
anuais da Thero-Brachypodietea

8%
3538 ha

Excelente

Excelente

8240*

Lajes calcárias

10%
4422,6 ha

Excelente

Boa Conservação

*Habitats prioritários
(Fonte: ICNB, 2007)

Actualmente, embora a Pedreira Vale dos Sobreiros Nº 4 evidencie uma elevada actividade
extractiva, na área prevista para a ampliação permanecem locais sem intervenção,
nomeadamente a Norte, Sul e Oeste da propriedade. Na fotografia seguinte pode-se observar a
vegetação presente na envolvente da exploração.

FOTOGRAFIA 10: VEGETAÇÃO EXISTENTE NA ENVOVLENTE DA PEDREIRA VALE DOS SOBREIROS Nº 4.

Na envolvente da Pedreira Vale dos Sobreiros Nº 4 podem identificar-se como principais classes
de habitats as áreas florestais (pinhal e eucaliptal), os matos rasteiros à base de carvalho-
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cerquinho e outras terras onde se incluem as zonas urbanizadas, as estradas e caminhos e as
pedreiras existentes.
Os habitats referenciados na envolvência da Pedreira são os matos termomediterrânicos prédesérticos (5330) e as vertentes rochosas calcárias com vegetação casmofítica (8210), nenhum
dos quais considerado prioritário (Desenho 03, Anexo I).
•

Matos termomediterrânicos pré-desérticos (5330):

Este habitat caracteriza-se pela presença de comunidades mediterrânicas arbustivas altas de
características

fisionómicas

e

ecológicas

pré-florestais

(microfanerofíticas)

ou

baixas

(nanofanerófíticas), pontualmente arborescentes, dominadas por um leque muito variado de taxa e
integrantes de um elevado número de sintaxa. Trata-se de um habitat estrutural e floristicamente
heterogéneo que reúne comunidades arbustivas dominadas por espécies com estratégias
adaptativas muito diversas, que têm em comum o facto de serem exclusivamente mediterrânicas e
de não suportarem solos hidricamente compensados e encharcamentos estacionais muito
prolongados.
Os matos altos, genericamente, estão associados a níveis de perturbação relativamente baixos
porém sempre superiores aos exigidos pelos bosques. A persistência dos matos baixos calcícolas
de Rosmarinetea (Fotografia 11), pelo contrário, depende de níveis elevados de perturbação pelo
fogo e pela herbívoria de mamíferos.

FOTOGRAFIA 11: MANCHAS DE ROSMARINUS OFFICINALIS.
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•

Vertentes rochosas calcárias com vegetação casmofítica (8210):

Este habitat é constituído por afloramentos de rochas carbonatadas colonizados por comunidades
vasculares casmofíticas, calcícolas e termófilas. Estas comunidades colonizam fissuras verticais e
horizontais estreitas de rochas carbonatadas (calcários puros, dolomíticos e margosos).
Caracterizam-se ainda pela presença de hemicriptófitos, geófitos ou caméfitos muito
especializados onde, entre outras espécies, se destacam pela sua raridade Asplenium petrarchae
e Narcissus calcicola.
9.4.1.6. Elenco Florístico da Área do Projecto

No Quadro 18 estão identificadas as principais espécies florísticas representativas da área de
estudo e envolvente, associadas aos principais habitats.
QUADRO 18: ELENCO FLORÍSTICO.
CATEGORIA

FAMÍLIA

NOME
CIENTÍFICO

NOME
VULGAR

TIPO
FISIONÓMICO

FAGACEAE

Quercus
faginea

Carvalhocerquinho

Mesofanerófito

LEGUMINOSAE
(FABACEAE)

Genista
hirsuta

Genista

LABIATAE

Rosmarinus
officinalis

Alecrim

THYMELAEACEAE

Daphne
gnidium

Trovisco

Nanofanerófito

Herbáceo

OLEACEAE

Olea
europaea
var.
sylvestris

Zambujeiro

Mesofanerófito

Arbóreo

ESTATUTO DE
CONSERVAÇÃO

ESTRATO

HABITAT

Arbóreo

Matos/
ripícola

-

-

Nanofanerófito

Arbustivo

Terrenos
incultos e
ruderal

-

-

Nanofanerófito

Herbáceo

Ripícola,
matos,
matagais

-

-

-

-

-

-

-

-

Matos,
matagais e
terrenos
incultos
Matos,
terrenos
incultos e
rupícola;
ornamental

DE
PROTECÇÃO

DENNSTAEDTIACEAE

Pteridium
aquilinum

Feto

Geófito

Herbáceo

Terrenos
cultivados,
incultos,
matagais,
matos e
ruderal

CISTACEAE

Cistus
albidus

Roselha
grande

Nanofanerófito

Arbustivo

Matos,
matagais e
Terrenos
Incultos

-

-

PINACEAE

Pinus
pinaster

Pinheiro
bravo

Megafanerótico

Arbóreo

Matos e
matagais

-

-
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CATEGORIA

NOME

NOME

TIPO

CIENTÍFICO

VULGAR

FISIONÓMICO

ROSSACEAE

Rubus
ulmifolius

Silva

MYRTACEAE

Eucalyptus
globulus

Eucalipto

FAMÍLIA

ESTATUTO DE
CONSERVAÇÃO

ESTRATO

HABITAT

DE
PROTECÇÃO

Mesofanerófito

Arbustivo

Ripícola

-

-

Megafanerófito

Arbóreo

Matos

-

-

(Fonte: Flora Digital de Portuga)

9.4.2. Fauna
9.4.2.1. Metodologia

A caracterização e análise da fauna presente na área de estudo desenvolveram-se em duas
fases. Numa primeira fase efectuou-se a compilação e análise da bibliografia disponível,
procedendo-se ao levantamento, organização e sistematização dos taxa passíveis de ocorrerem
na área de estudo. A segunda fase consistiu no trabalho de campo e prospecção in loco, baseado
na recolha sistemática de elementos indicadores de presença. A importância em termos de
conservação da área e afectação foi avaliada através da caracterização das comunidades
faunísticas potencialmente presentes, com base nas observações efectuadas e na vegetação. O
estudo da inventariação faunística foi elaborado com base na avaliação do estatuto de
conservação, da situação legal ou integração jurídica, da origem e da fenologia, utilizando os
critérios referidos em:
•

Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (SNPRCN, 1990);

•

Directiva Aves e Habitats (Decreto-Lei nº 49/2005);

•

Convenção de Bona (82/461/CEE);

•

Convenção de Berna (82/72/CEE);

•

Convenção de CITES (Decreto-Lei nº 114/90).

Foram igualmente referenciadas as espécies de interesse prioritário, de acordo com a sua
importância ecológica, tendo em conta a relevância na área de estudo.
9.4.2.2. Caracterização da Situação de Referência

No interior do PNSAC, as comunidades faunísticas estão particularmente associadas às espécies
florísticas dominantes (pinheiro, eucalipto, carrasco, alecrim, rosmaninho, tojo, urze, giesta). A
fauna cinegética, outrora abundante, tem sofrido pressões associadas à degradação do coberto
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vegetal e a agressões antrópicas, estando hoje limitada a ocorrências esporádicas da raposa,
coelho bravo, lebre, coelho, perdiz e rola.
Em locais próximos da área do Projecto a desertificação faunística é quase total, evidenciando-se
apenas a presença esporádica de espécies como o coelho bravo. Relativamente aos anfíbios e
répteis verifica-se a presença de espécies como a cobra, salamandra, osga e sardão.
Na avifauna contam-se com algumas espécies típicas de climas serranos, como a gralha, a
coruja, o melro, a cotovia, a poupa, a toutinegra, o milhafre, o estorninho, o pintarrocho, o picapau,
o cartaxo, entre outros. Muitas das espécies nidificam no interior do PNSAC, existindo também
espécies migratórias, mas em menor número. As zonas mais acidentadas albergam espécies
como a águia de Bonelli, o bufo-real, o corvo, o peneireiro comum e o melro-azul. Nas zonas
planálticas com vegetação rasteira nota-se a presença da gralha-de-bico-vermelho, a toutinegratomilheira e a carriça-do-mato. Os passeriformes representam a ordem melhor representada com
estatuto de não ameaçada, exceptuando-se o chasco-preto e do rabirruivo-de-testa-branca
considerados raros e o papa-figos e corvo, considerados vulneráveis. O olival e os campos
agrícolas e zonas de mato com afloramentos rochosos constituem as zonas mais ricas em
espécies de avifauna. Na área do Projecto conclui-se que a presença de aves é bastante
esporádica, na medida em que numa área tão profusamente intervencionada, não estão reunidas
condições para a sua ocorrência.
Para além de algumas acções de conservação por parte do PNSAC, é importante realçar e
fomentar a sua continuidade através da gestão de habitats, limpeza, regeneração da floresta,
monitorização dos recursos hídricos, prevenção de incêndios e recuperação de áreas degradadas,
pela extracção de inertes.
Nos quadros seguintes está sintetizada a informação relativamente à fauna potencialmente
existente na área de estudo, nomeadamente anfíbios, répteis, aves e mamíferos.
9.4.2.2.1 Mamíferos
No Quadro 19 apresentam-se as espécies de mamíferos susceptíveis de ocorrer na área em
estudo. Das espécies listadas e de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal
(SNPRCN, 1990), verifica-se que quatro espécies possuem estatuto de conservação desfavorável,
em perigo (E), nomeadamente as espécies Myotis blythii (Morcego-rato-pequeno), Myotis
emarginatus (Morcego-lanudo), Myotis myotis (Morcego-rato-grande) e Rhinolophus euryale
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(Morcego-de-ferradura-mediterrânico). Os morcegos têm grande possibilidade de ocorrer na
região devido à grande quantidade de grutas e de cavidades rochosas existentes na zona.
QUADRO 19: MAMÍFEROS POTENCIALMENTE EXISTENTES NA ÁREA EM ESTUDO.

BERNA

Erinaceus europaeus

Ouriço-cacheiro

NT

_

_

III

_

SORICIDAE

Sorex granarius

Musaranho-dos-dentes-vermelhos

NT

_

_

III

_

CANIDAE

Vulpes vulpes

Raposa

NT

D

_

_

_

Oryctolagus cuniculus

Coelho

NT

_

_

_

_

Lepis granatensis

Lebre

NT

_

_

III

_

Microtus lusitanicus

Rato-cego

NT

_

_

_

_

Myotis blythii

Morcego-rato-pequeno

E

_

II

II

B-II
B-IV

Myotis emarginatus

Morcego-lanudo

E

_

II

II

B-II
B-IV

Myotis myotis

Morcego-rato-grande

E

_

II

II

B-II
B-IV

Rhinolophus euryale

Morcego-de-ferradura-mediterrânico

E

_

II

II

B-II
B-IV

AVES E

BONA

ERINACEAE

NOME VULGAR

HABITATS

ESPÉCIE

DIRECTIVA

FAMÍLIA

CITES

ESTATUTO E CONSERVAÇÃO
ESTATUTO

POSIÇÃO SISTÉMICA

LEOPORIDAE
MURIDAE

VESPERTILIONIDAE

RHINOLOPHIDAE

Legenda:
Estatutos de conservação:
•
Estatutos de Conservação em Portugal (SNPRCN 1990)- (Est. Cons.): NT- Não Ameaçada; K- Insuficientemente conhecida;
I- Indeterminada; R- Rara; V- Vulnerável e E- Em Perigo; CT- Comercialmente Ameaçada.
Estatutos de Protecção Legal:
•
Directiva Aves e Habitats (Decreto-Lei nº 49/2005): Revê e transpõe a Directiva Aves (relativa à conservação das aves
selvagens) e a Directiva Habitats (relativa à conservação dos habitats naturais e da flora e da fauna selvagem) para o direito
interno (Anexos A-I, A-II, A-III, B-II, B-IV, B-V e D).
•
Convenção de Berna (Decreto-Lei nº 316/89): Anexo II- Animais com estatuto de estritamente protegidos; Anexo III- Animais
com estatuto de protegidos;
•
Convenção de Bona (Decreto-Lei nº 103/80): Anexo I - Espécies migradoras ameaçadas; Anexo II- Espécies migradoras cujo
estado de conservação é desfavorável;
•
Convenção de CITES (Decreto-Lei nº 114/90): Anexo I- Espécies ameaçadas de extinção que são ou poderiam ser
ameaçadas pelo comércio; Anexo II- Espécies que apesar de não estarem ameaçadas de extinção, o poderão vir a estar
pelo seu comércio; Anexo III- Espécies autóctones cuja exploração é regulada pelo Estado em que ocorrem; Anexos C1 e
C2- Espécies sujeitas a medidas mais restritas para a sua importação.

9.4.2.2.2 Aves
No Quadro 20 são indicadas as espécies de aves de ocorrência potencial. Das espécies referidas
destacam-se, com estatuto de conservação menos favorável, as espécies Falco naumanni
(Peneireiro-das-torres), Pyrrhocorax pyrrhocorax (Gralha-de-bico-vermelho) e Corvus corax
(corvo), com estatuto vulnerável (V), e Sylvia conspicillata (Toutinegra-tomilheira) que é
considerada uma espécie rara.
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QUADRO 20: AVES POTENCIALMENTE EXISTENTES NA ÁREA EM ESTUDO.

NT

II A

II

II

_

Circus cyaneus

Tartaranhão-cinzento

I

II A

II

II

A-I

Falco naumanni

Peneireiro-das-torres

V

II A

I/II

II

A-I

Falco tinnunculus

Peneireiro-vulgar

NT

II A

II

II

_

Alectoris rufa

Perdiz comum

NT

_

_

III

D

Sylvia conspicillata

Toutinegra-tomilheira

R

_

II

II

_

Sylvia melanocephala

Toutinegra-dos-valados

NT

_

II

II

_

Phylloscopus collybita

Felosinha

NT

_

II

II

_

Sylvia undata

Toutinegra-do-mato

NT

_

_

II

A-I

TYTONOIDAE

Tyto alba

Coruja-das-torres

NT

II A

_

II

_

ACCIPITRIDAE

Circaetus gallicus

Águia-cobreira

K

II A

II

II

A-I

FRINGILLIDAE

Carduelis cannabina

Pintarroxo

NT

_

_

II

_

Parus ater

Chapim-carvoeiro

NT

_

_

II

_

Parus caeruleus

Chapim-azul

NT

_

_

II

_

Parus major

Chapim-real

NT

_

_

II

_

Aegithalos caudatus

Chapim-rabilongo

NT

_

_

III

_

Galerida theklae

Cotovia-escura

NT

_

_

II

A-I

Alauda arvensis

Laverca

NT

_

_

III

_

MOTACILLIDAE

Anthus campestris

Petinha-dos-campos

NT

_

_

II

A-I

CORVIDAE

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Gralha-de-bico-vermelho

V

_

_

II

A-I

Montícola solitarius

Melro-azul

NT

_

II

II

_

Saxicola torquatus

Cartaxo

NT

_

II

II

_

Phoenicurus ochruros

Rabirruivo

NT

_

II

II

_

CORVIDAE

Corvus corax

Corvo

V

_

_

III

_

EMBERIZIDAE

Emberiza cirlus

Escrevedeira

NT

_

_

II

_

AVES E

BERNA

Águia-d’asa-redonda

ESPÉCIE

HABITATS

BONA

Buteo buteo

NOME VULGAR
FAMÍLIA

DIRECTIVA

CITES

ESTATUTO E CONSERVAÇÃO
ESTATUTO

POSIÇÃO SISTÉMICA

ACCIPITRIDAE

FALCONIDAE
PHASIANIDAE

SYLVIIDAE

PARIDAE

AEGITHALIDAE
ALAUDIDAE

TURDIDAE

Legenda:
Estatutos de conservação:
•
Estatutos de Conservação em Portugal (SNPRCN 1990)- (Est. Cons.): NT- Não Ameaçada; K- Insuficientemente conhecida;
I- Indeterminada; R- Rara; V- Vulnerável e E- Em Perigo; CT- Comercialmente Ameaçada.
Estatutos de Protecção Legal:
•
Directiva Aves e Habitats (Decreto-Lei nº 49/2005): Revê e transpõe a Directiva Aves (relativa à conservação das aves
selvagens) e a Directiva Habitats (relativa à conservação dos habitats naturais e da flora e da fauna selvagem) para o direito
interno (Anexos A-I, A-II, A-III, B-II, B-IV, B-V e D).
•
Convenção de Berna (Decreto-Lei nº 316/89): Anexo II- Animais com estatuto de estritamente protegidos; Anexo III- Animais
com estatuto de protegidos;
•
Convenção de Bona (Decreto-Lei nº 103/80): Anexo I - Espécies migradoras ameaçadas; Anexo II- Espécies migradoras cujo
estado de conservação é desfavorável;
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•

Convenção de CITES (Decreto-Lei nº 114/90): Anexo I - Espécies ameaçadas de extinção que são ou poderiam ser
ameaçadas pelo comércio; Anexo II- Espécies que apesar de não estarem ameaçadas de extinção, o poderão vir a estar
pelo seu comércio; Anexo III- Espécies autóctones cuja exploração é regulada pelo Estado em que ocorrem; Anexos C1 e
C2- Espécies sujeitas a medidas mais restritas para a sua importação.

9.4.2.2.3 Repteis e anfíbios
De acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, nenhuma das espécies de anfíbios
apresentam estatuto de conservação desfavorável, sendo consideradas pois espécies não
ameaçadas (NT). No Quadro 21 são indicadas as espécies de ocorrência potencial.
QUADRO 21: ANFÍBIOS POTENCIALMENTE EXISTENTES NA ÁREA EM ESTUDO.

NT

_

_

III

_

SALAMANDRIDAE

Salamandra salamandra

Salamandra-de-pintas-amarelas

NT

_

_

III

_

Triturus marmoratus

Tritão-marmorado

NT

_

_

III

B-IV

Bufo bufo

Sapo-comum

NT

_

_

_

_

BUFONIDAE

AVES E

BERNA

Salamandra-de-costelas-salientes

ESPÉCIE

HABITATS

BONA

Pleurodeles waltl

NOME VULGAR
FAMÍLIA

DIRECTIVA

CITES

ESTATUTO E CONSERVAÇÃO
ESTATUTO

POSIÇÃO SISTÉMICA

Legenda:
Estatutos de conservação:
•
Estatutos de Conservação em Portugal (SNPRCN 1990)- (Est. Cons.): NT- Não Ameaçada; K- Insuficientemente conhecida;
I- Indeterminada; R- Rara; V- Vulnerável e E- Em Perigo; CT- Comercialmente Ameaçada.
Estatutos de Protecção Legal:
•
Directiva Aves e Habitats (Decreto-Lei nº 49/2005): Revê e transpõe a Directiva Aves (relativa à conservação das aves
selvagens) e a Directiva Habitats (relativa à conservação dos habitats naturais e da flora e da fauna selvagem) para o direito
interno (Anexos A-I, A-II, A-III, B-II, B-IV, B-V e D).
•
Convenção de Berna (Decreto-Lei nº 316/89): Anexo II- Animais com estatuto de estritamente protegidos; Anexo III- Animais
com estatuto de protegidos;
•
Convenção de Bona (Decreto-Lei nº 103/80): Anexo I - Espécies migradoras ameaçadas; Anexo II- Espécies migradoras cujo
estado de conservação é desfavorável;
•
Convenção de CITES (Decreto-Lei nº 114/90): Anexo I - Espécies ameaçadas de extinção que são ou poderiam ser
ameaçadas pelo comércio; Anexo II- Espécies que apesar de não estarem ameaçadas de extinção, o poderão vir a estar
pelo seu comércio; Anexo III- Espécies autóctones cuja exploração é regulada pelo Estado em que ocorrem; Anexos C1 e
C2- Espécies sujeitas a medidas mais restritas para a sua importação.

De acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, nenhuma das espécies de répteis
apresentam estatuto de conservação desfavorável. A espécie Vipera latastei (Víbora-cornuda) tem
estatuto indeterminado (I) e todas as restantes espécies são consideradas como não ameaçadas
(NT) (Quadro 22).
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QUADRO 22: RÉPTEIS POTENCIALMENTE EXISTENTES NA ÁREA EM ESTUDO.

NT

_

_

II

B-II
B-IV

Lacerta lépida

Sardão

NT

_

_

II

_

Psammodromus hispanicus

Lagartixa-do-mato-Ibérico

NT

_

_

III

_

Viperidae

Vipera latastei

Víbora-cornuda

I

_

_

II

_

Scincidae

Chalcides chacides

Cobra-de-pernas-dos-três-dedos

NT

_

_

III

_

Lacertidae

AVES E

BERNA

Lagarto-de-água

ESPÉCIE

HABITATS

BONA

Lacerta schreiberi

NOME VULGAR
FAMÍLIA

DIRECTIVA

CITES

ESTATUTO E CONSERVAÇÃO
ESTATUTO

POSIÇÃO SISTÉMICA

Legenda:
Estatutos de conservação:
•
Estatutos de Conservação em Portugal (SNPRCN 1990)- (Est. Cons.): NT- Não Ameaçada; K- Insuficientemente conhecida;
I- Indeterminada; R- Rara; V- Vulnerável e E- Em Perigo; CT- Comercialmente Ameaçada.
Estatutos de Protecção Legal:
•
Directiva Aves e Habitats (Decreto-Lei nº 49/2005): Revê e transpõe a Directiva Aves (relativa à conservação das aves
selvagens) e a Directiva Habitats (relativa à conservação dos habitats naturais e da flora e da fauna selvagem) para o direito
interno (Anexos A-I, A-II, A-III, B-II, B-IV, B-V e D).
•
Convenção de Berna (Decreto-Lei nº 316/89): Anexo II- Animais com estatuto de estritamente protegidos; Anexo III- Animais
com estatuto de protegidos;
•
Convenção de Bona (Decreto-Lei nº 103/80): Anexo I - Espécies migradoras ameaçadas; Anexo II- Espécies migradoras cujo
estado de conservação é desfavorável;
•
Convenção de CITES (Decreto-Lei nº 114/90): Anexo I - Espécies ameaçadas de extinção que são ou poderiam ser
ameaçadas pelo comércio; Anexo II- Espécies que apesar de não estarem ameaçadas de extinção, o poderão vir a estar
pelo seu comércio; Anexo III- Espécies autóctones cuja exploração é regulada pelo Estado em que ocorrem; Anexos C1 e
C2- Espécies sujeitas a medidas mais restritas para a sua importação.

9.4.2.2.4 Ictiofauna
A população de ictiofauna não tem relevância para o Projecto de Ampliação Vale dos Sobreiros,
uma vez que a linha de água mais próxima corresponde ao Rio da Santa, localizado a Sul da área
em estudo e a cerca de 1,4 km de distância.

O RDENAMENTO DO T ERRITÓRIO

9.5.

9.5.1. Metodologia
Para a identificação das questões relativas ao Ordenamento do Território na área do Projecto
foram consultados os seguintes instrumentos de gestão territorial, em vigor:
•

PBH do Tejo - Decreto Regulamentar nº 18/2001, de 7 de Dezembro;

•

PROF do Ribatejo - Decreto Regulamentar nº 16/2006, de 19 de Outubro;
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•

PROF do Centro Litoral - Decreto Regulamentar nº 11/2006, de 21 de Julho;

•

POPNSAC - Portaria nº 21/88, de 12 de Janeiro;

•

PROTOVT - Resolução do Conselho de Ministros nº 64-A/2009, de 6 de Agosto;

•

PDM de Santarém - Resolução do Conselho de Ministros nº 111/95, de 24 de Outubro
(com as alterações posteriores);

•

PDM de Porto de Mós - Resolução do Conselho de Ministros nº 81/94, de 14 de Setembro;

•

PSRN 2000 - Resolução do Conselho de Ministros nº 115-A/2008, de 21 de Julho.

Dado que o Plano de Ordenamento do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros se
encontra presentemente em revisão, foi ainda consultado o novo conteúdo documental
disponibilizado pelo ICNB referente à 2ª versão para discussão pública, em curso durante o
período de 09 de Outubro a 20 de Novembro de 2009.

9.5.2. Caracterização da Situação de Referência
O Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de Setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº
46/2009, de 20 de Fevereiro, estabelece o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial e
define o âmbito e o quadro de interacção coordenada entre os diferentes planos de ordenamento
territorial. Atendendo aos três âmbitos apresentados (nacional, regional e municipal),
identificaram-se os seguintes planos de ordenamento com incidência na área do Projecto:
•

•

Âmbito nacional
-

PBH do Tejo;

-

PROF do Ribatejo;

-

PROF do Centro Litoral;

-

PSRN 2000;

-

POPNSAC.

Âmbito Regional
-

PROTOVT;
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•

Âmbito municipal
-

PDM de Santarém;

-

PDM de Porto de Mós.

O PBH do Tejo procura obedecer aos princípios orientadores da política portuguesa de ambiente
consignada no Plano Nacional da Política do Ambiente, e dar resposta a quatro objectivos
prioritários, designadamente à gestão sustentável dos recursos naturais; protecção e valorização
ambiental do território; conservação da natureza e protecção da biodiversidade e da paisagem; e
integração do ambiente nas políticas sectoriais. Segundo a sua Carta das Unidades Homogéneas
de Planeamento, o Projecto encontra-se localizado na Unidade de Planeamento “07 Alviela/Maior/Almonda”.
O PROF do Ribatejo é um instrumento sectorial de gestão territorial que procura enquadrar e
estabelecer normas específicas de uso, ocupação, utilização e ordenamento florestal, de forma a
promover a produção de bens e serviços, e o desenvolvimento sustentado do espaço florestal. De
acordo com o seu Mapa Síntese, a área do Projecto insere-se na Sub-região Homogénea “Serra
dos Candeeiros”, estando abrangida pelas seguintes classes:
•

“Sítio da Lista Nacional (Directiva Habitats)”;

•

“Perímetro Florestal”;

•

“Área Protegida”.

O PROF do Centro Litoral integra a área do Projecto na Sub-região Homogénea “Porto de Mós e
Mendiga”, nas seguintes classes:
•

“Zonas sensíveis para a conservação”:
-

“Áreas Protegidas”;
“Zonas críticas do ponto de vista da protecção da floresta contra incêndios”.

O POPNSAC é um instrumento de natureza especial que visa estabelecer o regime de
salvaguarda dos recursos e valores naturais, através da definição de usos e formas de gestão
compatíveis com a manutenção e a valorização das características das paisagens naturais e
seminaturais, bem como da diversidade ecológica da região.
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Em cumprimento da legislação em vigor, o plano foi sujeito a revisão cujo processo ainda está em
curso. Em 2007 foi concluída a primeira proposta de revisão, objecto de discussão pública no
período compreendido entre 20 de Março e 3 de Maio desse mesmo ano. Da apreciação da
proposta pela Secretaria de Estado do Ambiente em 2008 resultaram profundas alterações ao
zonamento e regulamentação apresentadas, com destaque para a ampliação da área de
intervenção específica para a indústria extractiva. Face a estas alterações e à luz dos critérios da
jurisprudência administrativa portuguesa constantes do Acórdão do Supremo Tribunal
Administrativo nº 01159/05, de 21 de Maio de 2008, foi decidida a renovação da fase de discussão
pública atendendo à nova proposta de zonamento e regulamentação, com realização no período
compreendido entre 09 de Outubro a 20 de Novembro pp. Assim e pela natureza do Projecto, no
que respeita ao ordenamento proposto pelo POPNSAC foi considerado o conteúdo constante na
versão ainda em vigor e o conteúdo avançado pela 2ª proposta de revisão.
O POPNSAC vigente e com base nas aptidões básicas do território em termos da sua estrutura
biofísica, inclui a área do Projecto em “Zona de Silvicultura e Silvo-pastorícia” (Desenho 04, Folha
1, Anexo I). Esta abrange as áreas onde os solos apresentam maior aptidão para a instalação de
matas de produção, associadas ou não a pastagens, e de povoamentos florestais equilibrados e
racionalmente explorados.
Segundo a Carta de Ordenamento da 2ª proposta de revisão, o Projecto surge afecto a “Áreas de
Protecção Complementar, Tipo II” e “Áreas sujeitas a exploração extractiva, recuperadas ou não
por projectos específicos: Planalto de St.º António”. As Áreas de Protecção Complementar do Tipo
II visam, entre outros objectivos, o estabelecimento de regimes de exploração agrícola, florestal e
de exploração de massas minerais compatíveis com os objectivos que presidiram à criação do
Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (…) (ICNB, 2009), sendo que a ampliação de
explorações é permitida nestas áreas quando os pedidos de licenciamento, de ampliação ou de
adaptação tenham sido apresentados à data da entrada em vigor do novo regulamento, estando
sujeitas a parecer do ICNB. Importa também referir que a obtenção de um parecer favorável por
parte desta entidade manter-se-á válido independentemente do nível de protecção em que se
situe a exploração. Esta versão condiciona ainda a área do Projecto à REN e ao Regime Florestal
(Desenho 04, Folha 2, Anexo I).
O PROTOVT, enquanto instrumento regional, define o quadro de referência a desenvolver pelos
planos de natureza municipal incidentes na sua área territorial, estabelecendo objectivos
estratégicos aos quais deverão obedecer. A indústria extractiva surge neste plano como um factor
incontornável na Região do Oeste e Vale do Tejo, através da produção, entre outros, de calcários,
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margas, arenitos argilosos e arenitos cauliníticos na Bacia Lusitaniana, com significativa
importância económica e social, o que implica uma conciliação e harmonização de interesses.

Neste sentido, o PROTOVT enquadra a indústria extractiva no eixo estratégico “Potenciar as
vocações territoriais num quadro de sustentabilidade ambiental”, objectivando o aproveitamento
dos recursos geológicos, numa perspectiva de compatibilização dos valores naturais e
patrimoniais com as componentes económica e social (CCDRLVT, 2008).
O PDM de Santarém classifica a área em estudo como “Espaço para Indústria Extractiva –
Pedreiras Existentes” e “Espaço para Indústria Extractiva – Espaços para Expansão da
Exploração de Pedreiras e Caulinos”, condicionado à “REN – Áreas com riscos de erosão”
(Desenho 04, Folhas 3 e 4, Anexo I).
Por sua vez, o PDM de Porto de Mós identifica a área como “Espaços Florestais de Produção”,
condicionados ao “Regime Florestal” (Desenho 04, Folhas 5 e 6, Anexo I).
Exceptuando o PNSAC, o Projecto abrange uma outra Área Sensível5, nomeadamente o Sítio
PTCON0015 – Serras de Aire e Candeeiros, incluído na Lista Nacional de Sítios da Rede Natura
2000 e classificado como Zona Especial de Conservação das Serras de Aire e Candeeiros, ao
abrigo do Anexo B-I e Anexo B-II do Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de Abril.

USO DO S OLO

9.6.

9.6.1. Metodologia
A análise do uso actual do solo na área da Pedreira Vale dos Sobreiros Nº 4 foi efectuada com
recurso, para além do reconhecimento in-situ, aos seguintes elementos:

5

•

Carta de Ocupação do Solo nº 328 (à escala 1/25 000);

•

Carta dos Solos do Atlas do Ambiente (à escala 1/1 000 000);

•

Carta de Capacidade de Uso do Solo do Atlas do Ambiente (à escala 1/1 000 000);

•

Fotografias aéreas.

Alínea b) do art. 2º do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio.
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9.6.2. Caracterização da Situação de Referência
A presença Luvissolos Rodocrómicos Cálcicos com uma baixa capacidade de uso na área em
estudo (ver ponto 9.3.2) associados à baixa disponibilidade hídrica e às características
morfológicas, constituem uma significativa limitação ao uso atribuído ao solo. Analisando a Carta
de Ocupação do Solo (Desenho 05, Anexo I) verifica-se o predomínio das seguintes áreas e
classes de ocupação, segundo a Nomenclatura da Carta de Ocupação do Solo de Portugal
Continental (COS’90):
•

Áreas artificiais
o

Improdutivos
-

•

Pedreiras, saibreiras, minas a céu aberto (JJ1);

Floresta
o

Folhosas
-

Outras folhosas associadas a Carvalho, com grau de coberto de 30% a
50%;

•

Meio semi-natural
o

Ocupação arbustiva e herbácea:
-

Vegetação arbustiva baixa – matos.

A presença de rocha com elevado valor económico continua a constituir um factor determinante
para o desenvolvimento da actividade extractiva. Neste sentido, verifica-se a ocorrência de
núcleos extractivos por toda a serra que, segundo dados do ICN (2007), podem agrupar entre 5 a
30 pedreiras de rocha ornamental. A Pedreira Vale dos Sobreiros Nº 4 inclui-se precisamente num
desses núcleos, numa área marcada por manchas envolventes de vegetação arbórea e herbáceoarbustiva (Fotografia 12 e Fotografia 13), em razoável estado de conservação.
A vegetação arbórea compreende quercíneas e, pontualmente, pinheiros bravos e eucaliptos. O
coberto herbáceo e arbustivo é representado essencialmente por espécies das etapas seriais da
vegetação potencial.
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FOTOGRAFIA 12: PORMENOR DO REVESTIMENTO ARBUSTIVO NA ÁREA DA PEDREIRA.

FOTOGRAFIA 13: PORMENOR DO REVESTIMENTO HERBÁCEO NA ÁREA DA PEDREIRA.

9.7.

PAISAGEM

9.7.1. Metodologia
Para a caracterização da paisagem envolvente à Pedreira Vale dos Sobreiros Nº 4 adoptou-se
uma sequência metodológica composta por dois domínios fundamentais: estrutural e perceptivo.
Através do domínio estrutural procurou-se interpretar o território potencialmente afectado pelo
Projecto e efectuar a sua descrição, considerando parâmetros de análise como a fisiografia (linhas
e pontos fundamentais do relevo, hipsometria, declives e exposição de encostas), a composição
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(uso do solo), a existência de elementos naturais de particular interesse, a existência de
elementos culturais e antrópicos, e as unidades de paisagem.
Através do domínio perceptivo avaliou-se o valor visual e estético da paisagem, recorrendo para o
efeito a um método qualitativo e utilizando parâmetros de análise como a qualidade cénica do
local (relacionada com a harmonia funcional, diversidade, complexidade, singularidade e estrutura
visual dominante), as acessibilidades visuais, a fragilidade visual, a capacidade de absorção visual
e a qualidade visual.
Como material base para a caracterização da situação de referência utilizaram-se os seguintes
instrumentos:
•

Carta Militar de Portugal nº 328 (escala 1/25000);

•

Carta de Ocupação do Solo nº 328 (escala 1/25000);

•

Fotografias aéreas;

•

Reconhecimento de campo com registo fotográfico;

•

Bibliografia específica considerada pertinente.

9.7.2. Caracterização da Situação de Referência
Do ponto de vista fisiográfico, a Pedreira Vale dos Sobreiros Nº 4 localiza-se em zona de
cumeada, na proximidade do bordo Sul da unidade morfológica do Planalto de St.º António.
Encontra-se a uma altitude na ordem dos 400 m, numa zona de baixo declive que caracteriza o
relevo existente como aplanado. Atendendo à morfologia do relevo salienta-se uma orientação
dominante de encostas a Oeste.
Nesta região, as extensas áreas de matos que revestem o bordo Sul do Planalto de St.º António
foram interrompidas pela emergência de pedreiras que ocupam áreas significativas, à semelhança
do que acontece, em menor escala, nas zonas da Portela das Salgueiras e do Codaçal e, de
forma menos concentrada, ao longo da vertente Oeste da Serra dos Candeeiros (ICN, 2007).
Consoante a finalidade do material extraído (brita, calçada, laje, alvenaria, dolomites ou calcáreos
dolomíticos, lancis e pedras ornamentais), surgem, em núcleo, pedreiras industriais e ornamentais
que marcam morfológica e visualmente a paisagem (Fotografia 14 e Fotografia 15).
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FOTOGRAFIA 14: VISTA PARA A ÁREA DA PEDREIRA VALE DOS SOBREIROS Nº 4.

FOTOGRAFIA 15: VISTA PARA A ÁREA ENVOLVENTE DA PEDREIRA.

Segundo o estudo editado pela Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento
Urbano (DGOTDU) - Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal
Continental (C. d’Abreu, 2004), a região das Serras de Aire e Candeeiros insere-se no grupo de
Unidades de Paisagem “Maciços Calcários da Estremadura”. O carácter da paisagem encontra-se
associado a um ambiente cársico de elevado valor estético, marcado pelo progressivo abandono
das actividades mais tradicionais, como a agrícola e pastoril, e pela intensificação de outras
actividades, de que é exemplo a indústria extractiva. Perante a afirmação da extracção de inertes,
é possível definir sub-unidades de paisagem correspondentes a núcleos de pedreiras, sendo que
a Pedreira Vale dos Sobreiros está localizada num deles – Pé da Pedreira. Regra geral, estas
sub-unidades causam alterações morfológicas cuja significância é tanto maior quanto maiores
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forem os ângulos de observação, podendo essa significância ser ainda maior consoante a posição
fisiográfica ocupada pelas explorações.
Ainda que localizada numa zona de cumeada, na envolvente da Pedreira Vale dos Sobreiros Nº 4
apenas existem outras explorações cujos trabalhadores são os observadores imediatos. Outros
potenciais observadores são os habitantes da povoação de Pé da Pedreira que, no entanto, não
têm um campo de observação directo para a cava onde se localiza esta Pedreira. Assim, não
obstante a estrutura visual da paisagem nesta região ser aberta, a sua permeabilidade face aos
observadores é média a baixa.
Tanto a estrutura como a permeabilidade visuais têm uma forte influência na qualidade da
paisagem. Para a sua valoração importa também considerar os conceitos de fragilidade visual e a
capacidade de absorção visual. Por fragilidade visual entende-se uma qualidade visual intrínseca
relacionada com a capacidade de absorção visual que, por sua vez, constitui a maior ou menor
aptidão para a paisagem absorver visualmente eventuais modificações, sem perda de qualidade
paisagística (Barata; Mascarenhas, 2002).
Do ponto de vista da fragilidade visual e atendendo à qualificação da permeabilidade visual,
entende-se que essa fragilidade é média, uma vez que a capacidade de absorção é também
média. Tomando como referência estas características, a qualidade visual é média. Assim e
resumidamente tem-se que:
QUADRO 23: ANÁLISE DA QUALIDADE VISUAL DA PAISAGEM.
CRITÉRIOS

VALORAÇÃO

Estrutura Visual

Aberta

Permeabilidade Visual

Média a Baixa

Fragilidade Visual

Média

Capacidade de Absorção Visual

Média

Qualidade Visual

Média

Conforme já referido, a paisagem envolvente à Pedreira não dispõe de múltiplos pontos de
observação, pelo que não existem acessibilidades visuais significativas. Com base no
reconhecimento in-situ verificou-se que estas acessibilidades ocorrem dentro do próprio núcleo e
cava, através dos trabalhadores afectos à actividade (Desenho 06, Anexo I). As acessibilidades
visuais a partir da povoação de Pé da Pedreira são também pouco significativas, dada a distância
ao local de implantação do Projecto.
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SÓCIO-ECONOMIA

9.8.

9.8.1. Metodologia
O estudo das características socio-económicas da área de intervenção da Pedreira Vale dos
Sobreiros Nº 4 baseia-se na análise, a nível local, concelhio, regional e supra-regional, das
informações estatísticas disponibilizadas pelas seguintes entidades:
•

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) Centro – Proposta de
Programa Operacional Regional do Centro (2007-2013), 2007;

•

CCDR Lisboa e Vale do Tejo – A Região de Lisboa e Vale do Tejo em Números, 2009;

•

CCDR Lisboa e Vale do Tejo – Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e
Vale do Tejo, 2009;

•

Instituto Nacional de Estatística (INE) – Censos, 2001;

•

INE – Estimativa da População Residente, Anuário Estatístico da Região Alentejo, 2008;

•

INE – Estimativa da População Residente, Anuário Estatístico da Região Centro, 2008.

A análise do território de intervenção teve como objectivo analisar a evolução demográfica do
povoamento, do emprego, da economia, em especial da importância da actividade extractiva no
desenvolvimento económico. Assim foram analisados os seguintes elementos:
•

Demografia;

•

Estrutura Socio-económica;

•

Urbanização e Povoamento;

•

Infra-estruturas;

•

Equipamentos Colectivos;

•

Espaços Canais e Meios de Transporte.
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Posteriormente, avaliou-se o significado da Pedreira Vale dos Sobreiros Nº 4 à escala local e
regional. Através da análise demográfica, pretendeu-se avaliar o grau de importância em termos
de população local, regional e nacional, que o projecto em estudo pode assumir. Do mesmo
modo, o estudo da Estrutura Socio-económica permitiu avaliar as incidências a nível local,
regional e nacional, bem como no que diz respeito aos trajectos utilizados nas deslocações diárias
das populações na área de intervenção da Pedreira. O estudo da Urbanização e Povoamento,
Infra-estruturas e Equipamentos Colectivos, permitiu avaliar a influência do projecto em termos de
desenvolvimento dos aglomerados directamente abrangidos e das respectivas condições de
habitabilidade e disponibilidade de serviços públicos.
Por fim, com a análise dos descritores Espaços-canais e Meios de Transporte, procurou-se avaliar
o grau de interferência que o projecto apresentará em termos de rede de tráfego e das possíveis
alterações em termos de acessibilidades.

9.8.2. Caracterização da Situação de Referência
9.8.2.1. Enquadramento regional, concelhio e local

9.8.2.1.1 Regiões Centro e Lisboa e Vale do Tejo e sub-regiões Pinhal Litoral e Lezíria do
Tejo
O Projecto situa-se no limite administrativo dos concelhos de Porto de Mós e Santarém e das
freguesias de Mendiga e Alcanede inserindo-se, do ponto de vista das unidades territoriais, nas
Regiões Centro e Lisboa e Vale do Tejo (NUT II) e nas Sub-regiões Pinhal Litoral e Lezíria do Tejo
(NUT III), respectivamente.
O território da Região de Lisboa e Vale do Tejo corresponde a 13% do total nacional, e concentra
34% da população do país. A Região Centro representa 31,3% do território de Portugal
Continental e 23,7% da sua população.
•

Localização Estratégica e Redes de Acessibilidade

A exploração insere-se na região Centro-Lisboa, vantajosa tanto nas redes rodoviárias como nas
ferroviárias e marítimas. A região Centro detém um posicionamento de centralidade geográfica
estratégico, por um lado, na articulação do território e do sistema urbano nacional e na ligação dos
corredores estruturantes entre as duas grandes áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Por outro
lado, no acesso do país ao norte e ao centro da Europa através dos corredores Galaico-Português
e Irun-Portugal da Rede Transeuropeia de Transportes e na articulação multimodal Portugal Espanha – Europa (Proposta de Programa Operacional Regional do Centro 2007-2013, 2007).
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A região de Lisboa e Vale do Tejo (RLVT) é tradicionalmente estruturada por dois grandes eixos
radioconcêntricos (A8/Linha do Oeste e A1) convergindo para Lisboa, e por novas acessibilidades
proporcionadas pelos eixos A15 e IC9, 10 e 11 reforçando a mobilidade interna regional.
Entretanto, a localização do Novo Aeroporto de Lisboa no Campo de Tiro de Alcochete,
proporciona uma extraordinária oportunidade para deslocalizar para o interior os eixos de
urbanização, logística e desenvolvimento, tradicionalmente localizados na faixa litoral (A8 e A1).
Este ficará próximo de dois corredores rodoviários (circular IC11/A13 e radial IC3/IC13/A33), e de
dois corredores ferroviários radiais (Linha Alta Velocidade Lisboa-Madrid e Linha do Sul)
(PROTOVT, 2007-2013).
Finalmente, ambas as regiões constituem grande parte de fachada Atlântica possuindo vários
portos com potencial de crescimento, importantes na atracção de novas funções e actividades
marítimas e na articulação do transporte marítimo entre a Europa e o resto do mundo, com
especial destaque para os países lusófonos.
•

Sistema Urbano

Nas regiões do Centro e de Lisboa e Vale do Tejo, tem-se assistido, nas últimas décadas, ao
reforço demográfico dos principais centros urbanos, sobretudo em resultado do crescimento do
sector terciário e em detrimento dos aglomerados populacionais de menor dimensão. Na região
Centro, os processos de urbanização e a evolução do modelo de povoamento registaram duas
tendências distintas na região, que se manifestaram numa progressiva concentração da
população no litoral, através de uma ocupação difusa, e por padrões de polarização e de reforço
demográfico nos principais centros urbanos do interior (Proposta de Programa Operacional
Regional do Centro 2007-2013, 2007).
Na RLVT destaca-se uma estrutura polinucleada e fortemente interdependente, polarizada por
centros urbanos com uma dimensão social e dinamismo económico capazes de estruturar um
novo modelo territorial. O Tejo transmite uma paisagem singular a este eixo, criando unidade e
identidade a este corredor, onde os níveis de acessibilidade e mobilidade são fortemente
potenciadores da complementaridade urbana. A qualificação das zonas ribeirinhas e a valorização
dos centros promovem a sociabilidade urbana e a qualidade urbanística num contexto rural
singular. (PROTOVT, 2007-2013).
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•

Densidade e Crescimento Populacional

De acordo com as estimativas, a população continua a crescer na RLVT, com uma variação entre
2001 e 2008 bastante superior à média nacional (115,4), em termos gerais. A RLVT mantém o
efeito polarizador no território nacional com valores de densidade populacional elevados. Encerra,
porém, realidades díspares no seu interior: enquanto a densidade populacional verificada na
Grande Lisboa corresponde a 1.475 hab/Km², na sub-região da Lezíria do Tejo é apenas 58,4
hab/Km² (RLVT em Números, 2009).
A região do Centro apresenta uma densidade populacional média de 84 hab/km2. No entanto, a
esta densidade correspondem grandes disparidades internas entre o litoral e o interior. A
densificação das sub-regiões do litoral, atinge o seu máximo no Baixo Vouga, 219 hab/Km2,
esbatendo-se à medida que se caminha para o interior, até encontrar os valores mínimos de 20
hab/Km2, na Beira Interior Sul, o que demonstra a fraca capacidade das áreas rurais do interior
para atrair e manter a população (Proposta de Plano Operacional Regional do Centro 2007 - 2013,
2007).
No quadro seguinte estão representadas as duas sub-regiões onde se insere o presente projecto.
QUADRO 24: DENSIDADE POPULACIONAL DAS REGIÕES CENTRO E LISBOA E VALE DO TEJO, E SUB-REGIÕES ONDE SE INSERE O
PROJECTO.
REGIÃO E SUB-REGIÃO

DENSIDADE POPULACIONAL

Centro

84 hab/km

Sub-região Pinhal Litoral

153,8 hab/km

Lisboa e Vale do Tejo

312 hab/km

Sub-região Lezíria do Tejo

58,4 hab/km

2
2

2
2

(Fonte: INE, 2008)

Durante os anos 90, apesar do crescimento populacional na Região Centro ter estagnado, na
Região de Lisboa e Vale do Tejo tem evoluido com algum significado. Ao nível geográfico das
sub-regiões, verificou-se que para ambos os casos, a taxa de mortalidade é maior que a taxa de
natalidade, sendo esta diferença mais acentuada na sub-região da Lezíria do Tejo (Gráfico 10).
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GRÁFICO 10: TAXA DE NATALIDADE E MORTALIDADE NAS SUB-REGIÕES PINHAL LITORAL E LEZÍRIA DO TEJO.
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(Fonte: INE, 2008)

Apesar de se verificar este panorama, as taxas de crescimento efectivo nas duas sub-regiões
foram positivas, registando os valores de 0,34 % e 0,13 % respectivamente para o Pinhal Litoral e
Lezíria do Tejo.
•

Estrutura Demográfica

Um traço marcante da estrutura demográfica de ambas as regiões reside no seu elevado índice
de envelhecimento. Apesar de inserido na tendência nacional, o peso da população idosa
assume, na Lezíria do Tejo, proporções mais expressivas. Em 2008, o índice de envelhecimento
desta região cifrava-se em 147,8, ao passo que a média nacional era de 118,1 e no Pinhal Litoral
de 118,3. O Quadro 25 sintetiza os indicadores demográficos das sub-regiões Lezíria do Tejo e
Pinhal Litoral, comparativamente a Portugal Continental.
QUADRO 25: INDICADORES DEMOGRÁFICOS.

LOCAL DE RESIDÊNCIA

TAXA DE CRESCIMENTO
EFECTIVO (%); ANUAL

Portugal Continental

0,08

TAXA BRUTA DE

TAXA BRUTA DE

NATALIDADE
(‰); ANUAL

MORTALIDADE
(‰); ANUAL

ÍNDICE DE
ENVELHECIMENTO
(N.º); ANUAL

9,8

9,8

118,1

Lezíria do Tejo

0,13

9,5

12,2

147,8

Pinhal Litoral

0,34

9,2

9,3

118,3
(Fonte: INE, 2008)
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O índice de envelhecimento de ambas as sub-regiões tem-se vindo a agravar nos últimos anos,
pelo que se traduz num peso mais significativo de população inactiva.
Sublinhando esta situação, expõe-se de seguida (Gráfico 11) a comparação entre a estrutura
etária da população de Portugal Continental, Sub-Regiões da Lezíria do Tejo e Pinhal Litoral, onde
se insere a Pedreira Vale dos Sobreiros Nº 4 (INE, 2008).
GRÁFICO 11: ESTRUTURA ETÁRIA.
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0-14 anos

0,0%

Sub-Região Lezíria do Tejo

15,3%
14,2%
15,1%
20,0%

Portugal Continental

40,0%
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(Fonte: INE, 2008)

Pela análise do gráfico anterior, verifica-se que os jovens na faixa etária até aos 14 anos de idade
e na faixa dos 15 aos 24 anos de idades têm menor representatividade que a população com mais
de 65 anos em ambas as sub-regiões, seguindo a tendência nacional.
•

Nível de Instrução

No capítulo das habilitações académicas da população, as sub-regiões detêm uma situação um
pouco desfavorável face à média de Portugal Continental. Com efeito, em 2001, manifestava-se o
predomínio de pessoas habilitadas unicamente com o primeiro ciclo do ensino básico. De acordo
com os Censos desse ano, 58,7 % da população residente na Lezíria do Tejo e 60,1 % residente
no Pinhal Litoral possuía o nível básico do ensino, valores ligeiramente superiores à média de
Portugal Continental (58,3 %). A população residente com o ensino secundário correspondia a
cerca de 15 % da população total em ambas as sub-regiões, ao passo que os residentes com
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habilitações ao nível do ensino médio e superior correspondiam a 8,7 % dos habitantes da Lezíria
do Tejo e 9,0 % do Pinhal Litoral, face a uma média nacional superior de 11,7 %.
A taxa bruta de escolarização de um grau de ensino traduz a relação percentual entre o número
de alunos matriculados nesse ensino e a população total residente com idade correspondente a
esse nível de ensino. Em 2008, a sub-região Lezíria do Tejo apresentava uma taxa de
escolarização no ensino básico (126,5 %) mais elevada que à de Portugal Continental - NUT I
(121,3 %). Em contrapartida o Pinhal Litoral apresentava uma taxa mais reduzida de 116,1 %. No
mesmo ano, porém, as taxas brutas de escolarização nos ensinos secundário e superior do Pinhal
Litoral, 103,3% e 23,4% respectivamente, registaram valores superiores ao da sub-região Lezíria
do Tejo, com proporções respectivas de 91,7% e 15,0%.
•

Sectores de Actividade

Globalmente, é o sector terciário que mais contribui para o valor acrescentado bruto (VAB) das
sub-regiões Lezíria do Tejo e Pinhal Litoral, com um peso relativo de 66,5% e 60,4%
respectivamente, estando estes valores em concordância com os valores nacionais. O sector
secundário representa 25,4 % do VAB da Lezíria do Tejo, sendo superior no Pinhal Litoral
(37,5%). O sector primário destaca-se mais na Lezíria do Tejo, com uma quota-parte de 8,1%,
apresentando uma importância muito superior à verificada na sub-região Pinhal Litoral (2,1%) e
em Portugal Continental (2,5 %).
9.8.2.1.2 Concelhos de Santarém e Porto de Mós
O concelho de Santarém, composto por vinte e oito freguesias, está localizado na RLVT de
Portugal Continental, sub-região da Lezíria do Tejo, distrito de Santarém, ocupando uma área total
de 560,2 km².
O concelho de Porto de Mós é composto por treze freguesias e está localizado na Região Centro
de Portugal Continental, sub-região do Pinhal Litoral, distrito de Leiria, ocupando uma área total de
264,9 km2.
Em termos demográficos e comparando os dados presentes nas Estatísticas Territoriais do INE,
verifica-se que tanto no concelho de Santarém como no de Porto de Mós houve um acréscimo
populacional de 0,09% e 3,13%, respectivamente, apresentando ambos, no entanto, uma
população envelhecida com Índices de Envelhecimento correspondentes a 115,5 e 128,0,
superiores à média nacional (113,6) - Gráfico 12.
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GRÁFICO 12: ESTRUTURA ETÁRIA DOS CONCELHOS DE SANTARÉM E PORTO DE MÓS.
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(Fonte: INE, 2007)

Pela observação do Gráfico 12, pode-se concluir que a maior parte da população se encontra na
faixa etária entre os 25 e os 64 anos e acima dos 65 anos. A percentagem de jovens com menos
de 14 anos é bastante reduzida, pelo que se conclui que a taxa de natalidade de 9,80% em
Santarém e 9,0% em Porto de Mós não compensa a tendência de envelhecimento.
De acordo com o Guia de Portugal, o Indicador de Desenvolvimento Municipal (IDM) é uma
medida de referência que permite hierarquizar os 308 Municípios portugueses em termos de
desenvolvimento, tendo em conta os seguintes domínios sectoriais:
•

Potencial demográfico;

•

Serviços de apoio às populações;

•

Ambiente e qualidade de vida;

•

Dinamismo económico;

•

Capacidade de influenciar o exterior;

•

Cidadania;

•

Finanças locais.
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Os Concelhos de Santarém e Porto de Mós encontram-se na posição 26 e 109, respectivamente,
apresentando IDM de 165,5 e 106,2. No Gráfico 13 podem-se observar as várias componentes do
IDM, para ambos os concelhos.
GRÁFICO 13: COMPONENTES DO IDM.
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(Fonte: http://www.guiadeportugal.pt)

Em termos empresariais, verifica-se um predomínio das empresas ligadas ao comércio, hotelaria
e restauração (Gráfico 14).
GRÁFICO 14: POPULAÇÃO ACTIVA POR SECTOR.
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(Fonte: http://www.guiadeportugal.pt)
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Verifica-se um abandono do sector primário e um aumento dos sectores secundários e terciários.
Associado às actividades de extracção de pedra, é de realçar que no interior do PNSAC, e
consequentemente nos dois concelhos, existe um património arquitectónico associado à rocha
calcária dominante. Pela mão humana esta rocha toma as mais variadas formas, tais como os
muros que cercam os terrenos particulares, denominados cerrados; as formas (naturais ou
construídas) associadas à recolha, transporte e armazenamento de água, como pias, caleiras,
pequenos aquedutos, cisternas e poços; os moinhos de vento para cereais; os lagares
tradicionais, as azenhas e ainda os anexos das habitações, como pátios, alpendres, etc.
(Fotografia 16).

FOTOGRAFIA 16: EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO DA PEDRA.

9.8.2.1.3 Freguesias de Alcanede e Mendiga

Alcanede é uma freguesia portuguesa do concelho de Santarém, com 106,18 km² de área, 5 048
habitantes, e uma densidade populacional de 47,5 hab/km², de acordo com dados do INE de
2001.
A freguesia de Mendiga, pertencente ao concelho de Porto de Mós, possui uma área total de 21,1
km2 e apresenta uma densidade populacional de 50,5 hab/km2. De acordo com os dados do INE
de 2001, a sua população é de 1016 habitantes.
Apesar do concelho de Santarém ter registado um crescimento demográfico, ainda que ligeiro, de
0,09% da sua população residente, a freguesia de Alcanede inverteu a situação. Assim, perdeu
0,53% dos residentes entre 1991 e 2001, sendo o número de residentes em 2001 de 5 048. Esta
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diminuição dever-se-á, certamente, ao facto da freguesia em causa ser considerada como Área
Predominantemente Rural, segundo a Tipologia de Áreas Urbanas.
A estrutura etária da população da freguesia de Mendiga apresenta um padrão semelhante ao
existente no concelho de Porto de Mós. Ressalta-se, no entanto, o facto da população jovem, até
aos 24 anos ter diminuído o seu peso na última década, ao contrário dos restantes grupos etários.
Aqui também se trata de uma freguesia rural que tem como principais actividades económicas a
agricultura e a indústria extractiva.
O Gráfico 15 ilustra a distribuição da população pelas faixas etárias.
GRÁFICO 15: ESTRUTURA ETÁRIA DAS FREGUESIAS DE ALCANEDE E MENDIGA.
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(Fonte: http://www.guiadeportugal.pt)

9.8.2.2. A economia das Serras de Aire e Candeeiros
•

A Identidade Cultural

A região das Serras de Aire e Candeeiros possui um património e identidade bastante rico,
motivados pelos recursos endógenos de cada micro-região. As aldeias de beira da serra e das
depressões dispunham de terrenos férteis, onde se podiam efectuar diversas culturas e assegurar
a alimentação dos animais. Nas aldeias cimeiras, pela pobreza dos solos os terrenos eram
conquistados através do arroteio e despedrega do baldio serrano. Estas condições reflectiram-se
também ao nível da habitação. As habitações da beira da serra e das depressões surgem de uma
forma mais dispersa. Apresentam dois pisos, alpendres e anexos, bem como terrenos, onde ainda
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hoje é possível observar uma variedade de culturas. Nas aldeias serranas, onde a subsistência
era mais difícil, as habitações apresentavam piso térreo e anexos exíguos, com terrenos situados
nas encostas, com cinturas de muros de pedra.
•

Agricultura e Florestas

Apesar da floresta e dos baldios se encontrarem em declínio, por perda de valor económico,
surgiu em substituição a pequena exploração familiar, fragmentada em pequenos blocos ou
mesmo “sem terra” (cunicultura, suinicultura, avicultura, etc.), por vezes orientada para o mercado,
mas noutras funcionando em mero apoio da economia doméstica (Plano Zonal do PNSAC, 2002).
As actividades agrícolas são na actualidade exercidas no quadro de explorações individuais e sob
três modalidades principais:
o

Agricultura a tempo parcial – neste caso apenas como fonte complementar de
rendimento não monetário de chefes de família, cuja profissão é não agrícola;

o

Agricultura comercial – que assenta sobretudo nas produções de origem animal,
como a carne e o leite;

o

Agricultura de subsistência – que define as zonas mais deprimidas do Parque e em
acentuado declínio demográfico e económico.

Na generalidade, a agricultura praticada no PNSAC caracteriza-se por ser uma agricultura que
mantém baixos índices de produtividade e mecanização, orientada num espírito de auto-consumo
familiar, não sendo portanto a principal actividade do agregado familiar.
A floresta do PNSAC trata-se de um mosaico de bosques e bosquetes, pastagens naturais e
zonas de matos de protecção, conservando-se o solo, aumentando a fertilidade da estação e
protegendo os povoamentos de risco de fogos (Fotografia 17). A atitude das populações
residentes tem moldado fortemente o maciço: a roça dos matos, a criação de áreas de pastagem,
o pastoreio, a utilização de outras espécies florestais, o urbanismo e a extracção de inertes são
formas de rentabilização do espaço que aqui se exercem. Assim, a área florestal no PNSAC
corresponde a 7.670 ha (cerca de 20% do total da Área Protegida), dominando o pinhal com 38%,
o eucaliptal com 29% e as Quercíneas com 27%.
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FOTOGRAFIA 17: ESPAÇO AGRO-FLORESTAL.

•

Indústria Extractiva

A actividade tradicional ligada à indústria de extracção de pedra na zona meridional da Serra dos
Candeeiros, com pedreiras e oficinas de serração de cantarias, existe desde há muito tempo, com
referências documentadas desde meados do século XIX. Ao longo do século XX, a actividade
extractiva foi-se desenvolvendo na região, em paralelo com o que se verificou noutras zonas do
país, com a produção de rochas ornamentais.
No PNSAC verifica-se um aumento de actividade nos sectores secundário e terciário, a que estão
associadas actividades com fortes impactes no território, como sejam a urbanização, a construção
de infra-estruturas e equipamentos e as pedreiras. Tal facto aumenta o risco de destruição directa
de valores patrimoniais e pode implicar um aumento da perturbação de áreas até agora pouco
frequentadas. O uso do solo reflecte esta evolução, sendo evidentes os sinais de diminuição da
intensidade de uso da grande maioria do território, ocupado por matos e herbáceas não
cultivadas, em paralelo com o aumento da área ocupada por usos intensivos, como sejam as
áreas urbanas, pedreiras e povoamentos florestais de produção. A exploração de pedreiras de
rocha ornamental domina a indústria extractiva com 135 pedreiras a laborar, seguindo-se as
pedreiras de laje com 58 pedreiras e as de rocha industrial com 30 pedreiras.
O Quadro 26 e Quadro 27 apresentam as áreas e números afectos à indústria extractiva do
PNSAC, de onde se pode observar que a freguesia de Alcanede possui uma das maiores áreas
de exploração tanto de rocha ornamental, como da industrial e de calçadas.
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QUADRO 26: NÚMERO DE PEDREIRAS DE ROCHA ORNAMENTAL E ÁREAS ENVOLVIDAS.

FREGUESIA

LICENCIADAS

ÁREA
2
(M )

NÃO
LICENCIADAS

ÁREA
2
(M )

PEDREIRAS
EXISTENTES

ÁREA
2
(M )

Évora de Alcobaça

1

4254

0

0

1

4254

Prazeres de Aljubarrota

8

1157765

24

170238

11

1228153

Turquel

0

0

15

153102

6

94045

Benedita

3

37786

2

20000

3

37786

Monsanto

2

61000

1

7200

3

68200

Fátima

0

0

1

7950

0

0

Alvados

2

25140

5

47619

3

65525

Arrimal

14

198557

19

116630

28

274433

Mendiga

8

137700

7

4100

9

141800

S. Bento

0

0

9

147590

7

120590

Serro Ventoso

13

166636

16

170905

26

301621

Alcobertas

2

38924

13

115462

4

55387

Alcanede

28

589896

83

1185209

34

628496

Total

81

2417658

195

2146005

135

3020290
(Fonte: INCB, 2007)

QUADRO 27: NÚMERO DE PEDREIRAS DE ROCHA INDSUTRIAL E ÁREAS ENVOLVIDAS.

FREGUESIA

LICENCIADAS

ÁREA
2
(M )

NÃO
LICENCIADAS

ÁREA
2
(M )

PEDREIRAS
EXISTENTES

ÁREA
2
(M )

Turquel

1

9000

3

0

1

9000

Benedita

0

0

2

28000

2

28000

Moitas Vendas

1

111930

1

50000

2

161930

Alcaria

0

0

2

60000

0

0

Alqueidão

1

50000

0

0

1

50000

S. João

2

127154

0

0

1

111604

S. Pedro

1

63000

0

0

1

63000

Serro Ventoso

0

0

8

96950

4

28570

S. Bento

0

0

1

20000

1

2000

Rio Maior

1

26520

0

0

1

26520

Alcobertas

5

336180

12

47250

8

331180

Alcanede

5

198200

4

103300

8

252500

Pedrogão

0

0

2

48000

x

Chancelaria

1

\

0

0

Total

18

921984

35

453500

30

1064304
(Fonte: INCB, 2007)

As pedreiras do sector das rochas ornamentais e industriais, sendo este o mais dinâmico, é
também o que apresenta uma gestão menos eficaz, na medida em que se verifica uma
desadequação entre as áreas licenciadas e as áreas de expansão (Quadro 28).
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QUADRO 28: NÚMERO DE PEDREIRAS DE CALÇADA E ÁREAS ENVOLVIDAS.
FREGUESIA

LICENCIADAS

ÁREA
2
(M )

NÃO LICENCIADAS

ÁREA
2
(M )

Alcanede

120

731504

26

198743

Mendiga

73

357665

9

48689

S. Bento

27

117095

3

13410

Arrimal

5

17910

4

20780

Alqueidão

8

12282

4

17173

Total

233

1236456

46

298795
(Fonte: INCB, 2007)

A principal conclusão a reter é que tem havido de facto destruição de património geológico
decorrente da actividade das pedreiras, como seria inevitável, não sendo no entanto possível
avaliar adequadamente a dimensão e relevância do património perdido (ICNB, 2007).
9.8.2.3. Rede Viária e Tráfego

A região onde se localiza a Pedreira Vale dos Sobreiros é servida por várias auto-vias da Rede
Fundamental das Estradas Portuguesas. A Estrada Nacional EN1/IC2 e a Auto-Estrada A1, que
servem de eixos rodoviários para as regiões Centro-Norte, bem como a Auto-Estrada A8 que
serve a zona Litoral Sul. Em termos regionais, os acessos mais importantes à área de implantação
do Projecto são os que se encontram no Desenho 01, Folha 3 (Anexo I).
O material extraído é, conforme já referido na descrição do Projecto, encaminhado para o seu
destino em camiões que utilizam os acessos existentes, também utilizados pelos exploradores das
restantes pedreiras localizadas na envolvência. O acesso à Exploração é assegurado pela EN 362
que liga Alcanede à povoação de Valverde, e a partir desta, ao Km 25, por estrada camarária em
direcção à povoação de Pé da Pedreira, até ao entroncamento que permite o acesso ao caminho
que serve as várias pedreiras da zona (Desenho 01, Folha 3 Anexo I).
O trajecto preferencial é efectuado pelo caminho existente a Noroeste da povoação mais próxima,
Pé da Pedreira, evitando assim a passagem dos veículos pesados pela mesma. A Fotografia 18
ilustra o acesso à Pedreira de Vale dos Sobreiros Nº 4.
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FOTOGRAFIA 18: ACESSO À PEDREIRA DE VALE DOS SOBREIROS Nº 4.

Atendendo aos percursos usuais de carregamento e transporte de pedra com origem na Pedreira,
identifica-se no Quadro 29 as principais características das vias.
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QUADRO 29: CARACTERÍSTICAS DAS VIAS USADAS NA MOVIMENTAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA E DOS RESPECTIVOS TRAJECTOS.

VIA

PERCURSO
EFECTUADO

DISTÂNCIA
PERCORRIDA
(KM)

TIPO

EXISTÊNCIA

DE
PAVIMENTO

DE
BERMA

LARGURA
MÉDIA
DA

LOCALIDADES
ATRAVESSADAS

Casais da
Barroca,
Tremes,
Aldeia da
Ribeira,
Alcanede,
Mosteiros,
Valverde

Sim

Restauração
Comércio

Existem

Elevada

1

0

Diversificado

Não existem

Baixa

0

1

Essencialmente
ligeiros

Não existem

Muito baixa

0

1

Essencialmente
pesados

VIA (M)

A1 Valverde

Estrada
municipal

Valverde Pé da
Pedreira

2x1,8 km

Asfalto

Não

4m

Nenhuma

Não

Pequena
indústria de
transformação
da pedra

Caminho
público

Pé da
Pedreira Núcleo
extractivo
da
Pedreira
Vale dos
Sobreiros

2x1 km

Terra
batida

Não

3-4 m

Nenhuma

Não

Nenhuma

Asfalto

Sim

4-5 m

COLETIVOS
PRESENTES NO
TRAJECTO

INTENSIDADE
DO
TRÁFEGO

N.º
DE

ACTIVIDADES
ECONÓMICAS
EXISTENTES

N362

2x23,5 km

EQUIPAMENTOS

HABITAÇÕES
ISOLADAS
EXISTENTES

VIRAGENS À
ESQUERDA
IDA VOLTA

TIPOLOGIA
DE
TRÁFEGO

(Fonte: Ferrarias, Lda.)
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•

Volume e Tipologia de Tráfego existente

Na estimativa do volume de tráfego existente nas vias que serão utilizadas no carregamento e
transporte de pedra com origem na Pedreira Vale dos Sobreiros Nº 4 não se considerou a N362,
pois trata-se de uma via com uma abrangência territorial muito grande e, consequentemente, com
um volume de tráfego conhecidamente elevado, cujo incremento causado pela duplicação do
número de trajectos é considerado negligenciável. Assim, a estimativa do volume de tráfego
existente e da percentagem originada pela Pedreira refere-se ao caminho público e à estrada
municipal.
A metodologia utilizada consistiu em delimitar uma área de influência das vias para a qual se
estimou o número de viaturas ao serviço de particulares e de empresas. Na estimativa do volume
de tráfego considerou-se:
•

Viaturas particulares ao serviço das famílias
-

A população presente na área de influência é igual à obtida pela ponderação da
densidade populacional das freguesias com as respectivas áreas atravessadas
(Quadro 30);

-

O agregado familiar médio na área de influência é composto por 3 pessoas;

-

Em cada agregado familiar existe 1 viatura ligeira que efectua o trajecto estudado
2x/dia;

•

Viaturas ao serviço da actividade industrial
-

Actividade industrial existente refere-se exclusivamente à actividade extractiva,
tendo sido identificadas cerca de 40 pedreiras, todas no núcleo extractivo de Pé da
Pedreira;

-

Cada pedreira tem um camião ao serviço que faz o percurso de ida e volta 1x/dia;

-

Em cada pedreira são utilizadas, pelos funcionários, 2 viaturas ligeiras que fazem
2x/dia o percurso de ida e volta;

•

Viaturas ao serviço da actividade comercial
-

O comércio existente refere-se a 5 estabelecimentos;
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-

Cada estabelecimento comercial recebe a visita de fornecedores/representantes
comerciais 1x/semana em viaturas ligeiras.

QUADRO 30: DEMOGRAFIA NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO PERCURSO EFECTUADO PELA EN, EM E CAMINHO DE ACESSO À PEDREIRA.

FREGUESIA

ÁREA DE
2
INFLUÊNCIA (KM )

DENSIDADE POPULACIONAL POR
2
FREGUESIA (HAB/KM )

POPULAÇÃO
SERVIDA PELA VIA

Mendiga

0,44

50,5

22

Alcanede

117,72

47,4

5580

TOTAL

5602

Através destes dados estimou-se o volume e tipologia de tráfego na estrada municipal e no
caminho público (Quadro 31 e Quadro 32).
QUADRO 31: ESTIMATIVA DO VOLUME E TIPOLOGIA DE TRÁFEGO NA EM.

PARTICULARES/FAMÍLIAS

N.º de Viaturas

1868

COMÉRCIO

1

INDÚSTRIA (ACTIVIDADE
EXTRACTIVA)

120

∑

1988

40 viaturas
pesadas
1948 viaturas
ligeiras

N.º de Percursos
Efectuados

3735

1

400

4136

240 viaturas
pesadas
3896 viaturas
ligeiras

QUADRO 32: ESTIMATIVA DO VOLUME E TIPOLOGIA DE TRÁFEGO NO CAMINHO PÚBLICO.

PARTICULARES/FAMÍLIAS

N.º de Viaturas

0

COMÉRCIO

0

INDÚSTRIA (ACTIVIDADE
EXTRACTIVA)

120

∑

120

40 viaturas
pesadas
80 viaturas
ligeiras

N.º de Percursos
Efectuados

0

0

400

400

240 viaturas
pesadas
160 viaturas
ligeiras

A Pedreira de Vale dos Sobreiros N.º 4 contribui com 0,30 % do número total de viaturas e
percursos. Por tipologia, a contribuição dos pesados é da ordem dos 5 % do número total de
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pesados ou de percursos efectuados por pesado. A contribuição das viaturas ligeiras, no tráfego
de ligeiros, é de 0,21%.
•

Possibilidade de alternativas

Na escolha de alternativas ao trajecto actualmente utilizado pelas viaturas ao serviço da Pedreira
Vale dos Sobreiros Nº 4 teve-se em conta o destino pretendido, neste caso a N362, que faz a
ligação entre duas vias principais: a IC2 e a A1. A análise de percursos opcionais permitiu
identificar uma alternativa que seria entrar, em sentido inverso, na estrada municipal,
atravessando as povoações de Pé da Pedreira, Barreirinhas, Murteira e Alcanede, entrando mais
adiante na N 362. A distância percorrida através do percurso total é de 2x7 km onde as habitações
isoladas que se contam são algumas e existem vários equipamentos colectivos. A estrada
municipal é estreita, não tem berma e o pavimento não tem boas condições, o que torna a
passagem de veículos pesados inapropriada.
A comparação da alternativa com o trajecto adoptado actualmente, de cerca de 2 x 2,8 km, revela
que, devido ao maior percurso que se tem de percorrer por estrada municipal, a primeira
representa um maior risco de acidentes rodoviários e perigo para os peões, assim como uma
maior magnitude dos impactes ambientais ao nível do ruído.

9.9.

RESÍDUOS

9.9.1. Metodologia
Optou-se por iniciar esta abordagem, com um enquadramento legal, identificando os diplomas
legais mais relevantes neste contexto. Seguidamente pretendeu-se enquadrar a gestão dos
resíduos no âmbito regional e local, identificando as entidades gestoras, tipos de tratamento ou
encaminhamento existentes.
Para a caracterização dos resíduos produzidos durante a fase de vida do Projecto, recorreu-se à
informação existente e ao respectivo Plano de Lavra.

9.9.2. Definições
Acumulador - qualquer fonte de energia eléctrica obtida por transformação directa de energia
química, constituída por um ou mais elementos secundários, recarregáveis.
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Embalagens - todos e quaisquer produtos feitos de materiais de qualquer natureza utilizados para
conter, proteger, movimentar, manusear, entregar e apresentar mercadorias, tanto matériasprimas como produtos transformados, desde o produtor ao utilizador ou consumidor, incluindo
todos os artigos «descartáveis» utilizados para os mesmos fins.
Equipamentos Eléctricos e Electrónicos - equipamentos cujo funcionamento adequado depende
de correntes eléctricas ou campos electromagnéticos para funcionar correctamente, bem como os
equipamentos para geração, transferência e medição dessas correntes e campos, e concebidos
para a utilização com uma tensão nominal não superior a 1000 V para corrente alterna e 1500 V
para corrente contínua.
Escombro – material removido pelas operações de extracção sem valor comercial.
Fileira de resíduos - o tipo de material constituinte dos resíduos, nomeadamente fileira dos vidros,
fileira dos plásticos, fileira dos metais, fileira da matéria orgânica ou fileira do papel e cartão.
Fluxo de resíduos - o tipo de produto componente de uma categoria de resíduos transversal a
todas as origens, nomeadamente embalagens, electrodomésticos, pilhas, acumuladores, pneus
ou solventes.
Óleos usados - óleos industriais lubrificantes de base mineral, os óleos dos motores de combustão
e dos sistemas de transmissão, e os óleos minerais para máquinas, turbinas e sistemas
hidráulicos e outros óleos que, pelas suas características, lhes possam ser equiparados, tornados
impróprios para o uso a que estavam inicialmente destinados.
Pilha - qualquer fonte de energia eléctrica obtida por transformação directa de energia química,
constituída por um ou mais elementos primários, não recarregáveis.
Resíduos – qualquer substância ou objecto de que o detentor se desfaz ou tem a intenção de se
desfazer, nomeadamente os identificados na Lista Europeia de Resíduos, ou ainda:
•

Resíduos de produção ou de consumo não especificados nos termos das subalíneas
seguintes;

•

Produtos que não obedeçam às normas aplicáveis;

•

Produtos fora de validade;
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•

Matérias acidentalmente derramadas, perdidas ou que sofreram qualquer outro acidente,
incluindo quaisquer matérias ou equipamentos contaminados na sequência do incidente
em causa;

•

Matérias contaminadas ou sujas na sequência de actividades deliberadas, tais como, entre
outros, resíduos de operações de limpeza, materiais de embalagem ou recipientes;

•

Elementos inutilizáveis, tais como baterias e catalisadores esgotados;

•

Substâncias que se tornaram impróprias para utilização, tais como ácidos contaminados,
solventes contaminados ou sais de têmpora esgotados;

•

Resíduos de processos industriais, tais como escórias ou resíduos de destilação;

•

Resíduos de processos antipoluição, tais como lamas de lavagem de gás, poeiras de filtros
de ar ou filtros usados;

•

Resíduos de maquinagem ou acabamento, tais como aparas de torneamento e fresagem;

•

Resíduos de extracção e preparação de matérias--primas, tais como resíduos de
exploração mineira ou petrolífera;

•

Matérias contaminadas, tais como óleos contaminados com bifenil policlorado;

•

Qualquer matéria, substância ou produto cuja utilização seja legalmente proibida;

•

Produtos que não tenham ou tenham deixado de ter utilidade para o detentor, tais como
materiais agrícolas, domésticos, de escritório, de lojas ou de oficinas;

•

Matérias, substâncias ou produtos contaminados provenientes de actividades de
recuperação de terrenos;

•

Qualquer substância, matéria ou produto não abrangido pelas subalíneas anteriores.

Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE) - Equipamentos Eléctricos e
Electrónicos que constituam um resíduo, incluindo todos os componentes, subconjuntos e
materiais consumíveis que fazem parte integrante do equipamento no momento em que este é
descartado.
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Resíduo Industrial – o resíduo gerado em processos produtivos industriais, bem como o que
resulte das actividades de produção e distribuição de electricidade, gás e água.
Resíduo Perigoso – o resíduo que apresente pelo menos, uma característica de perigosidade para
a saúde ou para o ambiente, nomeadamente os identificados como tal na Lista Europeia de
Resíduos.
Resíduo Urbano – o resíduo proveniente de habitações, bem como outros resíduos que, pela sua
natureza ou composição, seja semelhante ao resíduos proveniente de habitações.
Reutilização – a re-introdução, sem alterações significativas, de substâncias, objectos ou produtos
nos circuitos de produção ou de consumo de forma a evitar a produção de resíduos.
Solo superficial – camada superior do solo.
Tratamento – o processo manual, mecânico, físico, químico ou biológico que altere as
características de resíduos de forma a reduzir o seu volume ou perigosidade bem como a facilitar
a sua movimentação, valorização ou eliminação após as operações de recolha.
Triagem – o acto de separação de resíduos mediante processos manuais ou mecânicos, sem
alteração das suas características, com vista à sua valorização ou a outras operações de gestão.
Valorização – a operação de reaproveitamento de resíduos prevista na legislação em vigor,
nomeadamente:
•

Utilização principal como combustível ou outros meios de produção de energia;

•

Recuperação ou regeneração de solventes;

•

Reciclagem ou recuperação de compostos orgânicos que não são utilizados como
solventes, incluindo as operações de compostagem e outras transformações biológicas;

•

Reciclagem ou recuperação de metais e de ligas;

•

Reciclagem ou recuperação de outras matérias inorgânicas;

•

Regeneração de ácidos ou de bases;

•

Recuperação de produtos utilizados na luta contra a poluição;

•

Recuperação de componentes de catalisadores;
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•

Refinação de óleos e outras reutilizações de óleos;

•

Tratamento no solo em benefício da agricultura ou para melhorar o ambiente;

•

Utilização de resíduos obtidos em virtude das operações enumeradas nos pontos
anteriores;

•

Troca de resíduos com vista a submetê-los a uma das operações enumeradas nos pontos
anteriores;

•

Acumulação de resíduos destinados a uma das operações enumeradas nos pontos
anteriores, com exclusão do armazenamento temporário, antes da recolha, no local onde
esta é efectuada.

Veiculo - qualquer veículo classificado nas categorias M1 (veículos a motor destinados ao
transporte de passageiros com oito lugares sentados, no máximo, além do lugar do condutor) ou
N1 (veículos a motor destinados ao transporte de mercadorias, com peso máximo em carga
tecnicamente admissível não superior a 3,5 t), bem como os veículos a motor de três rodas, com
exclusão dos triciclos a motor.

9.9.3. Enquadramento legal
A legislação, quer nacional quer comunitária sobre resíduos, tem vindo a sofrer alterações
recentes.
A Estratégia Temática sobre Prevenção e Reciclagem (ET P&R), que faz parte do 6º Programa de
Acção em Matéria de Ambiente, estabelece as orientações para as acções a desenvolver pela
União Europeia e descreve os meios que permitirão melhorar a gestão de resíduos. Tem como
objectivos utilizar a prevenção e reciclagem como meio de reduzir os impactes ambientais
associados ao uso de recursos, melhorar a legislação relacionada com os resíduos e promover
um mercado interno eficiente para as actividades de reciclagem. Esta abordagem trata os
resíduos como um recurso potencial a explorar, i.e., como uma matéria-prima e não apenas como
uma fonte de poluição a reduzir.
O Decreto-Lei nº 178/2006, de 5 de Setembro, estabelece o Regime Geral de Gestão de
Resíduos, transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva nº 2006/12/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 5 de Abril, e a Directiva nº 91/689/CEE, do Conselho, de 12 de
Dezembro.

87

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO
PROJECTO DE AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA VALE DOS SOBREIROS Nº 4

Este diploma aplica-se às operações de gestão de resíduos, compreendendo toda e qualquer
operação de recolha, transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação de
resíduos, bem como às operações de descontaminação de solos e à monitorização dos locais de
deposição após o encerramento das respectivas instalações.
Na sequência do Decreto-Lei nº 178/2006, foi criado o Sistema Integrado de Registo Electrónico
de Resíduos (SIRER), que pretende agregar toda a informação relativa aos resíduos produzidos e
importados para o território nacional e entidades que operam no sector dos resíduos, sendo o seu
funcionamento regulado de acordo com a Portaria nº 1408/2006, de 18 de Dezembro.
Desde o dia 21 de Novembro de 2008, as operações de registo no âmbito do SIRER são
asseguradas pelo novo sistema SIRAPA - Sistema de Registo da APA disponível no endereço
http://sirapa.apambiente.pt.
No artigo 48º deste diploma, é estabelecido que estão sujeitos a obrigatoriedade de registo no
SIRER:
•

Os produtores:
o

De resíduos não urbanos que no acto da sua produção empreguem pelo menos 10
trabalhadores;

o

De resíduos urbanos cuja produção diária exceda 1100 l;

o

De resíduos perigosos com origem na actividade agrícola e florestal, nos termos
definidos em portaria conjunta dos membros do Governo responsáveis pela área do
ambiente e da agricultura;

o

De outros resíduos perigosos;

•

Os operadores de gestão de resíduos;

•

As entidades responsáveis pelos sistemas de gestão de resíduos;

•

Os operadores que actuem no mercado de resíduos.

Excluem-se, porém, do âmbito de aplicação do Decreto-Lei nº 178/2006, entre outros, os resíduos
resultantes da prospecção, extracção tratamento e armazenagem de recursos minerais, bem
como de exploração de pedreiras.
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Importa ainda considerar o Decreto-Lei nº 46/2008, de 12 de Março, que estabelece o regime das
operações de gestão de resíduos de construção e demolição (RCD). Destacam-se os seguintes
aspectos definidos por este diploma:
•

Na fase de execução da obra deverão ser contempladas práticas que:
o

Minimizem a produção e a perigosidade dos RCD designadamente por via da
reutilização de materiais e da utilização de materiais não susceptíveis de originar
RCD contendo substâncias perigosas; e

o

Maximizem a valorização de resíduos, designadamente por via da utilização de
materiais reciclados e recicláveis.

•

Reutilização dos solos e rochas:
o

Os solos e as rochas que não contenham substâncias perigosas provenientes de
actividades de construção devem ser reutilizados no trabalho de origem de
construção, reabilitação, limpeza e restauro;

o

Os solos e as rochas que não contenham substâncias perigosas e que não sejam
reutilizados na respectiva obra de origem podem ser utilizados noutra obra sujeita a
licenciamento ou comunicação prévia, na recuperação ambiental e paisagística de
explorações mineiras e de pedreiras, ou na cobertura de aterros destinados a
resíduos.

De âmbito estratégico, destaca-se o Plano Estratégico de Gestão de Resíduos Industriais
(PESGRI), que define os princípios estratégicos a que deve obedecer a gestão de resíduos
industriais. Este Plano preconiza preferencialmente a prevenção através da redução da produção,
seguida da reutilização, reciclagem e valorização e finalmente a deposição em aterro, apenas em
último caso.
Para se alcançarem os objectivos, estão previstas diferentes acções e medidas como sejam a
promoção de tecnologias mais eficazes e menos poluentes (tecnologias amigas do ambiente), e
de instrumentos de gestão ambiental que incentivem a utilização de práticas de gestão de
resíduos eficazes para o seu destino mais adequado.
O PESGRI visa a criação de um sistema integrado de gestão e tratamento de resíduos e
encaminhamento para destino final, a criação de uma bolsa de resíduos e a construção de centros
integrados de recuperação, valorização e eliminação de resíduos (CIRVER).
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O Plano Nacional de Prevenção de Resíduos Industriais (PNAPRI) foi criado no contexto do
PESGRI, sendo considerada uma peça importante na gestão prioritária de resíduos industriais a
médio/longo prazo.
O seu principal objectivo é não só a redução da quantidade de resíduos industriais produzidos
mas também a redução da perigosidade dos mesmos. Para tal propõe a utilização de medidas e
tecnologias de prevenção nos processos produtivos inseridos na actividade industrial, obrigando
também a que ocorra a mudança de comportamento e de atitude dos agentes económicos e dos
próprios consumidores. Este Plano deverá ser materializado no período de 2000 a 2015 e
contempla 23 medidas ligadas a 4 grupos: informação, cultura empresarial, acção governativa e
mercado e sociedade.

9.9.4. Caracterização da Gestão de Resíduos
9.9.4.1. Enquadramento Regional e Local dos Fluxos de Resíduos

9.9.4.1.1 Fluxos das Embalagens
O Decreto-Lei nº 366-A/97, de 20 de Dezembro, estabelece os princípios e as normas aplicáveis à
gestão de embalagens e resíduos de embalagens. Este diploma foi parcialmente alterado pelo
Decreto-Lei nº 162/2000, de 27 de Julho, e pelo Decreto-Lei nº 92/2006, de 25 de Maio.
Em termos ambientais o sistema de consignação de embalagens reutilizáveis é mais vantajoso,
dado que, existe a possibilidade de reutilização das embalagens, aumentando assim o seu tempo
de vida útil. Este sistema fomenta o retorno/devolução das embalagens vazias, reenchendo-as e
colocando-as novamente com o produto no mercado.
Em alternativa ao sistema de consignação existe o sistema integrado.
Para as embalagens não reutilizáveis as entidades gestoras são:
•

Sociedade Ponto Verde (SPV) – responsável pelo sistema integrado de gestão de resíduos
de embalagens.

•

Valormed – responsável pelo sistema integrado de gestão de resíduos de embalagens e
medicamentos.

•

Valorfito – responsável pelo sistema integrado de gestão de resíduos de embalagens de
produtos fitofarmacêuticos.
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A SPV gere para além do fluxo doméstico, o fluxo do comércio e serviços e o fluxo da indústria. O
símbolo Ponto Verde6 identifica as embalagens que são geridas pela SVP.
Relativamente aos fluxos comércio e serviço e indústria, os produtores de resíduos de
embalagem, são responsáveis pela recolha selectiva, triagem e armazenamento temporário dos
resíduos que produzem, dentro das suas instalações, ficando com a liberdade de contratar as
posteriores operações de gestão de resíduos com operadores com contrato com a SPV.
A Valormed gere os resíduos de embalagens, que contenham medicamentos ou equiparados, que
tenham origem na recolha efectuada pelas farmácias e parafarmácias, na separação realizada
pelas indústrias farmacêuticas, ou pelas empresas distribuidoras do sector; e os resíduos de
medicamentos.
No Quadro 33 identificam a rede de farmácias integradas no sistema gerido pela Valormed nos
concelhos de Santarém e Porto de Mós.

QUADRO 33: REDE DE FARMÁCIAS INTEGRADAS NO SISTEMA GERIDO PELA VALORMED, NOS CONCELHOS DE SANTARÉM E PORTO DE
MÓS.

6
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PORTO DE MÓS
Farmácia Central, Rua da Fonte 13-A, 2480-389 Juncal
Farmácia Central, Rua General Humberto Delgado 268, 2484-127 Mira de Aire
Farmácia Lopes, Avenida da Igreja 12, 2480-301 Porto de Mós
Farmácia Mariangelo, Mendiga, 2480-215 Porto de Mós
Farmácia Mirense, Rua General trindade 1697, 2485-134 Mira de Aire
Farmácia Nogueira, Rua das Almoinhas 20, 2480-055 Calvaria de Cima
Farmácia Rosa, Alqueirão da erra, 2480-013 Alqueirão da Serra
SANTARÉM
Farmácia Apolinário, Rua da Saudade 12, 2025-037 Alcanede
Farmácia Central, Rua São Tiago 57, 2025-152 Tremez
Farmácia Central de Almoster, Largo Vasconcelos Coutinho 19, 2005-111 Almoster
Farmácia Confiança, Urbanização Olival Arame, Lote 2, Est. S. Domingos, 2005-242 Santarém
Farmácia Francisco Viegas, Sucrs., Rua Pedro Santarém 2-A, 2000-241 Santarém
Farmácia Helena, Rua Jorge Sena Lote 12 R/C, 2005-344 Alto da Bexiga
Farmácia Higiene, Rua da Liberdade 57, 2000-345 Verdelho
Farmácia Mateus, Largo Visconde Almeida Garrett 20-21, 2005-037 Vale de Santarém
Farmácia Mendes, Rua António Eloy Godinho, 2005-003 Vilgateira
Farmácia Oliveira, Rua do Colégio Militar 1, 2000-230 Santarém
Farmácia Rodrigues, Rua António Maria Galhardas, 2025-333 Amiais de Baixo
Farmácia Sá da Bandeira, Avenida do Brasil 38, 2005-136 Santarém
Farmácia Santa Marta, Rua Paulino da Cunha e Silva 315, 2000-369 Alcanhões
Farmácia Santos Leal, Rua Engenheiro António Torres Lote 3, Fracção A R/C Esq.
2000-495 Urbanização Terra Fria, Pernes
Farmácia São Nicolau, Rua Capelo Ivens 38, 2000-039 Santarém
Farmácia Serranho, Rua José Júlio da Silva Delgado 21, 2005-085 Póvoa da Isenta
Farmácia Silva, Abitureiras, 2005-129 Abitureiras
Farmácia Veríssimo, Rua Capelo Ivens 74, 2000-039 Santarém

(Fonte: www.valormed.pt, consulta realizada a 9 de Dezembro de 2009)
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A Valorfito gere as embalagens primárias de produtos fitofarmacêuticos com capacidade inferior a
250 litros. O símbolo da Valorfito7 identifica as embalagens que são geridas por esta entidade
gestora.
Os postos de venda de produtos fitofarmacêuticos têm a responsabilidade de fornecer os sacos
para recolha dos resíduos de embalagens e informar sobre os locais de recepção (centros de
recepção).
No sitio http://www.valorfito.com/centros_recolha_pdfs/sanatarem.pdf poderão ser consultados os
centros de recepção de resíduos de embalagem gerido pela Valorfito mais próximos da área de
estudo.
9.9.4.1.2 Fluxo dos Resíduos Eléctricos e Electrónicos
O Decreto-Lei nº 230/2004, de 10 de Dezembro, estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a
gestão de REEE. O artigo 2º deste diploma foi alterado pelo Decreto-Lei nº 174/2005, de 25 de
Outubro. As categorias de resíduos englobadas no Decreto-Lei nº 230/2004 estão identificadas no
Quadro 34.
QUADRO 34: CATEGORIAS DE REEE ENGLOBADAS NO DECRETO-LEI N.º 230/2004.
CATEGORIAS
Grandes electrodomésticos
Pequenos electrodomésticos
Equipamentos informáticos e de telecomunicações
Equipamentos de consumo
Equipamentos de iluminação
Ferramentas eléctricas e electrónicas (com excepção de
ferramentas industriais fixas e de grandes dimensões)
Brinquedos e equipamento de desporto e lazer
Aparelhos médicos (com excepção de todos os produtos implantados e infectados)
Instrumentos de monitorização e controlo
Distribuidores automáticos

7
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Existem dois sistemas integrados de gestão de REEE:
•

AMB3E - Associação Portuguesa de Gestão de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e
Electrónicos; e

•

ERP Portugal - Associação Gestora de REEE.

A deposição dos REEE poderá ser feita nos centros de recolha e nos pontos Electrão (para
pequenos REEE). O produtor de REEE poderá ainda optar por delegar a responsabilidade de
gestão destes resíduos a um operador licenciado.
Os códigos da Lista Europeia de Resíduos (LER) atribuídos aos resíduos de equipamento
eléctrico e electrónico estão definidos no subcapítulo 16 02 da Lista.
Na pesquisa feita ao Sistema de Informação do Licenciamento de Operações de Gestão de
Resíduos (http://www.apambiente.pt/silogr/pages/principal.aspx), no dia 6 de Novembro pp.,
identificaram-se 25 operadores de gestão de REEE no distrito de Santarém.
9.9.4.1.3 Fluxo das Pilhas e Acumuladores
O Decreto-Lei nº 62/2001, de 19 de Fevereiro, estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a
gestão de pilhas e acumuladores usados.
A Ecopilhas – Sociedade gestora de pilhas e acumuladores usados Lda. – é a entidade que gere o
sistema integrado de pilhas e acumuladores usados.
Os códigos LER atribuídos às pilhas e acumuladores estão definidos no subcapítulo 16 06 da
Lista.
A deposição das pilhas e acumuladores poderá ser feita nos pontos Pilhão e nos Ecocentros. O
produtor deste resíduo poderá ainda optar por delegar a responsabilidade de gestão deste resíduo
a um operador licenciado, na pesquisa feita ao Sistema de Informação do Licenciamento de
Operações de Gestão de Resíduos (http://www.apambiente.pt/silogr/pages/principal.aspx), no dia
6 de Novembro pp., identificaram-se 20 operadores de gestão de pilhas e acumuladores no
Distrito de Santarém.
9.9.4.1.4 Fluxo dos Veículos em Fim de Vida
A Valorcar - Sociedade de Gestão de Veículos em Fim de Vida, Lda. – é a entidade que gere o
sistema de gestão de veículos em fim de vida (VFV).
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O Decreto-Lei nº 196/2003, de 23 de Agosto, estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a
gestão de veículos e de VFV e seus componentes e materiais. Este diploma foi parcialmente
alterado pelo Decreto-Lei nº 64/2008, de 8 de Abril.
Um dos objectivos da Valorcar é organizar uma rede de operadores de recepção/tratamento onde
os VFV possam ser entregues sem encargos, recebendo o respectivo Certificado de Destruição.
A Valorcar só abrange os veículos ligeiros, não cobrindo equipamentos industriais móveis (p.e.
dumper, giratória, etc.). No entanto, a maioria dos centros da rede Valorcar recebe estes
equipamentos em fim de vida.
Na consulta feita ao sítio da Valorcar8, encontraram-se três centros de recepção de VFV no
Distrito de Santarém.
9.9.4.1.5 Fluxo dos Pneus Usados
O Decreto-Lei nº 111/2001, de 6 de Abril, estabelece os princípios e as normas aplicáveis à
gestão de pneus e pneus usados, tendo sido alterado parcialmente pelo Decreto-Lei nº 43/2004,
de 2 de Março.
A entidade gestora do sistema integrado de gestão de pneus usados é a Valorpneu – Sociedade
de gestão de pneus, Lda.
O ecovalor tem como objectivo o financiamento dos pontos de recolha, de transporte do pneu uso
do ponto de recolha ao valorizador e a valorização do resíduo (reciclagem e valorização
energética).
O produtor do pneu usado tem como responsabilidade a entrega deste resíduo no ponto de
recolha ou delegar essa responsabilidade a um operador de gestão de resíduos licenciado.
O código LER atribuído aos pneus usados é 16 01 03. Na pesquisa feita ao Sistema de
Informação

do

Licenciamento

de

Operações

de

Gestão

de

Resíduos

(http://www.apambiente.pt/silogr/pages/principal.aspx), no dia 6 de Novembro pp., identificaram-se
17 operadores de gestão de pneus usados no distrito de Santarém.

8

Consulta efectuada a 6 de Novembro de 20090.
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9.9.4.1.6 Fluxo dos Óleos Lubrificantes Usados
O Decreto-Lei nº 153/2003, de 11 de Julho, estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a
gestão de óleos novos e óleos usados.
A SOGILUB – Sociedade de Gestão Integrada de Óleos Lubrificantes Usados Lda. é a entidade
gestora do sistema integrado de gestão de óleos usados.
O financiamento do sistema integrado é assegurado pelos produtores de óleos novos, através do
pagamento à Sogilub de uma prestação financeira, por cada litro de óleo lubrificante introduzido
no mercado. Este valor permite financiar a recolha de óleos usados até ao seu tratamento e
posterior envio para empresas licenciadas para a regeneração, reciclagem e valorização
energética.
A recolha de óleos usados é feita por operadores autorizados pela APA.
Os códigos LER atribuídos aos óleos usados estão definidos no capítulo 13 da Lista.
9.9.4.1.7 Sistema Municipal de Gestão de Resíduos
A recolha indiferenciada de RSU no concelho de Santarém é efectuada pela autarquia, que depois
os encaminha para o aterro sanitário da Resitejo (Associação de Gestão e Tratamento dos Lixos
do Médio Tejo).
A Resitejo é uma empresa intermunicipal, responsável pela gestão e exploração dos resíduos
sólidos dos concelhos de Alcanena, Chamusca, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere,
Golegã, Santarém, Tomar, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha. Procede à recolha selectiva,
tratamento e valorização dos resíduos sólidos recepcionados.
Associado ao sistema da Resitejo, existem no concelho de Santarém uma unidade de
transferência, um ecocentro, 151 Ecopontos e 110 Vidrões isolados.
9.9.4.1.8 Resíduos Equiparados a Urbanos
Para os resíduos indiferenciados existe um contentor na Pedreira (Fotografia 19).

96

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO
PROJECTO DE AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA VALE DOS SOBREIROS Nº 4

FOTOGRAFIA 19: CONTENTOR PARA RESIDUOS INDIFERENCIADOS.

Até à presente data não se procede à deposição selectiva dos resíduos sólidos urbanos (RSU)
produzidos na zona social.
9.9.4.1.9 Resíduos Industriais
De seguida descrevem-se os resíduos industriais que são produzidos presentemente na Pedreira
e as operações de gestão dos mesmos.
No Quadro 35 apresentam-se os resíduos que são produzidos pela actividade da Pedreira.
QUADRO 35: CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS PRODUZIDOS NA PEDREIRA.
DESIGNAÇÃO DO RESÍDUO

CÓDIGO LER

Resíduos de extracção de minérios
não metálicos

01 01 02

Resíduos do corte e serragem de
pedra não abrangidos em 01 04 07

01 04 13

Óleos minerais não clorados de
motores, transmissões e lubrificação

13 02 05*

O armazenamento dos óleos é feito numa zona coberta anexa à Pedreira, impermeabilizada e que
dispõe de um dispositivo de contenção de derrames (Fotografia 20).
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FOTOGRAFIA 20: ZONA DE ARMAZENAMENTO DE ÓLEOS USADOS.

Ao nível da gestão de resíduos, verifica-se que a identificação dos locais de armazenamento
temporário dos resíduos deve ser melhorada bem como a sua segregação e contentorização na
Pedreira.

9.10.

PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO

9.10.1.

Metodologia

A definição da situação de referência ao nível do descritor Património consubstanciou-se num
inventário de ocorrências, cuja identificação foi executada nas seguintes etapas:
•

Pesquisa documental das pré-existências culturais registadas num conjunto variado de
fontes de informação na área de estudo (AE) da Exploração, nomeadamente, bibliografia
especializada, cartografia militar, bases de dados de organismos públicos, informação das
autarquias locais e instrumentos de planeamento;

•

Prospecção sistemática da área de incidência (AI) directa da Exploração, com o
reconhecimento das ocorrências pré-existentes identificadas na pesquisa documental.

A AE é o conjunto territorial formado pela AI da Exploração e por uma zona envolvente (ZE). A AI
(directa e indirecta) corresponde à mancha delimitada na cartografia da Exploração e foi objecto
de pesquisa documental e prospecção sistemática. A ZE é uma faixa envolvente da AI com pelo
menos 1 km de largura.
Como âmbito de caracterização do descritor Património consideraram-se achados (isolados ou
dispersos), construções, monumentos, conjuntos, sítios e, ainda, indícios - toponímicos,
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topográficos ou de outro tipo -, de natureza arqueológica, arquitectónica e etnológica,
independentemente do seu estatuto de protecção ou valor cultural. Estes dados foram
denominados, de forma abreviada, como ocorrências (Oc.).
A metodologia seguida teve como guia 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”.
A caracterização do descritor Património consistiu numa pesquisa documental, aplicada à AE do
descritor, e na prospecção sistemática da AI da Exploração. As ocorrências identificadas na AI
foram alvo de reconhecimento no âmbito do Trabalho de Campo.
As fontes de informação utilizadas incluíram bibliografia arqueológica, instrumentos de
planeamento municipal (PDM de Santarém e PDM de Porto de Mós), bases de dados de
organismos públicos com tutela sobre o Património, nomeadamente o IGESPAR e a antiga
Direcção Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN), informação disponibilizada pelas
autarquias, cartografia geológica e militar, e, ainda, trabalhos desenvolvidos por investigadores e
instituições dentro da área do Projecto.
O trabalho de campo decorreu em Dezembro de 2009 e foi desenvolvido por dois prospectores.
As condições climáticas foram adequadas, porém, as zonas preservadas da AI encontram-se
ocupadas por denso coberto vegetal que apenas permitiu a progressão ao longo dos caminhos
existentes, pelo que não foi possível prospectar integralmente esta zona da área do Projecto.

9.10.2.

Caracterização da Situação de Referência

9.10.2.1. Resultados da pesquisa documental

Na óptica da abordagem do povoamento antigo, o território do PNSAC onde a AE se insere,
possui um considerável e valioso acervo de sítios arqueológicos, sendo frequente na Pré-história
Recente a presença de comunidades humanas ocupando o interior das cavidades cársicas
(grutas) como necrópoles e os topos dos montes com povoados. No que concerne à AI não se
encontraram referências à sua ocupação.
No âmbito do trabalho realizou-se uma pesquisa documental prévia de modo a tomar
conhecimento do potencial patrimonial da AI e a suportar o trabalho de campo através de
cartografia actualizada sobre o património pré-existente. Como referido anteriormente, modo a
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evidenciar o elevado potencial arqueológico da região, a pesquisa documental abrangeu a área
envolvente até cerca de 1 km de distância.
Essa pesquisa documental foi suportada na documentação identificada no Quadro 36, onde
constam também os resultados obtidos.
QUADRO 36: RESUMO DA PESQUISA DOCUMENTAL.
FONTES DE INFORMAÇÃO

RESULTADOS

Lista de imóveis
classificados (IPPAR)

Não contempla ocorrências de interesse cultural na AE.

Bases de dados de sítios
arqueológicos (IGESPAR)

Não contempla ocorrências de interesse cultural na AE.

Inventário do Património
Arquitectónico (DGEMN)

Não contempla ocorrências de interesse cultural na AE.

Instrumentos de
planeamento

Planos Directores Municipais: Não contemplam ocorrências de interesse cultural na AE.

Estudos de Impacte
Ambiental e Relatórios

Relatório sobre a Avaliação do Descritor Património Arqueológico, Arquitectónico e
Etnológico do Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Ampliação da Pedreira “Vale
da Relvinha 2” (Santarém), 2006: Regista as ocorrências 05 e 06.

Cartografia

Carta Geológica de Portugal: Não contempla ocorrências de interesse patrimonial na AE.
Carta Militar de Portugal: Assinala as Oc. 03, 04, 06 e 07.

Bibliografia

A bibliografia consultada não acrescenta novos dados para a AE do Projecto.
Consultou-se a base de dados com sítios geo-referenciados nos Serviços Centrais do
IGESPAR Lisboa, não se encontrando identificados sítios arqueológicos na AE do
Projecto.
Pediram-se informações ao Núcleo de Espeleologia de Leiria e à Sociedade Portuguesa
de Espeleologia, não se tendo obtido resposta até à presente data.

Contactos com instituições
e investigadores

Tentou-se obter o contacto da Sociedade Torrejana de Espeleologia e Arqueologia.
Devido a não se conseguir obter o contacto desta organização não foi possível fazer o
pedido de informações.
Foi enviado pedido de informações à Câmara Municipal de Santarém, não se tendo
obtido resposta até à presente data.
Solicitaram-se informações à Câmara Municipal de Porto de Mós, tendo sido comunicado
não existirem ocorrências identificadas na AE.
Pediram-se informações ao Mestre Alexandre Canha, arqueólogo com trabalhos
realizados neste núcleo de pedreiras, tendo gentilmente cedido os dados em seu poder,
dos quais apenas consta a Oc. 07 na ZE do Projecto.
(Fonte: Relatório Técnico - Emerita, 2009)
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9.10.2.2. Resultados do trabalho de campo

Nos trabalhos de prospecção foram alvo de reconhecimento as ocorrências previamente
identificadas na pesquisa documental.
Como base de trabalho, foi utilizada cartografia do projecto à escala 1/25 000 e fotografia aérea,
adequadas ao desenvolvimento do Projecto. A partir deste suporte, obtiveram-se coordenadas de
apoio, ulteriormente usadas para navegação com GPS, em complemento da orientação visual.
No entanto, a deslocação proporcionou a possibilidade de identificar e de cartografar três
ocorrências (Oc. 1, 2 e 5) que não se encontravam referidas na pesquisa documental que
antecedeu esta fase de caracterização da área.
As Oc. 3 e 4, que se encontram sinalizados na cartografia militar, reportam para cercados em
muros de pedra seca, localmente designados por chouços, cuja função seria proteger hortas ou
recolher gado, sendo o seu valor cultural baixo.
Relativamente às Oc. 1, 2 e 5 tratam-se de algares cuja entrada se encontra obstruída. Dada a
ocupação humana de cavidades cársicas, documentada na região em apreço, é prudente colocar
a hipótese de também estas possuírem vestígios de ocupação.
As ocorrências identificadas nesta fase são caracterizadas de forma resumida no Quadro 37
encontrando-se desenvolvidas no Anexo III. Os códigos e nº de referência atribuídos às
ocorrências correspondem às localizações cartografadas.
QUADRO 37: SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA DO DESCRITOR PATRIMÓNIO.

REFERÊNCIA

TC

INSERÇÃO NO PROJECTO (AI, ZE)
CATEGORIA (CL, AA, AE)
VALOR CULTURAL E CLASSIFICAÇÃO

TIPOLOGIA,
TOPÓNIMO OU
DESIGNAÇÃO

PD

AI
CL

AA

CRONOLOGIA

ZE
AE

CL

AA

AE

PA

PR

F

ER

MC

IND

1

Algares;
Vale dos
Sobreiros 5

In

Ind

2

Algar;
Vale dos
Sobreiros 6

In

Ind

3

3

Cercado
Vale dos
Sobreiros 7

1
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REFERÊNCIA

TC

PD

4

4

INSERÇÃO NO PROJECTO (AI, ZE)
CATEGORIA (CL, AA, AE)
VALOR CULTURAL E CLASSIFICAÇÃO

TIPOLOGIA,
TOPÓNIMO OU
DESIGNAÇÃO

AI
CL

AA

ZE
AE

CL

AA

Cercado
Vale dos
Sobreiros 8

AE

PA

PR

1

Algar;
Vale dos
Sobreiros 9

5

CRONOLOGIA

F

ER

MC

IND

C

In

Ind

6

Cercado
Vale da
Relvinha

1

7

Cruzeiro
Cruz do
Catarino

In

C

Ind

(Fonte: Relatório Técnico - Emerita, 2009)
LEGENDA:
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 na cartografia com estas referências.
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; In=inventário); AA = Património arqueológico; AE = Arquitectónico, artístico, etnológico, construído.
Valor cultural 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.
Cronologia. PA=Pré-História Antiga (i=Paleolítico Inferior; m=Paleolítico Médio; s=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); 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. Sempre que possível indica-se dentro da célula uma cronologia mais específica.
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
Achado isolado
Ocorrência de pequena dimensão

Áreas de potencial valor arqueológico
Ocorrência de dimensão significativa
Dimensão não determinada
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A área da Exploração foi também zonada no que concerne às características da ocupação do
terreno e de visibilidade do solo para a detecção de estruturas e materiais arqueológicos, estando
esta informação contida no Anexo IV.
A AI situa-se no topo da Serra, com cotas entre os 420 m e os 400 m. A visibilidade para detecção
de materiais é maioritariamente nula, sendo reduzida apenas em pequenas clareiras e nos
caminhos. Em geral a visibilidade para detecção de estruturas é nula ou reduzida.
O depósito de inertes (escombreira) retirados da Pedreira poderão encobrir eventuais cavidades
cársicas desconhecidas, onde a ocupação humana é sempre uma hipótese a considerar.
Nas áreas não afectadas pela actual Pedreira o coberto arbustivo possui grande densidade
impedindo a progressão no terreno e a observação do solo. A circulação apenas é possível pelos
caminhos existentes e em pequenas clareiras, sendo a visibilidade para além destes nula. Todas
as áreas apresentam-se profundamente alteradas pela exploração de calcário efectuada ao longo
dos anos, sendo visíveis por todo o terreno frentes de exploração e montureiras de antigas
explorações.
Deste modo, é prudente considerar a possibilidade de existirem vestígios arqueológicos ao nível
do solo e cavidades cársicas, ocultados pelo coberto vegetal.

9.11.

HIDROLOGIA

9.11.1.

Metodologia

No estudo da situação actual relativa aos recursos hídricos superficiais procedeu-se à
caracterização das características hidrográficas das bacias hidrográficas do Rio Alviela e da
Ribeira de Alcanede, que drenam a área do projecto, seguida por uma análise hidrológica
sustentada pela caracterização climática e hidrogeológica e, pelas observações de campo.

9.11.2.

Caracterização da Situação Actual

A área do Projecto localiza-se na bacia hidrográfica do Rio Tejo, numa zona de cumeada que
separa as bacias da Ribeira de Alcanede, a Oeste, e do Alviela, a Este.
A Ribeira de Alcanede é um afluente da margem esquerda da Ribeira de Alcobertas, por sua vez
afluente do Rio Maior, afluente do Rio Tejo no concelho da Azambuja. O Rio Alviela é um afluente
directo do Rio Tejo ao qual conflui no extremo Este do concelho de Santarém.
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Localizada no MCE, caracterizado por uma muito elevada permeabilidade regional, a região
apresenta uma hidrologia complexa, em estreita ligação com as águas subterrâneas, com
inúmeras ressurgências e sumidouros que dificultam a análise dos sentidos de fluxo das águas e
retiram a continuidade espacial das linhas de água.
À semelhança de outras bacias hidrográficas que drenam o MCE, na zona de cabeceira a rede de
drenagem é pouco desenvolvida e é nestas áreas que se observam diversas linhas de água
temporárias.
O padrão de drenagem na bacia hidrográfica da Ribeira de Alcanede e do Rio Alviela é muito
diversificado, podendo-se observar diversos tipos em resultado das diferentes permeabilidades do
substrato rochoso e da topografia regional.
No Quadro 38 apresentam-se algumas das características hidrográficas da Ribeira de Alcanede e
do Rio Alviela.
QUADRO 38: PARÂMETROS HIDROGRÁFICOS DA RIBEIRA DE ALCANEDE E DO RIO ALVIELA.
PARÂMETROS

RIBEIRA DE ALCANEDE

RIO ALVIELA

Comprimento da linha de água

22 km

43 km

Área bacia natural

84 km

2

333 km

Cota nascente

450 m

505 m

Cota foz

22 m

10 m

2

O sentido geral do escoamento na Ribeira de Alcanede é N-S, orientação próxima das principais
direcções dos sistemas de falhas regionais. O Rio Alviela adopta uma orientação sensivelmente
NW-SE durante a sua travessia no MCE, após o qual o sentido geral é N-S.
A localização da Pedreira Vale dos Sobreiros é apresentada na Figura 4. Como se poderá
observar, a Pedreira não é atravessada por nenhuma linha de água. O escoamento superficial
organizado em linha de água não se encontra interrompido, embora a rede natural de drenagem
se encontre claramente afectada pelas pedreiras do núcleo extractivo de Pé da Pedreira.
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FIGURA 4: LOCALIZAÇÃO DA PEDREIRA EM EXTRACTO DA CARTA MILITAR Nº 328.

Das três estações hidrométricas existentes no Rio Alviela apenas a estação Ponte Ribeira Pernes
(17F/03H) dispõe de registos de escoamentos mensais, uma série de 307 valores para o período
de 1952 a 2009. Esta estação drena cerca de 49% da área total da bacia do Rio Alviela. No
Gráfico 16 apresenta -se a variação do escoamento médio mensal ao longo do ano hidrológico.
GRÁFICO 16: ESCOAMENTO MÉDIO MENSAL REGISTADO NA ESTAÇÃO HIDROMÉTRICA PONTE RIBEIRA PERNES, NO RIO ALVIELA.
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No Gráfico 17 apresenta-se o regime pluviométrico estimado para a estação Arrimal (17D/03UG) e
o escoamento médio mensal observado na estação hidrométrica Ponte Ribeira Pernes (17F/03H)
para o período com dados em comum. A observação desta figura permite concluir que o
comportamento das variáveis precipitação e escoamento é o expectável existindo um ligeiro
atraso na resposta do escoamento aos picos de precipitação, com uma recuperação mais lenta
após o período de estiagem em que o terreno têm uma maior capacidade de retenção da água.
GRÁFICO 17: REGIME PLUVIOMÉTRICO PARA A ESTAÇÃO METEOROLÓGICA ARRIMAL E ESCOAMENTO MÉDIO MENSAL REGISTADO NA
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Não existem estações hidrométricas na bacia da Ribeira de Alcanede não permitindo a análise
dos escoamentos. Contudo, atendendo aos escoamentos observados na estação Ponte Ribeira
de Pernes, no Rio Alviela, e à caracterização da precipitação efectuada no capítulo 9.1.2.2, o
escoamento, directamente dependente desta variável meteorológica, deverá apresentar uma
variabilidade similar, com valores mais altos no semestre húmido, em especial nos meses de
Novembro a Fevereiro, e muito baixos a nulos nos meses de Julho e Agosto.
O escoamento superficial em terrenos de calcários carsificados é normalmente reduzido devido às
elevadas taxas de infiltração e fortemente dependente do contributo das águas subterrâneas. O
Rio Alviela e a Ribeira de Alcanede nos seus troços de montante, próximos da área do Projecto,
instalados nas formações calcárias do Jurássico, apresentam naturalmente estas características.
Encontram-se secos durante quase todo o ano, apresentando algum escoamento durante os
períodos de maior precipitação. As irregularidades do terreno induzidas pela vegetação rasteira e
pelos afloramentos calcários retêm e interceptam a precipitação, pelo que o escoamento
superficial nas zonas naturais envolventes à pedreira é inexistente.
Não se identificam nascentes ou ressurgências de água na zona envolvente da pedreira.
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Actualmente a drenagem de águas pluviais na Pedreira é efectuada naturalmente, não existindo
uma significativa acumulação de águas pluviais pois tendem a infiltrar-se ou a evaporar.

9.12.

HIDROGEOLOGIA

9.12.1.

Metodologia

A metodologia utilizada no estudo da situação de referência referente à hidrogeologia consistiu na
compilação da informação bibliográfica e cartográfica existente, no reconhecimento de campo, no
tratamento da informação (recolhida em campo e bibliográfica) e, na análise da piezometria a
partir dos dados existentes e disponibilizados no SNIRH e, no confronto da informação produzida
com a geologia local e da região.

9.12.2.

Caracterização da Situação de Referência

A área de intervenção do Projecto localiza-se na unidade hidrogeológica Orla Ocidental, no
sistema aquífero MCE (Figura 5).

(Fonte: Adaptado do SNIRH)
FIGURA 5: UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS DE PORTUGAL CONTINENTAL.
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O MCE trata-se de um aquífero cársico em que as formações produtivas, do Jurássico médio e
superior, estão representadas por calcários e dolomitos com espessuras muito variáveis por vezes
muito elevadas. As formações aquíferas dominantes integram-se nos sistemas cársicos das
formações do Dogger e do Malm.
A permeabilidade auferida por estes tipos de litologias produtivas é designada “em grande”
conferindo uma grande heterogeneidade, complexidade e imprevisibilidade à generalidade dos
sistemas cársicos e em particular ao MCE. Esta complexidade é testemunhada pelos vales secos,
pelas linhas de água afluentes a algares e depressões fechadas, pelas ressurgências e
exsurgências. De facto, em toda a região o fluxo de água subterrânea assume a maior importância
face à quase inexistência de escoamento superficial ou ao carácter temporário do mesmo.
Os valores de transmissividade apontados na bibliografia são muito variáveis, entre 1m2/dia e
4800 m2/dia, situação comum em aquíferos deste tipo, em que a circulação subterrânea ocorre
essencialmente de forma organizada nas cavidades e canais abertos na rocha.
Os valores de produtividade apresentam como extremos 0 a 20 l/s.
De acordo com Almeida et al (2000) a recarga no sistema aquífero situar-se-á entre 300 hm3/ano
a 350 hm3/ano.
Na bibliografia consultada foi recorrentemente referida a elevada variabilidade da produtividade
deste sistema aquífero sendo maiores os índices de produtividade nas zonas de descarga,
situação comum em aquíferos cársicos.
Em termos de funcionamento hidráulico, consideram-se quatro sectores em que cada um deles
faz a descarga através de nascentes. Cada sector apresenta uma ou mais direcções de fluxo.
Na Figura 6 é apresentado o mapa geológico simplificado do MCE onde estão localizadas quatro
das cinco principais zonas de descarga do sistema: nascentes do Liz, Chiqueda, Alviela e
Almonda.
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(Fonte: Adaptado de ALMEIDA et al., 1995).
FIGURA 6: MAPA GEOLÓGICO DO MACIÇO CALCÁRIO ESTREMENHO.

Note-se que todas estas exsurgências ocorrem nos bordos do MCE, dado tratar-se de uma zona
de contacto entre formações de permeabilidades distintas e existir um diferencial topográfico que
permite estas ocorrências. Os caudais descarregados nestes pontos são normalmente muito
variáveis espacial e temporalmente, sendo a maioria de descarga temporária.
A nascente de Olhos de Água de Alviela, localizada no bordo SE do MCE, é a que tem maior
interesse neste estudo uma vez que representa a descarga do sector hidrogeológico onde se
localiza a área de intervenção pelo projecto, sector do Planalto de Santo António (Almeida et al,
2000).
A nascente dos Olhos de Água do Alviela é a nascente perene mais importante de todo o MCE.
Junto à nascente aflora um bloco de calcário do Dogger que é atravessado pelo curso subterrâneo
da Ribeira dos Amiais e por um estreito canhão. Esta nascente, que tem um caudal máximo
descarregado de 1000 dam3/dia, é utilizada pela EPAL para abastecimento público (Almeida et al,
2000).
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Para além da nascente Olhos de Água do Alviela, este sector é complexamente drenado por
outras nascentes, das quais se destacam: Olho de Água de Alcobertas, Olho da Mata do Rei,
nascentes do Lena e a nascente de Vila Moreira.
A ligação água superficial-água subterrânea é muito estreita e complexa no MCE. A definição das
bacias hidrográficas envolve-se de alguma dificuldade na medida que as linhas de água
recorrentemente perdem continuidade, desaparecendo em estruturas cársicas e voltando a
reaparecer mais à frente.
A circulação da água neste sistema aquífero é, como anteriormente referido, complexa
caracterizando-se pela existência de diversos sentidos de fluxo pelo que o estudo hidrogeológico
deverá ser preferencialmente restringido ao sector onde se localiza a área do projecto. Assim,
para o efeito escolheram-se um conjunto de piezómetros da rede de monitorização de águas
subterrâneas em Portugal localizados no sector do Planalto de Santo António.
No Quadro 39 apresenta-se uma síntese das principais características destes piezómetros.
QUADRO 39: CARACTERÍSTICAS DOS PIEZÓMETROS ESTUDADOS.
PIEZÓMETRO
317/1

317/225

317/235

327/72

328/50

Cota terreno (m)

160

169

152

180

90

Prof. do piezómetro
(m)

70

248

95

260

-

Nível piezométrico
médio (m)

49.13

96.62

45.35

134.45

63.20

Prof. das litologias
produtivas

145 a 118

-11 a -72

77 a 62

80 a 46

-

Litologia

Calcários do
Jurássico
superior

Calcários do
Jurássico
superior

Calcários do
Jurássico
superior

Calcários do
Jurássico
superior

Calcários do
Jurássico
superior

Sector
hidrogeológico

Planalto de
Sto. António

Planalto de
Sto. António

Planalto de
Sto. António

Planalto de
Sto. António

Planalto de
Sto. António

Atendendo às isopiezas estimadas para o sector do sistema aquífero em estudo (Figura 7) e que a
área de intervenção se desenvolve à cota 400 metros, supõe-se que a profundidade da água
subterrânea está a cerca de 340 m da superfície de terreno.
Assim, pode-se considerar que os níveis de água na área de intervenção se encontram a
elevadas profundidades, não existindo o risco de serem intersectados.
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FIGURA 7: ISOPIEZAS ESTIMADAS PARA O SECTOR DO PLANALTO DE SANTO ANTÓNIO.

Do Gráfico 18 ao Gráfico 22 apresenta-se a variação dos níveis piezométricos nos 5 piezómetros
estudados, traçando-se em cada um dos gráficos a linha de tendência média de evolução. Os
piezómetros 317/001 e 317/235 são os que apresentam um comportamento mais constante, com
pequenas variações comparativamente com os restantes. A análise da tendência global da
piezometria nestes piezómetros, parece indicar que o sistema aquífero não se encontra em
equilíbrio, sendo a recarga durante este período insuficiente para fazer face às saídas do sistema.
A generalidade das maiores variações anuais ocorre entre o final do período de estiagem (Agosto
e Setembro) e início da época chuvosa (Outubro e Novembro), revelando o carácter meteórico da
água subterrânea e, à semelhança de outros aquíferos cársicos, a forte dependência da
precipitação regional.
Do Gráfico 23 ao Gráfico 26 apresenta-se a confrontação dos níveis piezométricos observados
nos piezómetros seleccionados com a precipitação mensal monitorizada pela estação
meteorológica de Arrimal (17D/03UG) localizada a 2,200 km a NNW. A apreciação destas figuras
comprova a rápida resposta dos níveis piezométricos à precipitação, no sistema aquífero em
estudo.
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GRÁFICO 18: VARIAÇÃO DO NÍVEL PIEZOMÉTRICO NA ESTAÇÃO 317/1 DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2000 A SETEMBRO DE
2009.
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GRÁFICO 19: VARIAÇÃO DO NÍVEL PIEZOMÉTRICO NA ESTAÇÃO 317/225 DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2001 A SETEMBRO DE
2009.
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GRÁFICO 20: VARIAÇÃO DO NÍVEL PIEZOMÉTRICO NA ESTAÇÃO 317/235 DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2001 A MAIO DE
2005.
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GRÁFICO 21: VARIAÇÃO DO NÍVEL PIEZOMÉTRICO NA ESTAÇÃO 327/72 DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2001 A MAIO DE 2005.
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GRÁFICO 22: VARIAÇÃO DO NÍVEL PIEZOMÉTRICO NA ESTAÇÃO 328/50 DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 1999 A MAIO DE
2000.
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GRÁFICO 23: PRECIPITAÇÃO MENSAL NA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA DE ARRIMAL E NÍVEIS PIEZOMÉTRICOS NO PIEZÓMETRO 317/1.
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GRÁFICO 24: PRECIPITAÇÃO MENSAL NA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA DE ARRIMAL E NÍVEIS PIEZOMÉTRICOS NO PIEZÓMETRO
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GRÁFICO 25: PRECIPITAÇÃO MENSAL NA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA DE ARRIMAL E NÍVEIS PIEZOMÉTRICOS NO PIEZÓMETRO
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GRÁFICO 26: PRECIPITAÇÃO MENSAL NA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA DE ARRIMAL E NÍVEIS PIEZOMÉTRICOS NO PIEZÓMETRO 327/72.
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Relativamente à importância das formações aflorantes na área da Pedreira Vale dos Sobreiros Nº
4 no funcionamento hidráulico do sistema aquífero estudado, a recarga por infiltração das águas
das chuvas deverá ser significativa especialmente por se tratar de uma zona com alguma
carsificação e fracturação e, na zona natural não perturbada, os calcários aflorantes e o mato
rasteiro constituírem importantes elementos na intercepção da água.
O Índice DRASTIC estimado para o MCE no âmbito do PBH do Rio Tejo varia entre 109
(vulnerabilidade baixa) e 207 (vulnerabilidade muito elevada), com valor médio de 171
(vulnerabilidade elevada). Na área da Pedreira este índice variará entre 160 e 179,
correspondendo a vulnerabilidades elevadas à poluição.
O actual abastecimento de água à Pedreira, tem origem num furo localizado nas proximidades,
propriedade da empresa Gaspares, Lda. que explora a pedreira vizinha. Este furo capta
anualmente cerca de 450 m3 de água para uso industrial e para consumo dos trabalhadores. Não
existe monitorização de níveis neste furo.

9.13.

Q UALIDADE E USOS DA ÁGUA

9.13.1.

Metodologia

A metodologia adoptada para a caracterização da situação de referência consistiu em:
•

Levantamento das fontes poluentes através de pesquisa bibliográfica;
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•

Pesquisa de dados de qualidade da água superficial e subterrânea no SNIRH e do INAG;

•

Identificação dos usos, actuais e potenciais, no INSAAR e no PBH do Rio Tejo;

•

Avaliação da pressão sobre o MCE e sobre as bacias da Ribeira de Alcanede e do Rio
Alviela;

•

Análise dos dados atendendo aos usos da água identificados no âmbito deste EIA.

9.13.2.

Caracterização da Situação de Referência

9.13.2.1. Fontes de poluição

9.13.2.1.1 Fontes tópicas
As fontes tópicas de poluição dos meios hídricos consideradas foram as descargas de água
residual urbana, e dos efluentes industriais e agro-pecuários.
Em relação às águas residuais urbanas, no concelho de Santarém os serviços de saneamento
das águas residuais são da responsabilidade da Câmara Municipal de Santarém (CMS). De
acordo com os dados disponibilizados pelo Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de
Água e Águas Residuais (INSAAR), na freguesia de Alcanede não existiam até 2007 Estações de
Tratamento de Águas Residuais (ETAR) ou fossas sépticas sob gestão camarária, pelo que é
provável que as habitações existentes nesta freguesia sejam servidas por fossas sépticas
particulares.
No concelho de Porto de Mós os serviços de saneamento das águas residuais em “baixa” são da
responsabilidade da Câmara Municipal de Porto de Mós (CMPM), enquanto que os serviços em
“alta” são efectuados pela SIMLIS – Saneamento Integrado dos Municípios do Lis, S.A.. Também
de acordo com os dados disponibilizados pelo INSAAR e, ainda, da consulta ao site da SIMLIS, se
verificou que os aglomerados urbanos da Freguesia de Mendiga não estavam servidos por
ETAR/fossa séptica urbana.
A área de implantação do Projecto, por constituir uma área isolada, não dispõe de ligação à rede
pública de saneamento de águas residuais. As águas residuais produzidas no refeitório e
balneário são encaminhadas para fossa séptica estanque, periodicamente limpa pelo limpa-fossas
municipal.
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Nos concelhos de Santarém e Porto de Mós, além dos efluentes domésticos, contribuem também
como fontes de poluição as actividades industriais, desde as indústrias têxteis, tinturarias,
curtumes, oficinas de reparação automóvel e actividade transformadora e exploradora de rochas
ornamentais, bem como as unidades agro-industriais, destacando-se as suiniculturas e os lagares
de azeite.
No PBH do Tejo e para as sub-bacias de Rio Maior (ao qual aflui a Ribeira de Alcanede) e do Rio
Alviela, onde se localiza a área de implantação do projecto, foram ainda identificadas as fontes de
poluição tópicas apresentadas na Figura 8.

(Adaptado de: INAG, 2000)
FIGURA 8: RISCO DE POLUIÇÃO TÓPICA DA SUB-BACIA DE RIO MAIOR (S/ESCALA).

Conforme é possível verificar, nestas bacias localizam-se uma série de fontes de poluição tópicas,
que de forma geral, correspondem a “instalações industriais abrangidas pela Classe A de
licenciamento e/ou claramente abrangidas pela Directiva IPPC com produção de efluentes líquidos
industriais”. Estas instalações localizam-se a jusante da área do Projecto.
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9.13.2.1.2 Fontes difusas
Quanto à poluição difusa, e mais especificamente quanto à agricultura que ocupa 49,9% da área
do PBH do Tejo, são as zonas de regadio que suscitam preocupações especiais, por utilizarem
grandes volumes de água e existir uma forte agressividade ambiental nas práticas de adubagem e
na utilização de produtos fitofarmacêuticos.
Neste contexto destacam-se os concelhos de Porto de Mós e de Santarém, onde a área afecta a
culturas regadas, no caso pomares e milho respectivamente, é superior a 50% da área dos
municípios.
Localmente, a área envolvente à Pedreira é marcadamente rural, predominando a agricultura de
minifúndio, especialmente nas zonas de vale e junto das povoações.
9.13.2.2. Caracterização da Qualidade da Água

9.13.2.2.1 Águas Superficiais
A rede hidrográfica da sub-bacia da Ribeira de Alcanede não dispõe de estações de
monitorização automática impossibilitando, deste modo, a análise desta componente. Contudo,
atendendo à forte presença da actividade extractiva nestas zonas, é expectável a ocorrência de
um aporte de sólidos suspensos nas escorrências superficiais em períodos de pluviosidade.
Analogamente o contributo desta Pedreira no aumento dos SST presentes nas linhas de água da
área envolvente por escoamento directo, deverá ser relevante apenas em alturas de maior
precipitação.
Quanto à estação de qualidade de Ponte Ribeira Pernes (17F/03H), no Rio Alviela, de acordo com
a classificação da qualidade da água para usos múltiplos do INAG, a água nesta estação tem
vindo a ser recorrentemente classificada como muito má, tratando-se de uma água extremamente
poluída e inadequada para a maioria dos usos. Os parâmetros responsáveis pela classificação
são:
•

Azoto amoniacal e crómio em 2007 e 2008;

•

Oxidabilidade, Azoto amoniacal e Condutividade em 2006;

•

Azoto amoniacal, Fosfatos e Fósforo em 2005;

•

Azoto amoniacal, Crómio e Condutividade em 2004;
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•

Condutividade em 2003;

•

Condutividade, Fosfatos e Azoto amoniacal em 2002;

•

Fósforo, Fosfatos e Azoto amoniacal em 2001;

•

Azoto amoniacal e Fosfatos em 2000.

9.13.2.2.2 Águas Subterrâneas
A apreciação da qualidade da água assentou na análise dos registos da monitorização levada a
cabo num conjunto de piezómetros da Rede de Vigilância da Qualidade da Água Subterrânea e
disponibilizada pelo SNIRH. A localização das estações estudadas é apresentada na Figura 9.

FIGURA 9: LOCALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE MONITORIZAÇÃO UTILIZADAS.

As águas captadas neste sistema aquífero são naturalmente águas bicarbonatadas cálcicas,
embora possam ocorrer pontualmente águas cloretadas cálcicas ou sódicas (Figura 10). As águas
bicarbonatadas cálcicas são normalmente as mais equilibradas (Figura 11).
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FIGURA 10: DIAGRAMAS DE PIPER DAS ÁGUAS ESTUDADAS.
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FIGURA 11: DIAGRAMAS DE STIFF DAS ÁGUAS ESTUDADAS.

Tratam-se de águas de mineralização média a baixa, com valores de condutividade entre 332 e
989 µS/cm e, de pH a variar do ligeiramente ácido ao ligeiramente básico (8.3 a 5.9).
A repartição média dos iões maioritários nas águas das estações seleccionadas para este estudo
e a sua distribuição no MCE é apresentada na Figura 12.
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FIGURA 12: DIAGRAMAS DOS IÕES MAIORITÁRIOS DAS ÁGUAS ESTUDADAS.

Uma apreciação das concentrações de alguns dos parâmetros amostrados nas estações de
vigilância da qualidade da água subterrânea à luz das normas de qualidade para produção de
água para consumo humano, constantes do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto, revelou que a
águas dos pontos 317/246, 327/81, 328/43 e 328/45 evidenciam contaminação por nitratos. Estes
pontos localizam-se em áreas agrícolas tendo por isso como origem provável os fertilizantes
utilizados.
Os hidrocarbonetos totais, embora não regulamentados no referido diploma, apresentaram
concentrações elevadas nos pontos 317/235 e 319/72 e, atendendo a que podem estar
associados à actividade extractiva optou-se por os considerar nesta análise. Estes pontos
localizam-se em zonas essencialmente agrícolas e florestais com alguma habitação dispersa,
próximo de zonas identificadas como descarga do MCE o que poderá significar que existiu alguma
migração destes contaminantes, com origem mais no interior do maciço, menos monitorizado ao
nível de qualidade da água.
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No Quadro 40 é apresentado de forma simplificada o resultado da avaliação da qualidade da água
subterrânea.
QUADRO 40: AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA NAS ESTAÇÕES DE QUALIDADE ESTUDADAS.
ESTAÇÃO
297/32

NH4

COLIFORMES FECAIS COLIFORMES TOTAIS

?

CQO

NO3

CBO5

P2O5

SST

?
?

317/258

308/53

?

?

308/C82

?

?

?

?

?

309/32

?

?

?

317/225

?

?

?

317/235

?

?

?

317/246

?

?

?

318/C83

?

?

?

319/72

?

?

?

327/81

?

?

?

328/43

?

?

?

328/45

?

?

?

328/47

?

?

?

328/66
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Na Figura 13 apresentam-se as isolinhas dos valores médios de alguns dos principais parâmetros
indicadores de contaminação antrópica estimadas por krigagem. A análise da figura revela que o
comportamento espacial destes parâmetros é muito variável.

FIGURA 13: ISOLINHAS DE CONCENTRAÇÃO DOS PARÂMETROS INDICIADORES DE CONTAMINAÇÃO ANTRÓPICA.

A avaliação da qualidade da água que aqui se apresentou é uma apreciação genérica do MCE
não tendo sido possível avaliar a qualidade da água localmente, na área do projecto, por não se
disporem de dados. No entanto, considera-se que a qualidade da água na área do projecto será
melhor que a revelada para a generalidade do Maciço porque se trata de uma área
essencialmente de recarga do sector Planalto de Santo António na qual as pressões antrópicas
são diminutas comparativamente com os bordos do MCE, mais densamente povoados e
associados às zonas de descarga.
Note-se ainda que, do reconhecimento de campo levado a cabo no âmbito deste estudo, foram
identificadas várias pedreiras nas imediações da área do Projecto, pelo que a quantidade de
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poeiras é elevada em toda a área. Não foram identificados derrames de óleos e/ou de
combustíveis.
A quantidade de poeiras existentes pode ser prejudicial para a qualidade da água, contudo vários
factores contribuem para que a significância seja atenuada, nomeadamente a elevada distância
entre a superfície e a zona saturada e os baixos valores de precipitação registados na região.
9.13.2.3. Usos da Água

9.13.2.3.1 Abastecimento Urbano
O MCE é um sistema aquífero de grande importância no abastecimento de águas às povoações.
De acordo com os dados disponibilizados pelo INAG, obtidos no âmbito do projecto INSAAR,
existem 47 captações de água para abastecimento público, com origem neste aquífero, que se
distribuem pelos concelhos de Alcanena, Alcobaça, Leiria, Ourém, Porto de Mós, Rio Maior,
Santarém e, Torres Novas. Em 2002 estas captações serviram uma população de 31 327
habitantes e extraíram um volume total de 9 927 dam3.
No Quadro 41 é possível proceder à comparação da população e volumes servidos pelas
captações, instaladas no MCE e em outros aquíferos, localizadas nos oito concelhos acima
mencionados. Note-se, ainda, que o MCE ocupa 25,7% da área total destes concelhos.
QUADRO 41: POPULAÇÃO E VOLUMES ABASTECIDOS PELAS CAPTAÇÕES DOS CONCELHOS DE ALCANENA, ALCOBAÇA, LEIRIA,
OURÉM, PORTO DE MÓS, RIO MAIOR, SANTARÉM E TORRES NOVAS, EM 2002.
POPULAÇÃO SERVIDA

CAPTAÇÕES

(HAB.)
Localizadas no MCE
Localizadas fora do MCE
...
...

1)
2)

VOLUME ANUAL
3

(%)

(M )

(%)

1)

14.78

99267422)

23.20

2)

85.22

32862758

76.80

31327

18064

não inclui os habitantes servido pela EPAL.
inclui o volume descarregado pela nascente de Olhos de Água de Alviela e utilizado pela EPAL.

Os recursos hídricos médios, renováveis, no MCE foram estimados em cerca 300 hm3/ano o que
significa que o volume anual destinado ao abastecimento urbano representa uma parcela de 3%
do total referido (INAG, 2000).
Em todo o MCE, a água superficial não tem utilização directa no abastecimento às populações. As
captações superficiais identificadas no INSAAR correspondem a descargas do MCE.
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Os serviços de abastecimento público de água para consumo humano, em alta e em baixa, no
concelho de Santarém são geridos directamente pela CMS. Para tal dispõe de 34 captações de
água para consumo humano, todas subterrâneas, do tipo furo, que em 2007 no seu conjunto
captaram cerca de 7 000 dam3 e serviram 127 741 habitantes.
No concelho de Porto de Mós existem 14 captações de água subterrânea que asseguram o
abastecimento de água a 30 238 habitantes, totalizando um volume anual de cerca de 3 000 dam3
(INSAAR, 2009).
Considerando os dados disponibilizados pelo INSAAR para os dois concelhos, estimaram-se as
capitações de 148,6 l/hab/dia para Santarém e 276,2 l/hab/dia para Porto de Mós.
9.13.2.3.2 Outros Usos e Utilizações
A actividade com maior consumo de água é a agricultura. Dado que nos concelhos de Porto de
Mós e de Santarém, cerca de 38% e 77% das suas áreas, respectivamente (Corine Land Cover,
1985), são ocupadas por actividade agrícola, é previsível que as necessidades de água para rega
sejam elevadas, especialmente nos meses de Verão. Por outro lado, o tecido industrial, disperso
no concelho, deixa antever a necessidade de muitas das indústrias recorrerem a captações
próprias de água como forma de suprirem as suas necessidades. Desconhecem-se, contudo os
volumes de água captada destinados para estes usos.
No núcleo extractivo de Pé da Pedreira identificou-se apenas o furo existente na pedreira vizinha,
licenciado, e que extrai cerca de 450 m3/ano de água. Na envolvente à Pedreira, as zonas de vale
encontram-se fortemente ocupadas por pequenas hortas, cujo abastecimento é essencialmente
feito por poços.
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9.14.

Q UALIDADE DO AR

9.14.1.

Metodologia

Para a caracterização da qualidade do ar contou-se com os:
•

Dados da estação de monitorização mais próxima da área de intervenção;

•

Relatórios da APA de avaliação preliminares da qualidade do ar, e;

•

Relatório de medição de poeiras (PM10), realizado em Janeiro de 2010.

9.14.2.

Definições

Fonte de emissão – ponto de origem, fixo ou móvel, de poluentes atmosféricos (in Decreto-Lei nº
352/90).
Poluentes atmosféricos – substâncias ou energia que exerçam uma acção nociva susceptível de
pôr em risco a saúde humana, de causar danos aos recursos biológicos e aos ecossistemas, de
deteriorar os bens materiais e de ameaçar ou prejudicar o valor recreativo ou outras utilizações
legitimas do ambiente.
Poluição atmosférica – introdução pelo homem na atmosfera, directa ou indirectamente, de
poluentes atmosféricos (in Decreto-Lei nº 352/90).
Ar ambiente – ar exterior, ao nível da troposfera, excluindo os locais de trabalho (in Decreto-Lei nº
276/99).
Avaliação – métodos utilizados para medir, quantificar, prever ou estimar o nível de um poluente
no ar ambiente (in Decreto-Lei nº 276/99).
Nível – a concentração no ar ambiente ou a deposição superficial de um poluente num
determinado intervalo de tempo (in Decreto-Lei nº 276/99).
Estimativa objectiva – técnicas de cálculo que permitem fazer simulações e elaborar previsões a
partir da variação dos valores de base (in Decreto-Lei nº 276/99).
Receptores sensíveis – população e/ou áreas protegidas afectados pela exploração do projecto ou
pelas actividades complementares do mesmo (circulação de veículos de carga afectos à
actividade e outras) (in Grupo técnico das pedreiras).
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Valor limite de emissão – concentração ou massa de poluentes contidos nas emissões
provenientes das instalações, que não deve durante um período determinado ser ultrapassada (in
Decreto-Lei nº 352/90).
PM10 – partículas em suspensão susceptíveis de serem recolhidas através de uma tomada de
amostra selectiva, com eficiência de corte de 50% para um diâmetro aerodinâmico de 10µm (in
Decreto-Lei nº 111/2002).
PM2,5 – partículas em suspensão susceptíveis de serem recolhidas através de uma tomada de
amostra, com eficiência de corte de 50%, para um diâmetro aerodinâmico de 2,5 µm (in DecretoLei nº 111/2002).

9.14.3.

Enquadramento legal

No seguimento do Sexto Programa de Acção para o Ambiente (aprovado pelo Parlamento
Europeu em 2002), foi publicada em 2005 a Estratégia temática, que define vários objectivos
ambientais, designadamente em termos de qualidade do ar e, identifica os instrumentos que
deverão ser aplicados para alcançar estes objectivos.
Dando seguimento a esta Estratégia, foi publicada a nova directiva de qualidade do ar ambiente e
a um ar mais limpo na Europa - Directiva 2008/50/CE, esta directiva deverá ser transposta para o
direito interno até Junho de 2010.
A Directiva 2008/50/CE estabelece valores limite de concentração e os valores-alvo para os
principais poluentes atmosféricos: dióxido de enxofre, óxidos de azoto, dióxido de azoto, PM10,
monóxido de carbono, ozono, benzeno, chumbo e hidrocarbonetos poliaromáticos. Também
obriga o acompanhamento de um número de poluentes atmosféricos, bem como a divulgação
desta informação ao público. Os Estados-Membros que excedam os valores-alvo são obrigados a
criar planos de acção de redução e informar e consultar o público sobre esses planos. O controlo
local da poluição atmosférica é também uma exigência da legislação.
O Regime Geral da Gestão da Qualidade do Ar Ambiente consta actualmente no Decreto-lei nº
276/99, de 23 de Julho. Este define os princípios e normas gerais da avaliação e da gestão da
qualidade do ar, visando evitar, prevenir ou limitar as emissões de certos poluentes atmosféricos,
bem como os efeitos nocivos desses poluentes sobre a saúde humana e sobre o ambiente na sua
globalidade.
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Este diploma transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva nº 96/62/CE, do Conselho, de 27
de Setembro, relativa à avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente. Este diploma revogou
parcialmente o Decreto-Lei nº 252/90, de 9 de Novembro.
No Anexo I do Decreto-Lei nº 276/99 listam-se os poluentes atmosféricos que devem ser tomados
em consideração no âmbito da avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente.
Mais recentemente foi publicado o Decreto-Lei nº 111/2002, de 16 de Abril, o qual estabelece os
valores limite das concentrações no ar ambiente do dióxido de enxofre, dióxido de azoto e óxidos
de azoto, partículas em suspensão, chumbo, benzeno e monóxido de carbono, bem como as
regras de gestão da qualidade do ar aplicáveis a esses poluentes, em execução do disposto nos
artigos 4º e 5º do Decreto-Lei nº 276/99, de 23 de Julho, transpondo para a ordem jurídica interna
as Directivas Comunitárias nºs 1999/30/CE, de 22 de Abril e, 2000/69/CE, de 16 de Novembro.
Em 2004 foi publicado o Decreto-Lei nº 78/2004, de 3 de Abril, que veio estabelecer o regime da
prevenção e controlo das emissões de poluentes para a atmosfera, fixando os princípios,
objectivos e instrumentos apropriados à garantia de protecção do recurso natural ar, bem como as
medidas, procedimentos e obrigações dos operadores das instalações abrangidas, com vista a
evitar ou reduzir a níveis aceitáveis a poluição atmosférica originada nessas mesmas instalações.
Este diploma, a par do regime das normas constantes no Decreto-Lei nº 276/99, de 23 de Julho,
constitui o enquadramento legislativo da política de gestão do ar em Portugal, na dupla vertente,
respectivamente, da prevenção e controlo das emissões de poluentes atmosféricos e avaliação e
gestão da qualidade do ar.
A Portaria nº 286/93, de 12 de Março, fixa os valores limites e os valores guias no ambiente para o
dióxido de enxofre, partículas em suspensão, dióxido de azoto, monóxido de carbono, chumbo e
ozono, que constam nos anexo I e II. Os métodos de referência para amostragem e análise destes
poluentes constam no anexo III.
O Decreto-Lei nº 320/2003, de 20 de Dezembro, transpõe a Directiva nº 2002/3/CE, estabelece
objectivos a longo prazo, valores alvo, um limiar de alerta e um limiar de informação ao público
para as concentrações do ozono no ar ambiente, bem como as regras de gestão da qualidade do
ar aplicáveis a esse poluente, em execução do disposto no Decreto-Lei nº 276/99.
A Portaria nº 80/2006, de 23 de Janeiro, estabelece os limiares mássicos mínimos e os limiares
mássicos máximos que definem as condições de monitorização das emissões de poluentes para a
atmosfera, previstas nos artigos 19.º e 20.º do Decreto-Lei nº 78/2004, de 3 de Abril.
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9.14.4.

Air Quality Guidelines

O relatório Air Quality Guidelines (WHO, 2008) pretende fornecer dados actualizados sobre a
poluição atmosférica e orientar as entidades competentes para a avaliação dos riscos, tendo como
propósito a protecção da saúde pública dos efeitos nocivos da poluição atmosférica e eliminação
ou redução da exposição a esses poluentes. Os poluentes atmosféricos considerados nesse
relatório são (Quadro 42):
QUADRO 42: POLUENTES ATMOSFÉRICOS CONSIDERADOS NO AIR QUALITY GUIDELINES.

POLUENTES ATMOSFÉRICOS ORGÂNICOS
Acrilonitrilo

POLUENTES
ATMOSFÉRICOS
INORGÂNICOS

POLUENTES DO AR

POLUENTES ATMOSFÉRICOS

INTERIOR

CLÁSSICOS

Arsénio

Fumo de tabaco

Dióxido de azoto

Benzeno

Amianto

Fibras de vidro
antropogénicas

Ozono e outros oxidantes
fotoquímicos

Butadieno

Cádmio

Dissulfureto de carbono

Crómio

Partículas em suspensão

Monóxido de carbono

Fluoretos

1,2-Dicloroetano

Sulfureto de hidrogénio

Diclorometano

Chumbo

Formaldeído

Manganês

Hidrocarbonetos aromáticos
policíclicos (PAHs)

Mercúrio

Bifenilos policlorados (PCBs)

Níquel

Policlorados dibenzodioxinas e
dibenzofuranos PCDDs/PCDFs

Platina

Radão

Dióxido de enxofre

Estireno
Tetracloroetileno
Tolueno

Vanádio

Tricloroetileno
Cloreto de vinilo
(Fonte: WHO, 2008)

No Quadro 43 apresentam-se os valores guia para substâncias individuais baseado noutros
efeitos para além do cancro, odores e mau-estar.
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QUADRO 43: VALORES GUIA DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS BASEADO NOUTROS EFEITOS PARA ALÉM DO CANCRO, ODORES E MAUESTAR.

Cádmio

CONCENTRAÇÃO
(MÉDIA PONDERADA)
3
5 ng/m

Dissulfureto de carbono

100 µg/m

SUBSTÂNCIA

3

100 mg/m
Monóxido de carbono

1,2-Dicloroetano
Diclorometano
9

24 horas

3

15 minutos

3

30 minutos

30 mg/m

3

1 hora

10 mg/m

3

8 horas

3

0.7 mg/m
3 mg/m

24 horas

3

24 horas

0.45 mg/m
-

Formaldeído

0.1 mg/m

3

1 semana
-

3

150 µg/m

Chumbo

0.5 µg/m

Manganês

0.15 µg/m
1 µg/m

30 minutos

3

Sulfureto de hidrogénio

24 horas

3

Anual
3

3

Anual
Anual

200 µg/m
Dióxido de azoto

Anual

60 mg/m

Fluor

Mercúrio

TEMPO MÉDIO DE EXPOSIÇÃO

3

1 hora

3

40 µg/m

120 µg/m

Anual
3

8 horas

Ozono

Dose-resposta

-

Matéria particulada (PM10 e PM2,5)10

-

-

Platina11

-

-

PCBs12

-

-

PCDDs/PCDFs

0.26 mg/m

Estireno

500 µg/m

3

125 µg/m

3

Dióxido de enxofre

3

1 semana
10 minutos
24 horas

3

50 µg/m

Anual

Tetracloroetileno

0.25 mg/m

3

Anual

Tolueno

0.26 mg/m

3

1 semana

Vanádio

1 µg/m

3

24 horas
(Fonte: WHO, 2008)

Para as substâncias que emitem odores detectáveis em concentrações inferiores à concentração
tóxica foram estabelecidos valores guia para as concentrações a partir do qual o incomodo se faz
sentir (Quadro 44).

9

3

A concentração de flúor no ar ambiente deve ser inferior a 1 µg/m para evitar efeitos nefastos sobre animais e plantas
e para proteger a saúde humana.
10
Não é estabelecido nenhum valor guia.
11
Não é estabelecido nenhum valor guia.
12
Não é estabelecido nenhum valor guia, uma vez que a exposição directa por inalação representa apenas uma
pequena proporção do total de exposição a que o ser humano está sujeito.
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QUADRO 44: VALORES GUIA PARA AS CONCENTRAÇÕES DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS A PARTIR DO QUAL O INCOMODO SE FAZ
SENTIR, TENDO POR BASE O TEMPO MÉDIO DE EXPOSIÇÃO DE 30 MINUTOS.

SUBSTÂNCIA

VALOR GUIA

Dissulfureto de carbono

20µg/m

Sulfureto de hidrogénio

7µg/m

Formaldeído

0.1mg/m

Estireno

70µg/m

Tetracloroetileno

8mg/m

3

Tolueno

1mg/m

3

3

3
3

3

(Fonte: WHO, 2008)

No Quadro 45 identifica-se a estimativa do risco carcinogénico e o valor guia para os poluentes
atmosféricos cancinogénicos.
QUADRO 45: ESTIMATIVA DO RISCO CARCINOGÉNICO E VALORES GUIA DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS.
UNIDADE INCREMENTAL DE

SUBSTÂNCIA
Acrilonitrilo
Benzeno

RISCO
–5

-

14

–6

-

6

-

6

2 × 10
6 × 10

Arsénio

1.5 × 10
15

Butadieno

16

Crómio VI

–3

4 x 10

VALOR GUIA

13

-2

-

6

-

6

Níquel

3.8 × 10

–4

PAHs

8.7 × 10

–2

-

6

Tricloroetileno

4.3 × 10

–7

-

6

Cloreto de vinilo

1 × 10

-

6

-

6

–6
–6

–1

Fibras de vidro antropogénicas

1 × 10 (fibre/l)

Fumo de tabaco

1 × 10

–3

3

1–10 µg/m nicotine
(Fonte: WHO, 2008)

9.14.5.

Caracterização da Situação de Referência

9.14.5.1. Enquadramento Europeu

O Relatório Annual European Community LRTAP Convention emission inventory report 1990 2006 (EEA, 2008) sintetiza a evolução dos principais poluentes atmosféricos entre 1990 e 2006 e,
analisa a contribuição por sector de actividade.
13

O risco associado à exposição ao longo da vida de uma certa concentração de uma substância cancerígena é
expresso em unidade incremental de risco. A estimativa da unidade incremental de risco de um determinado poluente
do ar é definida como "o risco adicional que ocorre ao longo da vida de uma hipotética população na qual todos os
indivíduos estão expostos continuamente a partir do nascimento ao longo das suas vidas a uma concentração de 1
µg/m3 do agente no ar que respiram".
14
Não é recomendado nenhum valor de segurança.
15
O risco é muito variável, nesse sentido não é recomendado nenhum valor de segurança.
16
Apenas o Crómio VI é cancerígeno no ser humano.
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Na UE-27 as maiores reduções, em termos percentuais, foram observadas nas emissões de SOx,
seguido pelo CO, COV-NM e NOx (Figura 14). As emissões de NH3 diminuíram 22%.
Para a matéria particulada (PM10 e PM2,5) os dados tratados dizem respeito ao período de 2000
a 2006, tendo-se verificado também uma ligeira redução das emissões.

FIGURA 14: EVOLUÇÃO DAS EMISSÕES DE NOX, CO, COV-NM, SOX E NH3 E GG ENTRE 1990 E 2006 NA EUROPA A 27.

Relativamente ao NOx embora ao nível da Europa a 27 se tenha verificado uma redução das
emissões, em Portugal entre 1990 e 2006, as emissões deste poluente aumentaram.
Importa referir que foram os transportes rodoviários que mais contribuíram para a redução das
emissões verificada na Europa para o NOx, CO e COV-NM.
Relativamente ao SOx foi o sector de produção de energia e calor que mais contribui para a
diminuição das emissões deste poluente atmosférico.
9.14.5.2. CORINAIR 90

Com base nos resultados do Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas, CORINAIR 90,
apresenta-se no Quadro 46 as emissões para as unidades territoriais do Centro e para o
Continente.
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QUADRO 46: EMISSÕES PARA AS UNIDADES TERRITORIAIS.
UNIDADES
TERRITORIAIS

POLUENTES (TON)
SOX

NOX

COVNM

CH4

CO

CO2

N2O

NH3

Continente

282.631

220.791

643.867

391.365

1.086.448

57.403

54.699

92.908

Centro

22.612

44.543

160.231

113.204

302.786

16.613

14.062

19.994

Baixo Vouga

8.802

9.091

16.371

13.999

89.275

2.288

1.578

3.881

Baixo Mondego

5.969

9.621

18.268

19.312

57.659

3.735

1.568

2.928

Pinhal Litoral

3.855

7.700

12.926

11.625

72.625

2.407

1.114

2.334

Pinhal Interior Norte

592

3.274

28.223

11.200

17.189

2.659

1.267

755

Pinhal Interior Sul

198

1.006

9.997

6.414

7.035

274

1.024

418

Dão Lafões

887

4.958

23.424

17.107

25.595

1.805

1.962

2.381

Serra da Estrela

301

1.260

5.147

3.961

5.068

543

560

470

Beira Interior Norte

468

3.873

20.880

17.775

9.756

2.048

2.349

3.517

Beira Interior Sul

946

2.061

18.112

9.158

8.623

511

1.785

2.201

Cova da Beira

591

1.698

6.886

5.654

9.963

338

858

1.107

(Fonte: CORINAIR 90)
Legenda:
SOx – óxidos de enxofre; NOx – óxidos de azoto; COVNM – compostos orgânicos voláteis, excepto metano; CH4 – metano; CO –
monóxido de carbono; CO2 – dióxido de carbono; N2O – óxido nitroso;NH3 – amoníaco.

Como se pode observar pela análise do quadro, existe uma associação entre as emissões de
unidades territoriais do litoral e do interior no que diz respeito ao SO2 e ao NOx. A unidade Pinhal
Litoral é o maior contribuinte nas emissões de CO, muito associado à combustão industrial e aos
transportes rodoviários. Esta unidade é pouco participante nas emissões de COVNM e CH4,
relativamente às restantes unidade (Gráfico 27).
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GRÁFICO 27: EMISSÕES POR UNIDADE TERRITORIAL.
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9.14.5.3. Avaliação Preliminar da Qualidade do Ar

Com o objectivo de constituir um elemento de suporte para a “Avaliação Preliminar da Qualidade
do Ar em Portugal”, tendo em vista o cumprimento do estipulado no artigo 6º do Decreto-Lei nº
276/99, de 23 de Julho, foram efectuadas campanhas de medição da concentração de fundo de
O3, e a avaliação dos poluentes SO2 e NO2. Na Figura 15 apresentam-se sob a forma de curvas
de isoconcentração os resultados das campanhas de medição da concentração de O3.
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(Fonte: MAOT, 2001)
FIGURA 15: CONCENTRAÇÕES DE OZONO OBTIDAS NAS 1ª E 2ª CAMPANHAS.

Pela análise efectuada, conclui-se que os resultados obtidos na 1ª e na 2ª campanhas são
semelhantes e revelam que os teores de ozono se encontram fortemente relacionados com a
radiação solar. Com efeito, as maiores concentrações correspondem a zonas onde a radiação
solar é mais intensa (MAOT, 2001).
Da Figura 16 à Figura 19 apresentam-se sob a forma de curvas de isoconcentração dos
resultados das campanhas de medição dos poluentes SO2 e NO2.
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(Fonte: MAOT, 2001)
FIGURA 16: CONCENTRAÇÕES DE SO2 OBTIDAS NA 1ª CAMPANHA.

(Fonte: MAOT, 2001)
FIGURA 17: CONCENTRAÇÕES DE SO2 OBTIDAS NA 2ª CAMPANHA.
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(Fonte: MAOT, 2001)
FIGURA 18: CONCENTRAÇÕES DE NO2 OBTIDAS NA 1ª CAMPANHA.

(Fonte: MAOT, 2001)
FIGURA 19: CONCENTRAÇÕES DE NO2 OBTIDAS NA 2ª CAMPANHA.

9.14.5.4. Definição do Cenário da Qualidade do Ar

O índice de qualidade do ar traduz a avaliação de cinco poluentes: dióxido de azoto (NO2), dióxido
de enxofre (SO2), monóxido de carbono (CO), ozono (O3) e as partículas inaláveis ou finas, cujo
diâmetro médio é inferior a 10 microns (PM10). Estes poluentes atmosféricos fazem parte da lista
de poluentes apresentada no anexo I do Decreto-Lei nº 276/99.
Considerando o índice de qualidade do ar, a região Vale do Tejo e Oeste, no ano de 2008,
apresentou uma classificação de bom (Gráfico 28).
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GRÁFICO 28: ÍNDICE DE QUALIDADE DO AR PARA A REGIÃO VALE DO TEJO OESTE.

(Fonte: http://www.qualar.org/)

9.14.5.5. Estações de Medida da Qualidade do Ar

As estações de monitorização da qualidade do ar mais próximas da área do Projecto são as
seguintes:
•

Estação de Ervideira; e

•

Estação da Chamusca.

No Quadro 47 apresentam-se as características destas estações e na Figura 20 a sua localização.
QUADRO 47: CARACTERÍSTICAS DAS ESTAÇÕES DE ERVIDEIRA E CHAMUSCA.
ESTAÇÃO DA

ESTAÇÃO DA

ERVIDEIRA

CHAMUSCA

CÓDIGO:

2019

3096

Data de início:

01-01-2003

1-11-2002

Tipo de Ambiente:

Rural Regional

Rural Regional

Tipo de Influência:

Fundo

Fundo

Concelho:

Leiria

Chamusca

Coordernadas Gauss

Latitude

328561

265176

Militar (m)

Longitude

135123

171180
(Fonte: http://www.qualar.org/)
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FIGURA 20: LOCALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DO AR.

De seguida apresenta-se a evolução de PM2,5, SO2, PM10, O3 e NO2 de 2005 a 2008 nas duas
estações.
QUADRO 48: DADOS ESTATÍSTICOS DA MONITORIZAÇÃO DE PM2.5, BASE HORÁRIA, NA ESTAÇÃO DE ERVIDEIRA NOS ANOS 2005,
2006, 2007 E 2008.
VALOR ANUAL (BASE HORÁRIA)
ANOS

2005

2006

2007

2008

33.9

14.3

11.3

8.6

544.0

114.0

76.0

64.0

3

Média (µg/m )
3

Máximo (µg/m )

(Fonte: http://www.qualar.org/)
QUADRO 49: DADOS ESTATÍSTICOS DA MONITORIZAÇÃO DE PM2.5, BASE DIÁRIA, NA ESTAÇÃO DE ERVIDEIRA NOS ANOS 2005,
2006 E 2007.
VALOR ANUAL (BASE DIÁRIA)
ANOS
3

Média (µg/m )
3

Máximo (µg/m )

2005

2006

2007

2008

34.0

14.4

11.3

8.7

323.8

80.1

36.3

36.5
(Fonte: http://www.qualar.org/)
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QUADRO 50: DADOS ESTATÍSTICOS DA MONITORIZAÇÃO DE PM2.5, BASE HORÁRIA, NA ESTAÇÃO DE CHAMUSCA NOS ANOS 2005,
2006, 2007 E 2008.
VALOR ANUAL (BASE HORÁRIA)
ANOS
3

Média (µg/m )
3

Máximo (µg/m )

2005

2006

2007

2008

14.9

11.1

11.2

7.7

306.0

98.0

55.0

60.0
(Fonte: http://www.qualar.org/)

QUADRO 51: DADOS ESTATÍSTICOS DA MONITORIZAÇÃO DE PM2.5, BASE DIÁRIA, NA ESTAÇÃO DE CHAMUSCA NOS ANOS 2005,
2006 E 2007.
VALOR ANUAL (BASE DIÁRIA)
ANOS
3

Média (µg/m )
3

Máximo (µg/m )

2005

2006

2007

2008

14.9

11.0

11.2

7.7

181.6

49.4

34.0

29.0
(Fonte: http://www.qualar.org/)

Como se verifica pela análise dos quadros anteriores (Quadro 48 ao Quadro 51) tem ocorrido um
decréscimo nas emissões de PM2,5 no decurso dos anos em análise.
QUADRO 52: DADOS ESTATÍSTICOS DA MONITORIZAÇÃO DE SO2, BASE HORÁRIA, NA ESTAÇÃO DE ERVIDEIRA NOS ANOS 2005,
2006 , 2007 E 2008.
VALOR ANUAL (BASE HORÁRIA)
ANOS
3

Média (µg/m )
3

Máximo (µg/m )

2005

2006

2007

2008

3.6

3.7

3.1

3.7

96.0

72.0

42.0

57.0
(Fonte: http://www.qualar.org/)

QUADRO 53: DADOS ESTATÍSTICOS DA MONITORIZAÇÃO DE SO2, BASE DIÁRIA, NA ESTAÇÃO DE ERVIDEIRA NOS ANOS 2005, 2006,
2007 E 2008.
VALOR ANUAL (BASE DIÁRIA)
ANOS
3

Média (µg/m )
3

Máximo (µg/m )

2005

2006

2007

2008

3.6

3.7

3.1

3.7

32.5

40.5

16.8

18.1
(Fonte: http://www.qualar.org/)
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QUADRO 54: AVALIAÇÃO DAS EXCEDENCIAS RELATIVAMENTE AO SO2, BASE DIÁRIA, NA ESTAÇÃO DE ERVIDEIRA NOS ANOS 2005,
2006 , 2007 E 2008.
PROTECÇÃO DA SAÚDE HUMANA: BASE DIÁRIA
ANOS

2005

2006

2007

2008

Valor (µg/m )

125

125

125

125

Excedências Permitidas (dias)

3

3

3

3

N.º Excedências (dias)

0

0

0

0

3

(Fonte: http://www.qualar.org/)

Atendendo à monitorização efectuada na Estação de Ervideira, nos anos em análise não houve
excedências na emissão de SO2 (Quadro 52), no entanto, não se verifica um decréscimo destas
emissões (Quadro 53 e Quadro 54).
QUADRO 55: DADOS ESTATÍSTICOS DA MONITORIZAÇÃO DE PM10, BASE HORÁRIA, NA ESTAÇÃO DE ERVIDEIRA NOS ANOS 2005,
2006 , 2007 E 2008.
VALOR ANUAL (BASE HORÁRIA)
ANOS

2005

2006

2007

2008

37.5

25.4

25.4

15.5

604.0

213.0

113.0

251.0

3

Média (µg/m )
3

Máximo (µg/m )

(Fonte: http://www.qualar.org/)
QUADRO 56: DADOS ESTATÍSTICOS DA MONITORIZAÇÃO DE PM10, BASE DIÁRIA, NA ESTAÇÃO DE ERVIDEIRA NOS ANOS 2005,
2006, 2007 E 2008.
VALOR ANUAL (BASE DIÁRIA)
ANOS
3

Média (µg/m )
3

Máximo (µg/m )

2005

2006

2007

2008

37.6

25.5

25.4

15.5

359.5

111.9

62.3

68.0
(Fonte: http://www.qualar.org/)

QUADRO 57: AVALIAÇÃO DAS EXCEDENCIAS RELATIVAMENTE AO PM10, BASE DIÁRIA, NA ESTAÇÃO DE ERVIDEIRA NOS ANOS 2005,
2006, 2007 E 2008.
PROTECÇÃO DA SAÚDE HUMANA (BASE DIÁRIA)
ANOS

2005

2006

2007

2008

Valor (µg/m )

50.0

50.0

50.0

50.0

Excedências Permitidas (dias)

35

35

35

35

N.º Excedências (dias)

70

23

17

4

3

(Fonte: http://www.qualar.org/)
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QUADRO 58: DADOS ESTATÍSTICOS DA MONITORIZAÇÃO DE PM10, BASE HORÁRIA, NA ESTAÇÃO DE CHAMUSCA NOS ANOS 2005,
2006, 2007 E 2008.
VALOR ANUAL (BASE HORÁRIA)
ANOS

2005

2006

2007

2008

26.9

22.5

20.0

16.0

490.6

124.3

119.9

89.9

3

Média (µg/m )
3

Máximo (µg/m )

(Fonte: http://www.qualar.org/)
QUADRO 59: DADOS ESTATÍSTICOS DA MONITORIZAÇÃO DE PM10, BASE DIÁRIA, NA ESTAÇÃO DE CHAMUSCA NOS ANOS 2005,
2006, 2007 E 2008.
VALOR ANUAL (BASE DIÁRIA)
ANOS

2005

2006

2007

2008

26.5

22.6

20.0

16.1

269.8

103.6

91.8

54.7

3

Média (µg/m )
3

Máximo (µg/m )

(Fonte: http://www.qualar.org/)
QUADRO 60: AVALIAÇÃO DAS EXCEDENCIAS RELATIVAMENTE AO PM10, BASE DIÁRIA, NA ESTAÇÃO DE CHAMUSCA NOS ANOS
2005, 2006, 2007 E 2008.
PROTECÇÃO DA SAÚDE HUMANA (BASE DIÁRIA)
ANOS

2005

2006

2007

2008

Valor (µg/m )

50

50

50

50

Excedências Permitidas (dias)

35

35

35

35

N.º Excedências (dias)

19

16

1

1

3

(Fonte: http://www.qualar.org/)

Da análise dos gráficos constata-se uma diminuição das emissões associadas às PM10. Em 2008
regista-se uma melhoria significativa em 2008, reflectindo-se no número de excedências (Quadro
55 ao Quadro 60).
QUADRO 61: DADOS ESTATÍSTICOS DA MONITORIZAÇÃO DE O3, BASE HORÁRIA, NA ESTAÇÃO DE ERVIDEIRA NOS ANOS 2005, 2006,
2007 E 2008.
VALOR ANUAL (BASE HORÁRIA)
ANOS
3

Média (µg/m )
3

Máximo (µg/m )

2005

2006

2007

2008

60.1

58.6

57.9

57.3

255.0

221.0

173.0

174.0
(Fonte: http://www.qualar.org/)

144

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO
PROJECTO DE AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA VALE DOS SOBREIROS Nº 4

QUADRO 62: DADOS ESTATÍSTICOS DA MONITORIZAÇÃO DE O3, BASE DIÁRIA, NA ESTAÇÃO DE ERVIDEIRA NOS ANOS 2005, 2006,
2007 E 2008.
VALOR ANUAL (BASE DIÁRIA)
ANOS
3

Média (µg/m )
3

Máximo (µg/m )

2005

2006

2007

2008

60.1

58.7

58.0

57.3

220.6

186.9

147.0

154.6
(Fonte: http://www.qualar.org/)

QUADRO 63: DADOS ESTATÍSTICOS DA MONITORIZAÇÃO DE O3, BASE HORÁRIA, NA ESTAÇÃO DE CHAMUSCA NOS 2005, 2006, 2007
E 2008.

VALOR ANUAL (BASE HORÁRIA)
ANOS
3

Média (µg/m )
3

Máximo (µg/m )

2005

2006

2007

2008

71.7

69.2

67.8

69.1

257.7

83.65

170.9

90.62
(Fonte: http://www.qualar.org/)

QUADRO 64: DADOS ESTATÍSTICOS DA MONITORIZAÇÃO DE O3, BASE DIÁRIA, NA ESTAÇÃO DE CHAMUSCA NOS ANOS 2005, 2006,
2007 E 2008.
VALOR ANUAL (BASE DIÁRIA)
ANOS
3

Média (µg/m )
3

Máximo (µg/m )

2005

2006

2007

2008

71.7

69.5

67.8

69.1

211.9

190.1

163.0

74.52
(Fonte: http://www.qualar.org/)

Como se verifica pelos Quadro 61 a Quadro 64, tem ocorrido um decréscimo na concentração de
O3 no decurso dos anos em análise.
QUADRO 65: DADOS ESTATÍSTICOS DA MONITORIZAÇÃO DE NO2, BASE HORÁRIA, NA ESTAÇÃO DE ERVIDEIRA NOS ANOS 2005,
2006, 2007 E 2008.
VALOR ANUAL (BASE HORÁRIA)
ANOS
3

Média (µg/m )
3

Máximo (µg/m )

2005

2006

2007

2008

8.8

5.9

11.9

11.5

93.0

75.0

137.0

86.0
(Fonte: http://www.qualar.org/)
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QUADRO 66: DADOS ESTATÍSTICOS DA MONITORIZAÇÃO DE NO2, BASE DIÁRIA, NA ESTAÇÃO DE ERVIDEIRA NOS ANOS 2005, 2006,
2007 E 2008.
VALOR ANUAL (BASE DIÁRIA)
ANOS
3

Média (µg/m )
3

Máximo (µg/m )

2005

2006

2007

2008

8.7

5.8

11.9

11.5

33.4

29.2

36.6

41.5
(Fonte: http://www.qualar.org/)

QUADRO 67: AVALIAÇÃO DAS EXCEDENCIAS RELATIVAMENTE AO NO2, BASE DIÁRIA, NA ESTAÇÃO DE ERVIDEIRA NOS ANOS 2005,
2006, 2007 E 2008.
PROTECÇÃO DA SAÚDE HUMANA (BASE HORÁRIA)
ANOS

2005

2006

2007

2008

Valor (µg/m )

250

240

230

220

Excedências Permitidas (horas)

18

18

18

18

N.º Excedências (horas)

0

0

0

0

3

(Fonte: http://www.qualar.org/)
QUADRO 68: DADOS ESTATÍSTICOS DA MONITORIZAÇÃO DE NO2, BASE HORÁRIA, NA ESTAÇÃO DE CHAMUSCA NOS ANOS 2005,
2006, 2007 E 2008.
VALOR ANUAL (BASE HORÁRIA)
ANOS
3

Média (µg/m )
3

Máximo (µg/m )

2005

2006

2007

2008

6.6

6.9

7.8

7.3

44.8

74.1

52.2

50.1
(Fonte: http://www.qualar.org/)

QUADRO 69: DADOS ESTATÍSTICOS DA MONITORIZAÇÃO DE NO2, BASE DIÁRIA, NA ESTAÇÃO DE CHAMUSCA NOS ANOS 2005, 2006,
2007 E 2008.
VALOR ANUAL (BASE DIÁRIA)
ANOS
3

Média (µg/m )
3

Máximo (µg/m )

2005

2006

2007

2008

6.6

6.9

7.8

7.3

20.6

18.2

21.0

20.6
(Fonte: http://www.qualar.org/)
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QUADRO 70: AVALIAÇÃO DAS EXCEDENCIAS RELATIVAMENTE AO NO2, BASE DIÁRIA, NA ESTAÇÃO DE CHAMUSCA NOS ANOS 2005,
2006, 2007 E 2008.
PROTECÇÃO DA SAÚDE HUMANA (BASE HORÁRIA)
ANOS

2005

2006

2007

2008

Valor (µg/m )

250

240

230

220

Excedências Permitidas (horas)

18

18

18

18

N.º Excedências (horas)

0

0

0

0

3

(Fonte: http://www.qualar.org/)

O NO2 é o único poluente monitorizado na estação da Ervideira que não acompanhou a tendência
dos outros poluentes em análise (Quadro 65 a Quadro 70).
9.14.5.6. Identificação das Principais Fontes de Poluição Atmosférica

Como anteriormente referido, a Pedreira localiza-se num núcleo extractivo com exploração
conjunta numa mesma cava. Este núcleo é constituído pelas pedreiras das empresas Mocamar
Lda. e Gaspares Lda.
Como principal poluente associado à indústria extractiva destacam as poeiras que são produzidas
no corte da pedra.
9.14.5.7. Identificação dos Receptores Sensíveis

Os receptores sensíveis mais próximos são identificados na Figura 21.
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(Fonte: Google maps)
FIGURA 21: IDENTIFICAÇÃO DOS RECEPTORES SENSÍVEIS MAIS PRÓXIMOS DO NÚCLEO EXTRACTIVO.

9.14.5.8. Caracterização da Qualidade do Ar

As emissões em suspensão, fracção PM10, foram monitorizadas durante um período de 7 dias
incluindo o fim-de-semana na envolvente próxima da Pedreira. Optou-se por efectuar esta
monitorização junto ao núcleo à Pedreira e não próximo dos receptores sensíveis dado a distância
e o enquadramento geomorfológico da área.
De forma a optimizar recursos, as medições foram realizadas em conjunto com a Pedreira de
Gaspares, Lda.
As medições tiveram como referencial as indicações da Agência Portuguesa de Ambiente,
designadamente:
•

Medição da fracção de partículas <10 µm (PM10) no ar ambiente, de acordo com o método
gravimétrico ou equivalente, nos termos do Anexo XI do Decreto-Lei nº 111/2002;
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•

As medições devem ser realizadas por períodos de 24 horas com início às 0h00 e
preferencialmente em período seco17. O somatório dos períodos de medição de todos os
pontos de amostragem não deverá ser inferior a 7 dias, incluindo o fim-de-semana;

•

Caracterização das condições meteorológicas ocorridas durante o período de medição,
devendo constar obrigatoriamente direcção e velocidade do vento;

•

Os pontos de amostragem devem ser definidos tendo por base a direcção predominante
do vento e a localização dos receptores sensíveis (população/vegetação). Deve
obrigatoriamente ser efectuada uma campanha de monitorização, em pelo menos um
ponto representativo, junto dos receptores sensíveis18.

Foram instalados dois amostradores: o amostrador P1 foi instalado a montante, funcionou como
concentração de fundo, e o amostrador P2 foi instalado a jusante da direcção do vento dominante
no período de amostragem, no sentido de se avaliar a situação mais desfavorável (Figura 22).

(Fonte: Google maps)
FIGURA 22: LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE MEDIÇÃO.

17

Este critério não foi possível respeitar: as medições realizaram em Janeiro.
Como referido acima, dada a distancia e topografia da área envolvente a influência da actividade da pedreira não é
sentida nos receptores sensíveis. Razão pela qual optou-se por realizar as medições na envolvente próxima da
Pedreira.

18
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Durante as medições foi instalada uma estação meteorológica portátil. Os registos das condições
atmosféricas são apresentados no Quadro 71.
QUADRO 71: CARACTERIZAÇÃO METEOROLOGICA DO PERIODO DE MEDIÇÃO.

DATA

TEMPERATURA (ºC)

HUMIDADE (%HR)

VENTO (KM/H)

PATM (MBAR)

PRECIPITAÇÃO (MM)

11

1020

0,0

17

34

1009

2,0

NE

10

22

1016

1,5

82

SSO

18

44

1013

0,5

94

67

ONO

20

41

1016

1,7

94

100

88

S

6

24

1022

0,0

94

100

88

SSO

16

24

1021

0,0

MEDIA

MAX.

MIN.

MEDIA

MAX.

MIN.

MEDIA

MAX.

MIN.

9-01-2010

8

12

4

69

87

51

ESE

5

10-01-2010

7

8

5

81

100

61

ESE

11-01-2010

7

9

4

91

100

82

12-01-2010

12

15

9

91

100

14-01-2010

14

16

11

81

15-01-2010

13

15

10

16-01-2010

16

17

15

No Quadro 72 apresentam-se os resultados das análises obtidas e efectua-se a análise
comparativa dos resultados com os valores limite definidos no Anexo III do Decreto-Lei nº
111/2002, de 16 de Abril.
QUADRO 72: RESULTADOS OBTIDOS NOS DOS LOCAIS ANALISADOS E COMPARAÇÃO CO O VALOR LIMITE RECOMENDADO PARA 24H.

PONTO

DIA DE AMOSTRAGEM

CONCENTRAÇÃO
MÉDIA PM10
3
(µ
µG/NM )

VALOR LIMITE
3
(µ
µG/NM )

Ponto 1

9-01-2010

Sábado

13

50

Ponto 1

10-01-2010

Domingo

10

50

Ponto 1

11-01-2010

2ªfeira

16

50

Ponto 2

12-01-2010

3ªfeira

13

50

Ponto 2

14-01-2010

5ªfeira

11

50

Ponto 2

15-01-2010

6ªfeira

19

50

Ponto 2

16-01-2010

Sábado

8

50

Como se pode verificar, em nenhum dos dias avaliados a concentração de PM10 é excedida.
Complementarmente, considera-se ainda que o cumprimento legal obtido no perímetro da
exploração garante o mesmo cumprimento junto dos receptores sensíveis mais próximos.
Os valores mais baixos foram registados em dias de fim-de-semana o que torna evidente a
contribuição da actividade do núcleo extractivo e do tráfego pesado na concentração das PM10.
No Anexo V apresenta-se o relatório das medições efectuadas bem como o certificado de
calibração dos equipamentos.
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9.15.

AMBIENTE S ONORO

9.15.1.

Metodologia

A caracterização do ambiente sonoro foi desenvolvida com base na análise do uso do solo (ponto
9.6.2), no reconhecimento de campo dos receptores sensíveis e das fontes emissoras de ruído, e
nas medições de ruído junto dos receptores sensíveis mais próximos.

9.15.2.

Definições

Critério de incomodidade – diferença entre o valor do indicador L (índice Aeq) do ruído ambiente
determinado durante a ocorrência do ruído particular da actividade e o valor do indicador L (índice
Aeq) do ruído residual (in Decreto-Lei nº 9/2007).
Fonte de ruído – a acção, actividade permanente ou temporária, equipamento, estrutura ou infraestrutura que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em locais
onde se faça sentir o seu efeito (in Decreto-Lei nº 9/2007).
Indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno (L (índice den)) – o indicador de ruído, expresso em
dB(A), associado ao incómodo global (in Decreto-Lei nº 9/2007).
Indicador de ruído diurno (L (índice d)) – o nível sonoro médio de longa duração, conforme
definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado
durante uma série de períodos diurnos representativos de um ano (in Decreto-Lei nº 9/2007).
Indicador de ruído do entardecer (L (índice e)) – o nível sonoro médio de longa duração, conforme
definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado
durante uma série de períodos do entardecer representativos de um ano (in Decreto-Lei nº
9/2007).
Indicador de ruído nocturno (L (índice n)) – o nível sonoro médio de longa duração, conforme
definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado
durante uma série de períodos nocturnos (in Decreto-Lei nº 9/2007).
Período do entardecer – das 20 às 23 horas (in Decreto-Lei nº 9/2007).
Período nocturno – das 23 às 7 horas (in Decreto-Lei nº 9/2007).
Receptor sensível – o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de lazer, com
utilização humana (in Decreto-Lei nº 9/2007).
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Ruído de vizinhança – o ruído associado ao uso habitacional e às actividades que lhe são
inerentes, produzido directamente por alguém ou por intermédio de outrem, por coisa à sua
guarda ou animal colocado sob a sua responsabilidade, que, pela sua duração, repetição ou
intensidade, seja susceptível de afectar a saúde pública ou a tranquilidade da vizinhança (in
Decreto-Lei nº 9/2007).
Ruído ambiente – o ruído global observado numa dada circunstância num determinado instante,
devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou longínqua do
local considerado (in Decreto-Lei nº 9/2007).
Ruído particular – o componente do ruído ambiente que pode ser especificamente identificada por
meios acústicos e atribuída a uma determinada fonte sonora (in Decreto-Lei nº 9/2007).
Ruído residual – o ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, para uma
situação determinada (in Decreto-Lei nº 9/2007).
Zona mista – a área definida 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 (in Decreto-Lei nº 9/2007).
Zona sensível – a área definida em plano municipal de ordenamento do território como
vocacionada 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 restauração, papelarias e
outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no período nocturno (in
Decreto-Lei nº 9/2007).

9.15.3.

Enquadramento legal

A Lei de Bases do Ambiente, Lei nº 11/87, de 7 de Abril, no seu artigo 22º apresenta uma
abordagem de medidas gerais que deverão ser consideradas para minimizar o ruído,
designadamente no âmbito deste estudo:
a) Normalização dos métodos de medida do ruído;
b) Estabelecimento de níveis sonoros máximos;
c) Redução do nível sonoro na origem, através da fixação de normas de emissão aplicáveis
às diferentes fontes;
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d) Utilização de equipamentos cuja produção de ruído esteja contida dentro dos níveis
máximos admitidos para cada caso;
e) Obrigação

dos

fabricantes

de

máquinas

apresentarem

informações

detalhadas,

homologadas, sobre o nível sonoro e facilitarem a execução das inspecções oficiais;
f)

Localização adequada no território das actividades causadoras de ruído.

O Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 de Janeiro, aprova o Regulamento Geral do Ruído. Este
Regulamento estabelece o regime de prevenção e controlo da poluição sonora. No Quadro 73
apresentam-se os valores limite de exposição de ruído ambiente estabelecidos por este
Regulamento.
QUADRO 73: VALORES-LIMITE DE EXPOSIÇÃO DE RUÍDO AMBIENTE EXTERIOR DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 9/2007.
INDICADOR DE RUÍDO
ZONA
L (ÍNDICE DEN)

L (ÍNDICE N)

Zona mista

65 dB(A)

55 dB(A)

Zona sensível

55 dB(A)

45 dB(A)

Zonas ainda não classificadas

63 dB(A)

53 dB(A)

Para efeitos de verificação de conformidade dos valores fixados (Quadro 73), a avaliação deve ser
efectuada junto ao receptor sensível mediante medição acústica (artigo 11º do Decreto-Lei nº
9/2007).
Na alínea 2, do mesmo artigo, refere-se que os receptores sensíveis isolados não integrados em
zonas classificadas, por estarem localizados fora dos perímetros urbanos, são equiparados, em
função dos usos existentes na sua proximidade, a zonas sensíveis ou mistas, para efeitos de
aplicação dos correspondentes valores limite fixados no presente artigo.
O artigo 13º, alínea 1., do Decreto-Lei nº 9/2007 estabelece que o exercício de actividades
ruidosas permanentes está sujeito ao cumprimento dos valores limite fixados (Quadro 73) e ao
cumprimento do critério de incomodidade.
O critério de incomodidade não deve exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do
entardecer e 3 dB(A) no período nocturno.
De forma a cumprir o estabelecido, o Decreto-Lei nº 9/2007 refere no artigo 13º alínea 2, que as
medidas a adoptar para esse efeito deverão ser:
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1º. Medidas de redução na fonte de ruído;
2º. Medidas de redução no meio de propagação de ruído; e por ultimo,
3º. Medidas de redução no receptor sensível.
A considerar ainda neste ponto, a Declaração de Rectificação nº 18/2007, de 16 de Março, que
rectifica as inexactidões com que foi publicado o Decreto-Lei nº 9/2007, e o Decreto-Lei nº
278/2007, de 1 de Agosto, que altera o Decreto-Lei nº 9/2007, designadamente, no sentido de
prorrogar o prazo dos municípios disporem de mapas de ruído até 31 de Dezembro.

9.15.4.

Caracterização da Situação de Referência

9.15.4.1. Identificação das Principais Fontes Emissoras de Ruído

As principais fontes de ruído identificadas são:
•

Actividade extractiva;

•

O tráfego nas vias rodoviárias, designadamente na EN 362.

9.15.4.2. Identificação dos Principais Receptores Sensíveis

O núcleo extractivo de Pé da Pedreira encontra-se relativamente isolado de povoações. Os
receptores sensíveis mais próximos distam mais de 2 km da Pedreira, e são as povoações de
Cabeça Veada, Valverde e Pé da Pedreira (Figura 23).
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(Fonte: Google earth)
FIGURA 23: LOCALIZAÇÃO DOS RECEPTORES SENSIVEIS MAIS PRÓXIMOS DA PEDREIRA.

9.15.4.3. Medições

No dia 11 de Novembro de 2009, a SeguriHigiene, Saúde no Trabalho S.A. realizou medições de
avaliação da situação acústica da Pedreira. Os locais de amostragem foram realizados no limite
da propriedade da Pedreira. Os pontos de medição estão indicados na Figura 24.
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FIGURA 24: LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE MEDIÇÃO.

9.15.4.3.1 Referenciais normativos
Os referenciais que foram atendidos nesta avaliação compreendem:
•

Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 de Janeiro;

•

NP 1730 - Acústica. Descrição e medição do ruído ambiente. Procedimentos específicos
de medição.

9.15.4.3.2 Equipamento utilizado
Os equipamentos utilizados nas medições foram:
•

Sonómetro integrador de classe de precisão 1, CESVA;

•

Calibrador sonoro CESVA CB-5;

•

Termo higrómetro, TSI, Modelo 9545.

9.15.4.3.3 Condições atmosféricas
Nos dias em que ocorram as medições as condições atmosféricas eram as seguintes – Quadro
74.
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QUADRO 74: CONDIÇÕES ATMOSFERICAS NO DIA EM QUE SE REALIZARAM AS MEDIÇÕES DE RUIDO.
VELOCIDADE DO VENTO
(M / S )

PERÍODO DE REFERENCIA

TEMPERATURA (ºC)

Diurno

1,06

17,2

Entardecer

0,10

13,5

Nocturno

0,96

9,6
(Fonte: SeguriHigiene, 2009)

9.15.4.3.4 Apresentação dos resultados
Apresentam-se de seguida (Quadro 75) os resultados das medições efectuadas.
QUADRO 75: RESULTADOS DAS MEDIÇÕES EFECTUADAS.
Parâmetros

Pontos de medição
1

2

3

4

Período diurno
Ruído ambiente – Laeq
(dB)
Correcção tonal – K1
Correcção tonal – K2
LAr
(dB)
Ruído residual - LAeq
(dB)
Parâmetros

61,8

55,3

55,6

66,3

0

0

0

0

0

0

0

0

61,8

55,3

55,6

66,3

44,0

48,5

44,1

48,6

Pontos de medição
1

2

3

4

Período entardecer
Ruído ambiente - LAeq
(dB)
Correcção tonal – K1
Correcção tonal – K2
LAr
(dB)
Ruído residual - LAeq
(dB)
Parâmetros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37,5

37,2

36,9

37,2

Pontos de medição
1

2

3

4

Período nocturno
Ruído ambiente - LAeq
(dB)
Correcção tonal – K1
Correcção tonal – K2
LAr
(dB)
Ruído residual - LAeq
(dB)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33,1

33,4

33,4

33,1
(Fonte: SeguriHigiene, 2009)

No Quadro 76 apresentam-se os indicadores do ruído.
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QUADRO 76: INDICADORES DO RUÍDO.
PONTOS DE

PERÍODO DE REFERÊNCIA

MEDIÇÃO

1

2

3

4

INDICADORES DE
RUÍDO

Diurno

Ld

Entardecer

Le

Nocturno

Ln

Diurno

Ld

Entardecer

Le

Nocturno

Ln

Diurno

Ld

Entardecer

Le

Nocturno

Ln

Diurno

Ld

Entardecer

Le

Nocturno

Ln

LDEN DB(A)

LN DB(A)

73,0

33,1

66,5

33,4

66,8

33,4

77,4

33,4
(Fonte: SeguriHigiene, 2009)

No Quadro 77 apresentam-se os valores corrigidos do LAeq ambiente com contribuição do ruído
particular.
QUADRO 77: CRITÉRIO DE INCOMODIDADE.
PONTOS DE
MEDIÇÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA

RUÍDO AMBIENTE
LAR DB(A)

RUÍDO RESIDUAL
LAEQ DB(A)

DIFERENÇA LAR
DB(A) - LAEQ
DB(A)

Diurno

61,8

44,0

17,8

Entardecer

0

0

0

Nocturno

0

0

0

1

2

3

4

Diurno

55,3

48,5

6,8

Entardecer

0

0

0

Nocturno

0

0

0

Diurno

55,6

44,0

11,3

Entardecer

0

0

0

Nocturno

0

0

0

Diurno

66,3

48,5

17,8

Entardecer

0

0

0

Nocturno

0

0

0
(Fonte: SeguriHigiene, 2009)

9.15.4.3.5 Conclusões
O Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 Janeiro, define na alínea b) do artigo 13º que o critério de
incomodidade não pode exceder 7 dB(A) para o período diurno. De acordo com os resultados
analisados esse valor é excedido em três pontos de medição. No entanto, há que ter em
consideração na análise que os pontos de medição estão muito próximos da fonte de ruído.
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10. EVOLUÇÃO

PREVISÍVEL

DO

ESTADO

DO

AMBIENTE

NA

AUSÊNCIA DO PROJECTO

10.1.

CLIMA

O projecto SIAM (Climate change in Portugal. Scenarios, impacts anda adaptation measures),
com início em 1990, teve como objectivo a avaliação integrada dos impactos e medidas de
adaptação às alterações climáticas em Portugal Continental no século XXI. Os resultados e
conclusões dos estudos que têm sido desenvolvidos no âmbito deste projecto foram utilizados
para efectuar uma abordagem ao tema das alterações climáticas e impactes decorrentes em
Portugal.
Os impactes que se preconizam virem a ocorrer no Sul da Europa até 2100 são:
•

Diminuição da precipitação anual de cerca de 1% por década;

•

Tendência para a diminuição da precipitação no Verão em cerca de 5% por década;

•

Períodos de seca mais frequentes e com consequências mais gravosas;

•

Diminuição do escoamento nas linhas de água

•

As ondas de calor serão mais frequentes e intensas com consequências mais gravosas na
saúde humana;

•

Subida do nível médio da água do mar superior à registada no século passado;

•

Aumento entre 1,1 e 1,4 ºC da temperatura média da água do mar.

São ainda consequências das alterações climáticas a diminuição da qualidade e disponibilidade
de água, a deterioração das condições para a agricultura obrigando a uma significativa adaptação
da actividade ao nível das culturas praticadas e técnicas de rega, a perda de biodiversidade dos
ecossistemas terrestres e alterações nos ecossistemas marinhos.
Especificando para Portugal Continental, preconiza-se para 2100 um aumento da temperatura
entre 4 e 7ºC, a média da temperatura mínima no Inverno irá sofrer um incremento passando dos
actuais 2 a 12ºC para 6 a 16ºC, a média da temperatura máxima no Verão sofrerá uma aumento
mais pronunciado podendo atingir uma diferença positiva de 9ºC, prevendo-se que na zona leste
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do Alentejo se atinjam temperaturas superiores a 38ºC. Ainda para esta variável, os resultados da
modelação indicam que o número de dias por ano com temperaturas superiores a 35ºC irá
aumentar na região alentejana dos actuais 20 dias para 90 dias. Relativamente à precipitação
prevê-se um decréscimo da precipitação anual em cerca de 100 mm associada a um incremento
da pluviosidade no Inverno, decréscimo substancial na Primavera e decréscimo menos
pronunciado no Verão e Outono. Associado a estas alterações na precipitação e na sua
distribuição temporal, prevê-se um aumento da precipitação acumulada em dias de precipitação
intensa (> 10 mm/dia) e a tendência de acumulação destes dias no Inverno.

10.2.

G EOLOGIA E G EOMORFOLOGIA

Na ausência de Projecto é expectável que a situação relativamente à Geologia e Tectónica se
mantenha inalterada. Quanto à Geomorfologia e aos aspectos geotécnicos locais, dependendo da
execução ou não da recuperação paisagística da pedreira, é possível que ocorra respectivamente,
uma melhoria ou degradação das condições existentes. Caso não se verifique a recuperação
paisagística local é expectável a ocorrência de subsidências e/ou deslizamentos de terrenos.

10.3.

SOLOS

Na ausência do Projecto, não são expectáveis alterações à situação actual.

10.4.

ECOLOGIA

Na ausência do Projecto, a situação manter-se-á igual à actual.

10.5.

O RDENAMENTO DO T ERRITÓRIO

Na ausência do Projecto, a área considerada para a ampliação da Pedreira permanecerá
classificada como “Zona de Silvicultura e Silvo-pastorícia”, onde poderão ser instalados
povoamentos florestais e matas de produção, em observância aos planos e demais legislação em
vigor.

10.6.

USO DO S OLO

Na ausência do Projecto, não são expectáveis alterações à situação actual.
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10.7.

PAISAGEM

Na ausência do Projecto, não são expectáveis alterações à situação actual.

10.8.

SÓCIO-ECONOMIA

Na ausência do Projecto, a situação relativa ao desenvolvimento económico local e regional terá
tendência para se agravar, na medida em que a indústria extractiva é vital para o desenvolvimento
da região.

10.9.

RESÍDUOS

A situação manter-se-á igual à actual.

10.10.

PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO

Na ausência do Projecto, não são expectáveis alterações à situação actual.

10.11.

HIDROLOGIA

Do ponto de vista dos recursos hídricos superficiais, a evolução que se preconiza para a região
decorre essencialmente do significado dos impactes das alterações climáticas. Os cenários
estudados no âmbito do projecto SIAM apontam para o aumento do risco e severidade de cheias
e secas e, a deterioração da qualidade físico-química e ecológica das linhas de água em resultado
das alterações causadas no regime hidrológico. A perda de capacidade de uso do solo acarretará
um maior risco de exposição à erosão hídrica.
A médio prazo prevê-se o encerramento da Pedreira e ocorrerá a recuperação paisagística do
local com intervenções ainda não desenhadas. Prevê-se que nessa situação seja recuperada
alguma da capacidade de escoamento superficial na área mais afectada pela actividade
extractiva, designadamente na corta. Esta alteração não é muito relevante porque, de acordo com
a caracterização efectuada, o escoamento superficial é praticamente nulo nesta zona.
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10.12.

HIDROGEOLOGIA

Relativamente à água subterrânea, a evolução deste recurso estará fortemente dependente das
alterações no uso do solo e da forma como evoluirá o suprimento das necessidades de água que
na região assentará fortemente nesta origem. As alterações climáticas preconizadas nos diversos
cenários analisados pelo projecto SIAM influenciarão negativamente a qualidade e disponibilidade
de água subterrânea nesta área.
A médio prazo, prevê-se o encerramento da Pedreira e ocorrerá a recuperação paisagística do
local com intervenções ainda não desenhadas.
Prevê-se que na zona da pedreira possa ocorrer o aumento da recarga devido à reflorestação que
eventualmente ocorrerá no local e à predisposição topográfica que existirá para a retenção de
água, embora a importância regional desta alteração seja muito reduzida.

10.13.

Q UALIDADE E USOS DA ÁGUA

Tal como referido nos capítulos anteriores, a longo prazo e em consequência das alterações
climáticas é aceitável uma deterioração da qualidade da água superficial e subterrânea com uma
afectação dos usos.
A médio prazo dada a ocupação actual do núcleo Pé da Pedreira considera-se que a extinção da
actividade extractiva na Pedreira Vale dos Sobreiros Nº4 terá repercussões negligenciáveis ao
nível da qualidade e usos da água.

10.14.

Q UALIDADE DO AR

A não ampliação da Pedreira conduzirá ao encerramento da actividade extractiva, cessando assim
uma fonte poluidora da atmosfera, com benefícios para a qualidade do ar.

10.15.

AMBIENTE S ONORO

A não ampliação da Pedreira conduzirá ao encerramento da actividade extractiva, cessando assim
uma fonte de emissão de ruído.
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11. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES E MEDIDAS DE
MITIGAÇÃO

11.1.

METODOLOGIA

O Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, que define o regime jurídico da Avaliação de Impacte
Ambiental (AIA), com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro,
estabelece a necessidade de identificar e quantificar os potenciais impactes induzidos pelo
Projecto.
Por impacte ambiental entende-se o conjunto de alterações favoráveis e desfavoráveis produzidas
em parâmetros ambientais e sociais, num determinado período de tempo e numa determinada
área (situação de referência), resultantes da realização de um projecto, comparadas com a
situação que ocorreria, nesse período de tempo e nessa área, se esse projecto não viesse a ter
lugar.19
Embora se pretenda com a avaliação de impactes ambientais uma análise objectiva, a sua
determinação envolve alguma subjectividade devido aos critérios que cada indivíduo ou
comunidade utiliza e atribui aos aspectos em estudo. Sabe-se, contudo, que um impacte será
tanto mais significativo quanto maior for a alteração dos “usos-qualidade” do ambiente por
ele induzida – mais usos, impacte significativo e vice-versa. De igual modo, um impacte será
tanto mais significativo quanto maior a abrangência espacial, duração, irreversibilidade,
probabilidade e magnitude que o caracterizam.
Para tentar ultrapassar esta subjectividade, procurou-se avaliar os impactes decorrentes do
Projecto com o maior rigor possível, atendendo ao seu grau de significância e em função da
avaliação da perda de usos do ambiente para o homem ou ecossistema. Para isso, utilizaram-se
os seguintes parâmetros de classificação:
•

Natureza (ou Sinal): Positivo ou Negativo (ou Indeterminado ou Não qualificável)

A natureza do impacte é atribuída consoante o efeito da acção na qualidade do ambiente;
•

19

Magnitude (ou Intensidade): Pouco significativo, Significativo, Muito Significativo ou Nulo

Alínea j), do art. 2º, do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio.

163

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO
PROJECTO DE AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA VALE DOS SOBREIROS Nº 4

A magnitude é determinada consoante a agressividade de cada uma das acções e a
susceptibilidade dos factores ambientais afectados;
•

Probabilidade ou grau de certeza: Certo, Provável ou Improvável

A probabilidade ou grau de certeza é determinado com base no conhecimento das características
intrínsecas de cada acção e factor ambiental, o que permite considerar consequências certas,
prováveis ou improváveis;
•

Instante em que se produz: Imediato, Médio Prazo ou Longo Prazo (ou Indeterminado ou
Não qualificável)

A determinação do instante em que se produz o impacte é possível observando o intervalo de
tempo que decorre entre a acção que provoca o impacte e a ocorrência deste. Assim, considerase imediato se ocorrer logo após a acção ou a médio e longo prazo se existir um intervalo de
tempo de menor ou maior duração entre a acção e o impacte.
•

Persistência: Pontual, Temporário ou Permanente (ou Indeterminado ou Não qualificável)

Um impacte considera-se pontual se ocorrer logo após a acção ou temporário se persistir apenas
durante um determinado período de tempo. Em caso contrário, o impacte será permanente.
•

Reversibilidade: Reversível ou Irreversível (ou Indeterminado ou Não qualificável)

A reversibilidade de um impacte é considerada consoante os respectivos efeitos permaneçam
durante um período de tempo muito alargado ou se anulem a curto, médio ou longo prazo quando
cessar a respectiva causa.
Considerando a metodologia exposta, torna-se evidente a realização de uma análise qualitativa
que, sempre que possível, foi complementada com critérios de carácter quantitativo,
designadamente quando existem valores limites legalmente previstos, como acontece, por
exemplo, para os descritores Qualidade do Ar e Ambiente Sonoro. A avaliação qualitativa, pese
embora a subjectividade que lhe está inerente, foi efectuada e sustentada na experiência da
equipa técnica envolvida no estudo e na recorrência a analogias e casos de projectos similares,
por vezes, com recurso a consultas realizadas junto das entidades ou instituições competentes em
matéria de AIA ou da exploração de recursos inertes. Seguindo os procedimentos habituais
relativos à realização e à compilação do Relatório Síntese, a avaliação dos impactes foi efectuada
atendendo

à

fase

de

desenvolvimento

do
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instalação/exploração e de desactivação. Optou-se por associar as fases de instalação e de
exploração, devido à esperada sobreposição espacial e temporal dos trabalhos afectos a cada
uma. Somente em situações específicas, em que o impacte resultou de um procedimento ou de
uma acção característica de uma fase concreta, é que se procurou individualizá-las.
Desta forma, no presente Capítulo procurou-se, para cada fase de desenvolvimento do Projecto,
identificar as respectivas acções, tarefas ou operações susceptíveis de originar um impacte sobre
o ambiente e avaliá-las à luz dos parâmetros já explanados. Em alguns descritores a avaliação
dos impactes foi realizada de forma mais aprofundada e em maior ou menor escala, em
consequência da própria natureza do Projecto. No Quadro 78 são sintetizados os impactes
ambientais identificados por especialidade técnica.
Uma vez apresentados os impactes, optou-se por introduzir de forma sequente as medidas de
mitigação, entendidas como fundamentais para minimizar os aspectos negativos ou potenciar os
aspectos positivos avaliados.
Neste Capítulo foi, ainda, efectuada a avaliação dos impactes cumulativos, que são tidos como
os impactes no ambiente que resultam do projecto em associação com a presença de outros
projectos, existentes ou previstos, bem como dos projectos complementares ou subsidiários.20

11.2.

CLIMA

Considera-se que o Projecto não produzirá quaisquer alterações significativas no clima, quer a
nível local ou regional, tanto na fase de construção como na fase de exploração.

11.3.

G EOLOGIA E G EOMORFOLOGIA

11.3.1.

Avaliação de impactes

11.3.1.1. Fase de instalação/exploração

Durante a fase de exploração, decorre o principal impacte no descritor Geologia e prende-se
fundamentalmente com a remoção irreversível do recurso geológico a explorar e a ampliação da
escavação no maciço. Considera-se este impacte negativo, pouco significativo, certo, imediato,
permanente e irreversível.

20

Alínea c), do ponto V, do Anexo II, da Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril.

165

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO
PROJECTO DE AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA VALE DOS SOBREIROS Nº 4

Relativamente aos aspectos geotécnicos e geomorfológicos, preconiza-se a continuidade do
impacte observado relacionado com a corta e zonas de depósito temporário de escombros. Ainda
que temporário, a presença das pequenas escombreiras e a continuidade da deposição de
inertes, manifesta-se na alteração do relevo natural e eventual instabilidade dos respectivos
taludes.
Conclui-se que os impactes induzidos pela deposição dos rejeitados são negativos, pouco
significativos, certos, a curto prazo, mas temporários e reversíveis. A zona de defesa da corta
constitui um impacte geotécnico negativo, pouco significativo, improvável, longo prazo, pontual e
reversível.
11.3.1.2. Fase de desactivação

A partir desta fase preconiza-se que ocorra a reversibilidade de todos os impactes reversíveis,
expectáveis na fase de exploração, impondo-se para tal a implementação do PARP. Deste modo,
na fase de desactivação é esperado um impacte positivo, significativo, certo, a médio prazo,
permanente e irreversível.

11.3.2.

Medidas de Mitigação

11.3.2.1. Fase de instalação/exploração
•

Desenvolver a lavra nos moldes descritos no Projecto, designadamente no Plano de Lavra;

•

Adoptar práticas de vigilância e controlo ao longo de toda a vida do Projecto, que
complementam a garantia de se ter uma exploração em condições de segurança e de
estabilidade do maciço;

•

Reduzir ao mínimo indispensável a dimensão e volume do aterro, e compartimentando-o
em zonas distintas seguindo critérios como o calibre e grau de alteração do escombro;

•

Remover os escombros com rapidez e a baixo custo, garantindo o seu encaminhamento
para a indústria da cal da região;

•

Efectuar a manutenção do local, preservando e promovendo boas condições de drenagem;

•

Assegurar a estabilidade dos taludes da faixa de protecção, evitando-se sempre que
possível trabalhos com maquinaria pesada junto desta zona.
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11.3.2.2. Fase de desactivação
•

Reintegrar a zona escavada nas características fisiográficas da região, através da
implementação do PARP;

•

11.4.

Regularizar as áreas ocupadas pela escombreira e pelas zonas de apoio.

SOLOS

11.4.1.

Avaliação de impactes

11.4.1.1. Fase de instalação/exploração

Face à implementação do Projecto e à actividade que lhe está inerente, é expectável a
compactação do solo e o desenvolvimento de fenómenos de erosão. Tal deve-se não só à
circulação de veículos e de maquinaria afecta aos trabalhos, mas também à remoção do coberto
vegetal. Embora, neste último caso, já se tenha verificado a destruição de grande parte da
vegetação existente, entende-se que o impacte gerado é negativo e significativo devido à baixa
espessura efectiva do solo (ver ponto 9.3.2), certo, imediato, temporário e reversível.
Apesar da circulação de equipamentos e máquinas na Exploração, e no que respeita à ocorrência
de derrames de hidrocarbonentos e/ou óleos hidráulicos, entende-se que os riscos de
contaminação são mínimos pois a manutenção é efectuada pelas respectivas marcas. Todos os
resíduos produzidos são recolhidos pelos técnicos e encaminhados a destino adequado, sem que
exista acondicionamento no local. Exceptuam-se algumas pequenas reparações, de ocorrência
pontual, que ainda assim não são susceptíveis de causar um impacte significativo. Com efeito, a
empresa Ferrarias, Lda. dispõe de um local específico e impermeabilizado para a realização
destas reparações, dotado de caleiras de drenagem que reencaminham eventuais efluentes para
a fossa séptica. No que respeita ao tanque de combustível, este dispõe de bacia de retenção pelo
que não existem situações ambientalmente prejudiciais a registar.
11.4.1.2. Fase de desactivação

Com o desmantelamento dos equipamentos e infra-estruturas de apoio são esperadas algumas
situações de poluição e/ou contaminação dos solos, resultantes de um acréscimo na produção de
resíduos. Considerando a postura preventiva assumida pelo explorador no funcionamento desta
Pedreira, através da implementação de boas práticas de gestão ambiental, entende-se que a
ocorrência destas situações é pouco provável.
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Com a recuperação da área da Pedreira através da implementação do PARP, é expectável um
impacte positivo e muito significativo no local, devido à reposição dos solos decapados, ainda que
estes venham a ser provenientes de outras explorações.

11.4.2.

Medidas de Mitigação

11.4.2.1. Fase de instalação/exploração
•

Limitar as áreas estritamente necessárias à circulação de máquinas e veículos para que
estes não extravasem e afectem zonas limítrofes e não arrastem material sólido;

•

Recorrer à instalação de barreiras verticais contra o vento, para protecção das terras
removidas e que sejam temporariamente armazenadas;

•

Evitar a realização de trabalhos de melhoramento dos acessos, caso venham a ser
necessários, durante o período de maior pluviosidade para minimizar os efeitos da erosão
hídrica e a consequente perda de material.

11.4.2.2. Fase de desactivação
•

Proceder à recuperação das áreas intervencionadas à medida que os trabalhos sejam
concluídos através da implementação do PARP, tendo em particular atenção a
necessidade de efectuar a escarificação dos acessos e das zonas que tenham sido
sujeitas a compactação de forma a restituir-lhes as características iniciais de infiltração.

11.5.

ECOLOGIA

11.5.1.

Avaliação de impactes

11.5.1.1. Flora e vegetação

11.5.1.1.1 Fase de instalação/exploração
As operações de desmatação e remoção do solo associadas à limpeza da área para a extracção,
e a instalação das estruturas de apoio à actividade traduzem-se num impacte negativo, pouco
significativo, certo, imediato, permanente e irreversível.
Da extracção resultarão volumes de material estéril, o que irá provocar a degradação da
vegetação existente. Este impacte a verificar-se é classificado como negativo, pouco significativo,
certo, imediato, temporário e reversível.
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A movimentação de máquinas pode determinar localmente a destruição da vegetação e alterar as
condições físicas do solo, nomeadamente a sua compactação, o que dificulta a sobrevivência da
vegetação e introduz algumas perturbações em termos de fitossanidade de algumas plantas. O
impacte é negativo, pouco significativo, certo, imediato, temporário e reversível.
O inevitável aumento da circulação de veículos e maquinaria, motivado pelo aumento previsível de
produção, provocará um ligeiro acréscimo de gases e poeiras em suspensão, que
tendencialmente se vão depositar sobre a superfície foliar e diminuir o processo fotossintético das
plantas. Desta situação resultará um impacte negativo, pouco significativo, certo, imediato,
temporário e reversível.
A definição e marcação atempada dos caminhos evita que sejam criados caminhos paralelos e
nesse sentido minimiza as áreas de solo e de coberto vegetal afectadas. O derramamento
acidental de combustível e/ou óleos, pode conduzir a vegetação a situações de stress. Trata-se de
um impacte negativo, pouco significativo, provável, imediato, temporário e reversível;
A existência de pedreiras é uma importante barreira para os incêndios, o que é um aspecto
positivo na conservação da vegetação existente na envolvência da Pedreira. Para além disso o
ponto de água para o abastecimento da actividade representa em situações de incêndios um
recurso importante. Trata-se de um impacte positivo, significativo, provável, imediato, permanente
e irreversível.
11.5.1.1.2 Fase de desactivação
A recuperação ambiental e paisagística conduz a uma melhoria da qualidade ambiental a vários
níveis, nomeadamente através da formação de novos habitats que têm como consequência o
aumento da biodiversidade local. Desta forma o impacte é positivo, muito significativo, certo,
imediato, permanente e irreversível.
11.5.1.2. Fauna

11.5.1.2.1 Fase de instalação/exploração
A área intervencionada insere-se numa região com um importante património faunístico. As fases
de instalação e exploração da Pedreira irão provocar um aumento do efeito barreira e
fragmentação já existente, devido às actuais pedreiras que aí se localizam.
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A perturbação induzida à fauna existente resulta essencialmente do constrangimento do seu
habitat pela movimentação veículos, pelo que os impactes resultantes são negativos, pouco
significativos, certos, imediatos, temporários e reversíveis.
11.5.1.2.2 Fase de desactivação
Na fase de desactivação será, então, efectuada a recuperação paisagística da zona de
intervenção, o que irá criar novos habitats e colmatar a fragmentação existente. Trata-se, portanto,
de um impacte positivo, muito significativo, certo, imediato, temporário e reversível.

11.5.2.

Medidas de Mitigação

11.5.2.1. Flora e vegetação

11.5.2.1.1 Fase de instalação/exploração
•

Limitar as áreas estritamente necessárias para as movimentações de terras, circulação e
parqueamento de máquinas e veículos, entre outras, para que estas não extravasem e
afectem, desnecessariamente, zonas limítrofes, preservando, dessa forma a flora
existente;

•

Efectuar a remoção do coberto vegetal apenas nas áreas estritamente necessárias à
execução dos trabalhos, a fim de evitar a erosão do solo, procedendo-se à sua
reconstituição logo que as movimentações de terra tenham terminado;

•

Proceder à plantação de cortinas arbóreas autóctones bem adaptadas à zona, de forma a
constituir uma barreira de poeiras a áreas envolventes à exploração;

•

Efectuar a desmatação, sempre que possível, fora do período crítico de incêndios florestais
e com mecanismos adequados à retenção de eventuais faíscas, a fim de minimizar o risco
de incêndio;

•

Instalar os depósitos temporários em zonas degradadas com baixa riqueza florística e
cujos habitats sejam menos sensíveis. Estas zonas devem ser previamente seleccionadas,
de forma a evitar o incremento da destruição de habitats existentes;

•

Sinalizar e criar faixas de protecção, de modo a salvaguardar habitats e espécies vegetais
com valor ecológico. Nestas áreas, a movimentação de máquinas e pessoas deverá ser
restrita. No caso de afectação dever-se-á proceder à sua recuperação, valorização e, se
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possível, à transplantação para posterior reintrodução na zona envolvente ou para ser
utilizada no projecto de recuperação paisagística;
•

Promover acções de sensibilização ambiental destinadas ao pessoal da Pedreira;

•

Instalar bacias de retenção de hidrocarbonetos;

•

Promover a optimização dos trajectos de circulação de máquinas, para evitar a
compactação excessiva dos solos;

•

Executar regas periódicas nos solos de áreas sujeitas a movimentações de terras e
caminhos de acesso, de forma a evitar o levantamento de poeiras.

11.5.2.1.2 Fase de desactivação
•

Proceder à recuperação das áreas afectas à obra;

•

Atender às características fitossociológicas de região e às condições edáficas e ecológicas
nas acções de recuperação da vegetação;

•

Colher e replantar, numa área próxima da exploração, espécies autóctones existentes na
envolvente e indicadas pelo PNSAC, como o carvalho-cerquinho, para que possam ser
replantadas na fase de recuperação paisagística.

11.5.2.2. Fauna

11.5.2.2.1 Fase de instalação/exploração
•

Limitar as áreas estritamente necessárias para as movimentações de terras, circulação e
parqueamento de máquinas e veículos, entre outras, para evitar interferências com
biótopos existentes nas zonas limítrofes;

•

Calendarizar as actividades de maior perturbação fora dos períodos de maior sensibilidade
e/ou vulnerabilidade ecológica (por exemplo, fora da época de reprodução, nidificação ou
migração das espécies faunísticas, e produção de sementes das espécies florísticas). Se
possível, o início da actividade deve ser gradual para que a fauna se possa deslocar para
zonas próximas com características similares.
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11.5.2.2.2 Fase de desactivação
•

Efectuar a desactivação com o acompanhamento de entidades encarregues da gestão do
sítio “PTCON0015 - Serras de Aire e Candeeiros”;

•

Proceder à recuperação das áreas afectas à Pedreira, no menor espaço de tempo possível
entre a sua desactivação e recuperação.

11.6.

O RDENAMENTO DO T ERRITÓRIO

11.6.1.

Avaliação de impactes

11.6.1.1. Fase de instalação/exploração

Dos instrumentos de gestão territorial identificados no ponto 9.5.2 com incidência na área da
Pedreira Vale dos Sobreiros Nº 4, é ao nível do POPNSAC, do PSRN 2000 e do PDM de Porto de
Mós que se evidenciam os principiais impactes decorrentes do Projecto.
No que respeita ao zonamento efectuado pelo POPNSAC, a área de ampliação encontra-se
inserida em “Zona de Silvicultura e Silvo-pastorícia”, para a qual o regulamento não objectiva
qualquer restrição à indústria extractiva. No entanto, atendendo a que estas zonas se destinam à
instalação de povoamento florestais, matas de produção e/ou pastagens, a existência desta
Exploração, juntamente com as restantes localizadas na mesma cava e envolvente, inviabilizam a
médio/longo prazo esta pretensão. Assim, o impacte do Projecto é negativo, mas pouco
significativo uma vez que o local apresenta alterações edáficas e de coberto vegetal relevantes,
certo, de médio a longo prazo, temporário e reversível. Estas alterações são, de resto,
ponderadas na 2ª versão para discussão pública da revisão do POPNSAC, através da inclusão da
área do Projecto em “Áreas de Protecção Complementar, do tipo II”, que visam estabelecer, entre
outros, o regime de exploração de massas minerais, e “Áreas sujeitas a exploração extractiva
(…)”.
No que respeita ao PSRN e à afectação do Sítio PTCON0015, os impactes do Projecto são
negativos e significativos devido às acções de decapagem e remoção do coberto vegetal que
ainda terão lugar, as quais induzirão a alterações em alguns dos habitats característicos desta
região do Planalto de St.º António, designadamente nos habitats 5330 e 8210 referidos no ponto
9.4.1.5, correspondentes a “Matos termomediterrânicos pré-desérticos” e “Vertentes rochosas
calcárias com vegetação casmofítica”, respectivamente.
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Atendendo a que o PDM de Porto de Mós classifica a área do Projecto como “Espaços Florestais
de Produção” para a produção e aproveitamento de recursos florestais, a ampliação acarreta
impactes negativos e significativos, dada a impossibilidade de prosseguir com esse objectivo
durante o horizonte de exploração. Entende-se, no entanto, que a significância deste impacte será
progressivamente menor durante esta fase devido à implementação faseada do PARP, que
contempla plantações arbóreas com espécies florestais.
11.6.1.2. Fase de desactivação

Face à elaboração e implementação do PARP a que o proponente é obrigado nos termos do
Decreto-Lei nº 270/2001, de 6 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº
340/2007, de 12 de Outubro, serão revertidos, tanto quanto possível, os impactes da Exploração
através da reabilitação da área afectada. Assim, no que respeita ao Sítio PTCON0015 e às áreas
florestais previstas no PDM de Porto de Mós, o impacte será positivo e significativo, certo, com
efeitos a médio/longo prazo, permanente e irreversível, uma vez que será estabelecido um
ecossistema alternativo mas compatível com as características da envolvente.

11.6.2.

Medidas de Mitigação

11.6.2.1. Fase de instalação/exploração

•

Conservar os solos ao longo do tempo de vida útil da Exploração até que os mesmos
sejam faseadamente utilizados na recuperação paisagística;

•

Proceder à instalação de uma cortina arbórea e arbustiva ao longo dos limites da Pedreira,
com espécies características da região e/ou espécies pioneiras bem adaptadas às
condições locais.

11.6.2.2. Fase de desactivação

•

Implementar o PARP de forma rigorosa e dar cumprimento às medidas de compensação
propostas;

•

Ponderar a substituição do pinheiro-bravo (Pinus pinea) incluído no PARP pelo carvalhocerquinho (Quercus faginea spp. broteroi), de forma a valorizar as espécies habitats
característicos.
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11.7.

USO DO S OLO

11.7.1.

Avaliação de impactes

11.7.1.1. Fase de instalação/exploração

A ampliação da área da Pedreira não tem, do ponto de vista do uso do solo, impactes
significativos para além daqueles que se verificam actualmente dada a configuração da ampliação
(em corta, abaixo da superfície). Com efeito, as alterações mais significativas já ocorreram com a
remoção de áreas de mato que se estendem pelo Planalto de St.º António, pelo que o impacte
decorrente da ampliação é negativo, pouco significativo, certo, imediato, permanente e
irreversível.
Com a regularização dos limites da Pedreira face à sua nova delimitação poderão ocorrer
alterações ao já reduzido coberto arbóreo, sendo que a acontecer, não serão afectadas espécies
com interesse conservacionista. Após visita ao local, foram identificados apenas alguns
exemplares de pinheiro-bravo e eucalipto dentro da área da Pedreira que poderão vir a ser
removidos. Este impacte, ainda que negativo, será pouco significativo pelo limitado número de
exemplares, provável, imediato, permanente e irreversível.
11.7.1.2. Fase de desactivação

Após a desactivação da Pedreira Vale dos Sobreiros Nº 4 e uma vez adoptada uma solução de
recuperação paisagística que visa a reabilitação do local, será valorizado o equilíbrio biofísico do
meio, com efeitos positivos e significativos, certos, a médio prazo, permanentes e irreversíveis.

11.7.2.

Medidas de Mitigação

11.7.2.1. Fase de instalação/exploração

•

Armazenar os solos férteis provenientes das operações de decapagem em local de fácil
acesso e isolado, para posterior utilização nas operações de revegetação e integração
paisagística;

•

Limitar a destruição do coberto vegetal às áreas estritamente necessárias à execução dos
trabalhos e garantir que estas são convenientemente recuperadas no mais curto espaço
de tempo possível.
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11.7.2.2. Fase de desactivação

•

Implementar de forma rigorosa as indicações constantes do PARP, uma vez que nele são
preconizadas acções de conservação e de reconstituição dos solos afectados, e a sua
subsequente revegetação com material autóctone.

11.8.

PAISAGEM

11.8.1.

Avaliação de impactes

11.8.1.1. Fase de instalação/exploração

A presença e a circulação dos equipamentos afectos aos trabalhos na Pedreira Vale dos
Sobreiros Nº 4 comporta efeitos visuais negativos sobre a paisagem. Entende-se, contudo, que
estes não serão muito pronunciados uma vez que o número e a tipologia dos equipamentos
manter-se-ão. Assim, não existirão outros impactes para além dos que se verificam actualmente,
os quais são negativos, pouco significativos, certos, imediatos, temporários e reversíveis.
Com o Projecto permanecerão também as situações de poluição do ar, resultantes do
funcionamento dos equipamentos e da emissão de poeiras a partir dos trabalhos de escavação e
da circulação de máquinas nos caminhos internos da cava e nos caminhos externos de acesso à
Pedreira. No essencial, tratar-se-ão de situações semelhantes às actualmente verificadas, mas
que continuarão a afectar a fauna e a flora da envolvente de forma negativa, ainda que pouco
significativa.
Do ponto de vista biofísico, a execução do Projecto manterá durante o seu período de execução a
tipologia de alterações efectuadas a elementos estruturais da paisagem, nomeadamente no que
se refere aos solos e ao coberto vegetal, ainda que sem interferências de maior ao nível dos
recursos hídricos. Considerada a interdependência entre os factores físicos que compõem a
estrutura da paisagem, o impacte resultante da Exploração será negativo e significativo, certo,
imediato, mas temporário e reversível.
11.8.1.2. Fase de desactivação

Durante a fase de desactivação é esperado um impacte negativo relacionado com a conclusão
dos trabalhos e com a remoção dos equipamentos e infra-estruturas existentes no local. Este é,
contudo, pouco significativo por decorrer num curto espaço de tempo.
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Com a implementação do PARP, os impactes ocorridos durante a fase de exploração serão
revertidos através da valorização ecológica e biofísica da área intervencionada. Ainda que as
condições morfológicas sejam distintas das originais, entende-se que a solução preconizada
permitirá repor a dinâmica de interacções características da paisagem, com efeitos positivos e
muito significativos, certos, a médio prazo, permanentes e irreversíveis.

11.8.2.

Medidas de Mitigação

11.8.2.1. Fase de instalação/exploração

•

Conservar os solos ao longo do tempo de vida útil da Exploração até que os mesmos
sejam faseadamente utilizados na recuperação paisagística;

•

Proceder à instalação de uma cortina arbórea e arbustiva ao longo dos limites da Pedreira,
com espécies características da região e/ou espécies pioneiras bem adaptadas às
condições locais, para minimizar a dispersão de poeiras e atenuar o ruído e o impacte
visual resultante da actividade;

•

Utilizar o carvalho-cerquinho (Quercus faginea spp. broteroi) em substituição do pinheirobravo (Pinus pinaster) no elenco florístico contemplado para o PARP;

•

Proceder à aspersão regular e controlada de água, durante os períodos mais secos e
ventosos, das zonas de trabalho e acessos utilizados pelas máquinas e veículos afectos à
Pedreira, para evitar a produção, acumulação e ressuspensão de poeiras.

11.8.2.2. Fase de desactivação

•

Efectuar o desmatelamento e a remoção do equipamento existente na Pedreira,
procedendo às necessárias diligências de forma a garantir que este, sempre que possível,
seja reutilizado ou reciclado, ou ainda, na sua impossibilidade, enviado a destino
adequado;

•

Proceder ao restabelecimento e recuperação paisagística da área intervencionada, através
da implementação rigorosa das disposições constantes do PARP.
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11.9.

SÓCIO-ECONOMIA

11.9.1.

Avaliação de impactes

11.9.1.1. Fase de instalação/exploração

A actividade extractiva tem um impacte socio-económico muito importante para o desenvolvimento
da região, quer do ponto de vista dos postos de trabalho directos que cria quer também na criação
de riqueza pela dinamização de outras actividades associadas à indústria extractiva, garantindo o
desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida das populações. Desta forma, o impacte é
positivo, significativo, certo, imediato, temporário e reversível.
Este Projecto não contempla a construção ou aproveitamento de qualquer traçado alternativo,
nem a construção de novos acessos para a área de exploração. Neste sentido, não são
expectáveis impactes com repercussões no ordenamento viário existente. Prevê-se também um
aumento do tráfego muito pouco significativo, nomeadamente ao nível da circulação de veículos
pesados que contribuem para a degradação da rede viária, assim como para o aumento do ruído
nas vias de circulação. É, portanto, um impacte negativo, pouco significativo, provável, a curto
prazo, temporário e reversível.
11.9.1.2. Fase de desactivação

Na fase de desactivação, prevê-se que possa ocorrer um aumento do desemprego, o que constitui
um impacte negativo, significativo, certo, a longo prazo, temporário e reversível.

11.9.2.

Medidas de Mitigação

11.9.2.1. Fase de instalação/exploração

•

Colocar sinalização adequada tanto nos acessos à pedreira como no seu interior, para a
segurança das populações e trabalhadores;

•

Elaborar um plano de optimização da circulação em obra e na área envolvente, com vista a
definir percursos (dando preferência aos que atravessem um menor número de habitações
ou outros usos sensíveis), evitar a abertura de novos acessos, garantir condições de
segurança quer aos trabalhadores quer à população que circule nas vias de acesso;

•

Restringir o acesso local a pessoas estranhas à pedreira;

•

Proporcionar boas condições de higiene e segurança no trabalho;
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•

Preparar os caminhos de modo a reduzir a produção de poeiras;

•

Manter os acessos à pedreira e às vias públicas utilizadas em boas condições de
circulação e assegurar o correcto cumprimento das regras de circulação na via pública;

•

Evitar a degradação do pavimento pela utilização de cargas excessivas colocadas nos
camiões;

•

Considerar o trajecto mais curto possível para a circulação dos veículos pesados, sem a
utilização de sinais sonoros e realizado à menor velocidade possível, de forma a diminuir a
incomodidade e riscos de acidentes sobre a população;

•

Informar as populações dos trajectos por onde circulam os veículos pesados que efectuam
o transporte do material da pedreira;

•

Acondicionar e cobrir adequadamente os materiais nos veículos durante o transporte,
limitando a dispersão de partículas;

•

Implantar um sistema de lavagem dos rodados dos veículos e da maquinaria de apoio à
saída da área da pedreira e antes da entrada na via pública, de modo a não degradar as
vias de acesso à obra e não interferir com a segurança rodoviária;

•

Proceder à manutenção dos veículos e da maquinaria de modo a manter os níveis de ruído
baixos;

•

Sensibilizar os trabalhadores para a importância do cumprimento das normas de
segurança;

•

Dar preferência os recursos humanos locais ou da região;

•

Criar um mecanismo expedito, mesmo que de carácter temporário, de esclarecimento de
dúvidas e de atendimento de eventuais reclamações das populações.

11.9.2.2. Fase de desactivação

•

Colmatar o aumento do desemprego expectável após a desactivação do projecto, através
da inserção dos profissionais em outras unidades.
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11.10.

RESÍDUOS

11.10.1.

Avaliação de impactes

11.10.1.1.

Fase de instalação/exploração

Prevê-se que os resíduos produzidos sejam semelhantes aqueles já apresentados na situação de
referência. Assim, o impacte associado à produção de resíduos, utilizando práticas correctas de
gestão, é classificado como negativo, de intensidade pouco significativo, certo, imediato, pontual e
reversível.
Relativamente aos escombros, o seu encaminhamento para a escombreira, tem um impacte
negativo significativo. Trata-se de uma alternativa que não se adequa com as soluções
preferenciais da gestão de resíduos.
Optando-se pelo encaminhamento dos escombros para valorização material, como exemplo a
produção de cal, o impacte é positivo e significativo, uma vez que a produção de resíduo é nula, e
valoriza o recurso.
A gestão de resíduos pela empresa é actualmente muito deficitária, designadamente em matéria
de registo interno das produções, bem como, na segregação dos resíduos nos locais onde são
produzidos e na informação e formação dos trabalhadores para as boas praticas. Mantendo-se
esta situação, o impacte é negativo.
A possível ocorrência de derrames de hidrocarbonetos, poderão resultar num impacte negativo de
intensidade pouco significativo, improvável, imediato e reversível. Salienta-se o facto de que este
tipo de impactes responsáveis por situações de poluição pontual, são de fácil controlo e
directamente dependentes da conduta dos trabalhadores, encarregados e política da empresa.
11.10.1.2.

Fase de desactivação

Relativamente aos resíduos geridos nesta fase, para além do regime geral de gestão de resíduos,
aprovado pelo Decreto-Lei nº 178/2006, bem como da legislação especifica referente aos fluxos
especiais, designadamente embalagens, óleos usados e pneus usados, deverá ser ainda
considerado o Decreto-Lei nº 46/2008, de 12 de Março, que estabelece o regime das operações
de gestão de resíduos de construção e demolição (RCD).
Durante esta fase identificam-se os resíduos resultantes da demolição das infra-estruturas de
apoio, pneus e maquinaria em fim de vida, no entanto, como é de esperar observar os correctos
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procedimentos por parte dos trabalhadores e encarregados, considera-se este impacte de
negativo, pouco significativo, provável, imediato, pontual e reversível.

11.10.2.

Medidas de Mitigação

11.10.2.1.

Fase de instalação/exploração

•

Basear a gestão dos resíduos nos princípios estabelecidos no Decreto-Lei nº 178/2006, de
5 de Setembro;

•

Caracterizar os resíduos produzidos com base na LER;

•

Melhorar a gestão dos RSU, designadamente, proceder à deposição selectiva destes
resíduos. Os contentores deverão estar identificados e os trabalhadores sensibilizados
para este procedimento;

•

Considerar os volumes de resíduos produzidos no dimensionamento das diferentes
operações de resíduos, designadamente, na contentorização, recolha e transporte;

•

Identificar os locais de armazenamento temporário de resíduos;

•

Efectuar o armazenamento controlado dos resíduos perigosos (e.g. óleos usados, etc.), em
espaço coberto e solo totalmente impermeável, até serem recolhidos por empresas
licenciadas para o efeito, de forma a prevenir a contaminação dos solos e águas;

•

Sinalizar os locais de segregação dos resíduos produzidos;

•

Sensibilizar os trabalhadores para a separação correcta dos resíduos produzidos;

•

Prever a existência num local imediatamente acessível, de um kit de intervenção rápido a
utilizar em caso de derrames (ex.: rompimento de um tubo de óleo hidráulico); este kit
deverá ser constituído por um balde, um tabuleiro, uma pá, uma manga de plástico (2x2 m)
e material absorvente;

•

Recorrer a mangueiras de transfega, no caso de se efectuar a transfega e o abastecimento
de combustível na frente de exploração ou noutro local não impermeabilizado, de forma a
prevenir derrames. O abastecimento nesta situação também deverá ser feito recorrendo a
uma tina de areia ou outro material absorvente para prevenir a contaminação do solo caso
ocorram derrames;
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•

Recolher o solo contaminado no caso de derrame acidental de hidrocarbonetos e colocá-lo
em bidões estanques, fechados e identificados, armazenados na zona de armazenamento
de resíduos perigosos. Caso se verifique um derrame acidental no pavimento
impermeabilizado envolver com areia ou outro material absorvente e, recolher a mistura
para

bidões

estanques,

fechados

e

identificados,

armazenados

na

zona

de

armazenamento de resíduos perigosos;
•

Realizar sempre as operações de manutenção e reparação na zona de manutenções,
salvo se a avaria impedir que o equipamento móvel se desloque; estas operações deverão
ser alvo de registo;

•

Proceder à recolha de todos os resíduos e desperdícios resultantes das operações de
manutenção ou reparação (por exemplo, óleos usados, embalagens, peças usadas, etc),
caso estas operações tenham de ser obrigatoriamente efectuadas fora da oficina;

•

Manter os equipamentos em boas condições de operacionalidade, devendo ser sujeitos a
operações de manutenção preventiva, de modo a que não originem derrames de óleos ou
combustíveis, devido a rupturas ou folgas nos seus órgãos mecânicos;

•

Manter actualizada a informação sobre a legalidade dos operadores de gestão de resíduos
contratados, designadamente, licença, alvará do transportador, licença/autorização do
destino final dos resíduos;

•

Manter actualizado o registo interno de produção de resíduos (óleos, escombros, etc.)

•

Preencher e verificar o correcto preenchimento das guias de acompanhamento de
resíduos - Modelo A, no que respeita ao transporte dos resíduos. Reter o original e garantir
que a cópia do triplicado é fornecida pelo destinatário atempadamente;

•

Não proceder ao abandono, queima, injecção no solo, descarga incontrolada de resíduos e
entrega a operadores não autorizados.

11.10.2.2.

Fase de desactivação

•

Aplicar as normas definidas no Decreto-Lei nº 46/2008, para os RCD;

•

Adoptar práticas correctas para a gestão de resíduos, através da entrega dos resíduos a
empresas licenciadas para a sua gestão, promovendo a separação de resíduos, de acordo
com o tipo, privilegiando sempre a sua valorização, em detrimento da deposição em aterro.
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11.11.

PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO

11.11.1.

Avaliação de impactes

11.11.1.1.

Fase de instalação/exploração

Com base nos dados obtidos foi possível constatar que o Projecto de ampliação interfere com
algumas ocorrências identificadas. Contudo, tratam-se de situações que não inviabilizam o
projecto desde que sejam respeitadas as medidas de minimização propostas.
No caso das ocorrências 1 e 2 (algares) é desconhecido o seu real valor cultural e científico,
contudo, serão certamente afectadas por esta fase, embora não se consiga determinar a sua
significância.
As ocorrências 3, 4, 5 encontram-se na ZE próxima da extremidade Sul da AI, sendo
indeterminados os impactes que possam decorrer dos trabalhos afectos à descubra do terreno.
11.11.1.2.

Fase de desactivação

Com referência à informação disponível, não se identificaram impactes negativos que possam
resultar da desactivação do Projecto.

11.11.2.

Medidas de Mitigação

11.11.2.1.

Fase de instalação/exploração

•

Incluir as ocorrências identificadas na AI (Oc. 1 e 2) e na ZE próxima (Oc. 3, 4 e 5) na
Planta Condicionantes a incluir no Plano de Lavra;

•

Assegurar o acompanhamento arqueológico integral e contínuo dos trabalhos que
envolvam o remeximento e a escavação do solo e sub-solo, com efeito preventivo em
relação à afectação de vestígios arqueológicos incógnitos;

•

Executar o registo fotográfico, topográfico e descritivo, para memória futura de todos os
cercados (chouços) existentes na AI do Projecto, uma vez que se tratam de construções
típicas na região;

•

Confirmar com um especialista se as Oc. 1 e 2 se tratam de facto de Algar, e, caso o seja,
proceder à desobstrução da entrada da cavidade cársica em fase previa e executar o
respectivo registo para memória futura;
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•

Sinalizar as Oc. 3, 4 e 5 com uma barreira protectora, de modo a garantir a sua integridade
física dada a proximidade com a área de incidência directa do Projecto;

•

Estabelecer um Plano de Monitorização.

11.11.2.2.

Fase de desactivação

Com referência à informação disponível, não se propõem medidas de minimização nesta fase.

11.12.

HIDROLOGIA

11.12.1.

Avaliação de impactes

11.12.1.1.

Fase de instalação/exploração

Dado não se preverem alterações na área impermeabilizada associada às construções, as actuais
pressões sobre o sistema hidrográfico manter-se-ão.
Existirá a manutenção da compactação do solo ocasionada pela movimentação de equipamentos
e trabalhadores, acompanhada de um ligeiro acréscimo do escoamento superficial durante o
período de maior pluviosidade. Este impacte é negativo, embora pouco significativo, certo,
imediato, temporário e reversível.
Atendendo à localização em zona de cabeceira, à área ocupada pelo Projecto e às características
hidrológicas do escoamento superficial nas bacias interessadas, não se prevêem interferências no
regime de escoamento da Ribeira de Alcanede e no Rio Alviela.
Durante esta fase, parte da área afecta ao Projecto irá manter-se vulnerável à erosão hídrica dada
a inexistência de coberto vegetal. A extensão e relevância deste impacte é baixa porque a área
potencialmente sujeita a este fenómeno é pequena, o solo é escasso e a precipitação regista
localmente valores baixos. Dado o exposto considera-se o impacte negativo, pouco significativo,
certo, médio prazo, temporário e reversível.
11.12.1.2.

Fase de desactivação

Na fase de desactivação da actividade extractiva na Pedreira Vale dos Sobreiros Nº 4 ocorrerá a
implementação do PARP. Os impactes no sistema hidrológico manter-se-ão sensivelmente
inalteráveis durante a fase de implementação do referido plano, situação que posteriormente se
prevê que venha a ser positivamente alterada.
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Assim, inicialmente manter-se-á a área impermeabilizada e a compactação do solo decorrente da
presença de trabalhadores, veículos e maquinaria, com consequências ao nível do escoamento
superficial. Dadas as características das intervenções, especialmente a brevidade das mesmas,
considera-se tratarem-se de impactes negativos, pouco significativos, certos, imediatos, pontuais
e reversíveis.
Em seguida, em consequência da implementação do PARP prevê-se que ocorra a estabilização
do solo e do material fino pelas plantas e, se observe uma diminuição do escorrimento superficial
e dos alagamentos em alturas de precipitação. Trata-se de um impacte significativo, certo, médio
prazo, permanente e irreversível.
Ocorrerá ainda a renaturalização do sistema de drenagem, a sua organização e o
estabelecimento da continuidade. Dado o regime pluviométrico e características hidrográficas da
região considera-se tratar-se de um impacte pouco significativo, certo, médio prazo, permanente e
irreversível.

11.12.2.

Medidas de Mitigação

11.12.2.1.

Fase de instalação/exploração

•

Limitar as áreas de circulação de veículos e máquinas de modo a diminuir a erosão e
compactação do solo;

•

Abrir valas de drenagem nas zonas dos acessos e caminhos e proceder à sua manutenção
de forma a evitar situações de alagamento e minorar a erosão hídrica;

•

Construir uma bacia de retenção-decantação na zona mais baixa, caso se venha a verificar
a acumulação de água na corta. Sempre que haja necessidade de se proceder à descarga
dessas águas, esta deverá ocorrer nas alturas em que a capacidade de evaporação seja
maior.

11.12.2.2.

•

Fase de desactivação

Implementar o PARP, nomeadamente das acções que visam a revegetação de toda a área
anteriormente intervencionada e a reposição da drenagem natural;

•

Realizar todos os trabalhos de movimentação de terras e preparação do terreno nas
alturas de menor precipitação;
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•

Escarificar os acessos ou zonas sujeitas a compactação desafectadas, de forma a restituir
as características iniciais de infiltração;

•

11.13.

Evitar a circulação de veículos ou máquinas em zonas não afectas à exploração.

HIDROGEOLOGIA

11.13.1.

Avaliação de impactes

11.13.1.1.

Fase de instalação/exploração

A afectação de terreno que a ampliação da pedreira acarretará é um aumento de
aproximadamente 95% (um aumento de cerca de 4,6 ha) face à situação actual. Esta nova
afectação do terreno reparte-se do seguinte modo: 89.% corresponde ao avanço superficial para
extracção do recurso e 11% refere-se à zona de defesa. Este acréscimo na área afectada conduz
inevitavelmente ao aumento das pressões no ambiente.
Manter-se-á e ampliar-se-á a interferência no processo de infiltração e recarga, na frente de
trabalho por se interromper localmente o fluxo de água e, em toda a área por se manter a
compactação do solo ocasionada pela movimentação de equipamentos e trabalhadores.
Atendendo à área de afectação pelo projecto e à localização no sistema aquífero MCE e em zona
de recarga do sistema, avalia-se este impacte em negativo, significativo, certo, imediato,
temporário e reversível.
11.13.1.2.

Fase de desactivação

A fase de desactivação corresponde inicialmente ao abandono da actividade extractiva na
Pedreira Vale dos Sobreiros Nº 4 e à implementação do PARP.
Os impactes decorrentes das actividades a executar no âmbito do referido plano são
sensivelmente os mesmos que os preconizados para a fase de exploração, ou seja, os impactes
anteriormente identificados prolongar-se-ão durante a fase de desactivação. Note-se no entanto
que nesta fase, as acções geradoras de impactes tem uma duração muito inferior
comparativamente com as acções da fase anterior. Assim, verificar-se-á a manutenção de
interferências no processo de infiltração e recarga, tratando-se de um impacte negativo,
significativo, certo, imediato, pontual e reversível
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Após a fase de implementação do PARP deixarão de ocorrer pressões, o sistema será
renaturalizado e serão promovidos os processos de intersecção e infiltração da água da chuva
através das plantas e do substrato. Considera-se que os benefícios nos recursos hídricos
subterrâneos decorrentes do PARP são significativos, certos, médio prazo, permanente e
irreversível.

11.13.2.

Medidas de Mitigação

11.13.2.1.

Fase de instalação/exploração

•

Restringir a movimentação de veículos e máquinas a zonas unicamente afectas à
exploração;

•

Tomar medidas de protecção da integridade física dos carsos e ao nível dos
contaminantes, sempre que se verifique ou se preveja a existência de zonas de
carsificação desenvolvida.

11.13.2.2.

•

Fase de desactivação

Implementar o PARP, nomeadamente das acções que visam a revegetação de toda a área
anteriormente intervencionada;

•

Escarificar os acessos ou zonas sujeitas a compactação desafectadas, de forma a restituir
as características iniciais de infiltração.

11.14.

Q UALIDADE E USOS DA ÁGUA

11.14.1.

Qualidade da água

11.14.1.1.

Avaliação de impactes

11.14.1.1.1

Fase de instalação/exploração

Com a implementação do Projecto prevê-se a manutenção dos actuais impactes ao nível da
qualidade da água, em especial da água superficial, denominadamente o contributo da exploração
na concentração de sólidos suspensos em resultado do arraste de matéria sólida para a rede de
drenagem natural que poderá ser mais significativo no Inverno. Este impacte é negativo, embora
pouco significativo, certo, imediato, temporário e reversível.
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Existe ainda a probabilidade de ocorrerem derrames acidentais de algum tipo de agente poluente
(óleos, combustíveis, etc.) e embora a profundidade dos níveis aquíferos seja muito elevada, o
solo é escasso e pouco profundo e, consequentemente a biodegradação desses componentes é
reduzida pelo que se avalia o impacte em negativo, significativo, improvável, médio prazo,
temporário e reversível.
Quanto à produção de águas residuais equiparadas a domésticas produzidas nas instalações
balneares e no refeitório, atendendo a que serão encaminhadas para a fossa séptica existente e,
desde que se proceda à sua limpeza por limpa-fossas e descarga para tratamento adequado, não
se considera um impacte.
Relativamente aos usos da água, não se prevê um acréscimo nos consumos de água, não se
prevendo a construção de qualquer captação para apoio à actividade e mantendo-se
consequentemente o abastecimento a partir do furo da pedreira vizinha. Dado existir uma
tendência de desequilíbrio do sistema com entradas inferiores às saídas, esta acção tem um
impacte regional que se avalia em negativo, pouco significativo, certo, imediato, temporário e
reversível.
11.14.1.1.2

Fase de desactivação

Na fase de desactivação da actividade extractiva na Pedreira Vale dos Sobreiros Nº 4 ocorrerá a
implementação do PARP. Os impactes na qualidade da água manter-se-ão sensivelmente
inalteráveis durante a fase de implementação do referido Plano, situação que posteriormente se
prevê que venha a ser positivamente alterada.
Assim, inicialmente manter-se-á o arraste de material com potencial contaminante para as linhas
de água, com consequências ao nível do escoamento superficial e da qualidade da água. Dadas
as características das intervenções, especialmente a brevidade das mesmas, considera-se
tratarem-se de impactes negativos, pouco significativos, certos, imediatos, pontuais e reversíveis.
Continuará a existir risco de contaminação da água subterrânea com hidrocarbonetos e,
eventualmente, com fertilizantes destinados à fase de plantação das espécies seleccionadas para
a recuperação ambiental e paisagística do local intervencionado. Este impacte é avaliado em
negativo, significativo, improvável, médio prazo, temporário e reversível.
Inicialmente os consumos de água irão manter-se praticamente inalteráveis ainda que não haja
consumo industrial pois esta parcela deverá ser absorvida na rega das plantas. Pelas mesmas
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razões que as apontadas na fase de exploração avaliou-se este impacte em negativo, pouco
significativo, certo, imediato, pontual e reversível.
Em seguida, em consequência da implementação do PARP prevê-se que ocorra a estabilização
do solo e do material fino pelas plantas e se observe uma diminuição das afluências em sólidos
nas alturas de precipitação. O risco de contaminação com hidrocarbonetos é eliminado. Trata-se
de um impacte significativo, certo, médio prazo, permanente e irreversível. Também deixarão de
existir consumos de água cessando este impacte.
11.14.1.2.

Medidas de Mitigação

11.14.1.2.1

Fase de instalação/exploração

•

Limitar as áreas de circulação de veículos e máquinas de modo a diminuir o arraste de
material sólido para as linhas de água;

•

Proceder à colecta em reservatório estanque, instalado para o efeito, dos óleos usados na
exploração;

•

Proceder à manutenção periódica de toda a maquinaria de forma a diminuir o risco de
derrames de óleos e/ou combustíveis. Sempre que possível esta tarefa deverá ocorrer em
oficinas infra-estruturalmente preparadas para tal;

•

Proceder ao condicionamento e armazenamento em locais apropriados de substâncias
poluentes, como óleos, combustíveis, etc;

•

Proceder à limpeza da fossa, com uma periodicidade nunca superior a um ano;

•

Proceder à instalação de bacia de decantação que deverá receber as águas resultantes do
processo extractivo e as águas pluviais recolhidas na corta, com elevadas concentrações
de sólidos e na qual deverão permanecer o tempo suficiente para que ocorra a
sedimentação das partículas;

•

Promover um uso eficiente da água.

11.14.1.2.2
•

Fase de desactivação

Implementar o PARP, nomeadamente das acções que visam o enchimento das galerias
subterrâneas e da corta e a revegetação de toda a área anteriormente intervencionada;

188

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO
PROJECTO DE AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA VALE DOS SOBREIROS Nº 4

•

Realizar todos os trabalhos de movimentação de terras e preparação do terreno nas
alturas de menor precipitação;

•

Escarificar os acessos ou zonas sujeitas a compactação desafectadas, de forma a restituir
as características iniciais de infiltração;

•

Evitar a aplicação de fertilizantes durante eventos de precipitação intensa;

•

Proceder às operações de manutenção e reparação de máquinas e equipamentos em
áreas delimitadas ou em instalações para tal destinadas, devidamente apropriadas com as
infra-estruturas de drenagem, recolha e tratamento em caso de derrame;

•

Proceder à verificação regular, durante o período de utilização, de toda a maquinaria;

•

Efectuar o armazenamento de combustíveis, fertilizantes e de todo o material com
potencial contaminante da água subterrânea e superficial em áreas ou instalações
apropriadas, devidamente identificadas e com os meios necessários de controlo e
remediação em caso de derrame;

•

Efectuar as acções de revegetação preconizadas no PARP nos períodos de maior
pluviosidade, como forma de minimizar os consumos de água na rega das plantas.

11.15.

Q UALIDADE DO AR

11.15.1.

Avaliação de impactes

11.15.1.1.

Fase de instalação/exploração

Os impactes na qualidade do ar relacionados com a actividade da Pedreira estão
fundamentalmente associados à emissão de poeiras, provenientes do desmonte e do corte da
pedra, que é agravada quando a circulação se efectua por caminhos não pavimentados.
Refira-se que as poeiras emitidas por esta actividade são partículas finas com a mesma
composição química da rocha explorada. As partículas muito finas conservam-se bastante tempo
em suspensão na atmosfera, podendo atingir grandes distâncias por acção dos ventos, e são
prejudiciais à saúde ao serem inaladas pois não são expulsas pelo aparelho respiratório, ficando
retidas no tecido pulmonar originando graves problemas respiratórios, como bronquites e efizemas
pulmonares.
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Poderá haver algum agravamento da qualidade do ar nos períodos de menor intensidade
pluviométrica (Junho a Setembro), não se prevendo, no entanto, que este efeito seja grave, já que
a área se encontra afastada de populações e, alem disso, existem várias barreiras
geomorfológicas que condicionam a dispersão das partículas no ar.
Embora os resultados das medições efectuadas às concentrações de partículas em suspensão no
ar ambiente medidas no núcleo extractivo onde se insere a Pedreira apresentem valores
significativamente abaixo do valor limite, é expectável um aumento da concentração de partículas
em suspensão em período seco, no entanto, dado a afastamento dos receptores sensíveis
considera-se o impacte embora negativo, pouco significativo, certo, imediato, temporário e
reversível.
Nesta fase, os impactes resultarão, também, da circulação de veículos e maquinaria afectos à
obra, responsável pela emissão de poluentes atmosféricos como carbono de carbono, óxidos de
azoto, óxidos de enxofre, hidrocarbonetos e partículas sólidas. No entanto dado as características
atmosféricas, nomeadamente o vento e a morfologia do local, prevê-se que o impacte negativo
seja pouco significativo, certo, imediato, temporário e reversível.
11.15.1.2.

Fase de desactivação

À semelhança da fase de exploração é expectável a emissão de poeiras e poluentes provenientes
do tráfego rodoviário pesado, provocada pela remoção do equipamento e maquinaria utilizados e
do transporte dos resíduos de demolição. O impacte esperado é considerado negativo, pouco
significativo, certo, imediato, temporário e reversível.

11.15.2.

Medidas de Mitigação

11.15.2.1.

Fase de instalação/exploração

•

Sinalizar os caminhos de circulação interna de acordo com um plano de sinalética. Os
caminhos deverão ser mantidos em bom estado de conservação;

•

Aplicar tout-venant ou brita nas trajectórias mais utilizadas de forma a minimizar a
produção de poeiras;

•

Efectuar a rega periódica dos acessos nos períodos secos;

•

Garantir que a circulação de veículos será efectuada a uma velocidade baixa e restringir
ao estritamente necessário a circulação de veículos e máquinas;
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•

Cumprir os procedimentos de operação e manutenção, recomendados pelos fabricantes
dos equipamentos, máquinas e veículos, cuja fonte de trabalho sejam os combustíveis
fósseis;

•

Considerar o disposto na Directiva – Máquinas e Marcação CE aquando da aquisição de
novos equipamentos e máquinas;

•

Manter actualizado e disponíveis os relatórios de conformidade das máquinas e
equipamentos;

•

Equipar as máquinas perfuradoras com um captador de poeiras de forma a evitar o
empoeiramento provocado pela perfuração da rocha;

•

Proceder ao cobrimento das galeras dos camiões de transporte dos inertes;

•

Implementar as acções de revegetação incluídas no PARP.

11.15.2.2.
•

Fase de desactivação

Dar cumprimento ao PARP de forma a mitigar algum do impacte residual existente nesta
fase.

11.16.

AMBIENTE S ONORO

11.16.1.

Avaliação de impactes

11.16.1.1.

Fase de instalação/exploração

Nesta avaliação considera-se que poderá haver a aquisição, durante a fase de exploração, de
mais equipamentos e máquinas de produção, caso o aumento da produção se efective e o
mercado assim o justifique. Nessa situação, é expectável nesta fase um incremento dos níveis de
ruído, decorrentes da extracção, da movimentação de maquinaria afecta ao projecto e da
circulação de veículos de transporte de equipamento e materiais. Dado o afastamento dos
receptores sensíveis e os resultados da monitorização do ruído ambiente considera-se o impacte
embora negativo, significativo, certo, imediato, temporário e reversível.
11.16.1.2.

Fase de desactivação

Com a finalização da actividade produtiva, é expectável a produção de ruído associado à remoção
do equipamento e maquinaria utilizados. Tendo em consideração o mesmo pressuposto que na
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avaliação da fase anterior, relativo ao distanciamento do receptor sensível mais próximo do
Projecto, o impacte esperado é negativo, pouco significativo, certo, imediato, temporário e
reversível.

11.16.2.

Medidas de Mitigação

11.16.2.1.

Fase de instalação/exploração

•

Cumprir os procedimentos de operação e manutenção recomendados pelo fabricante para
cada um dos equipamentos mais ruidosos que sejam utilizados nos trabalhos, efectuando
revisões periódicas aos veículos e maquinaria de forma a verificar as suas condições de
funcionamento e, consequentemente, evitar que os seus níveis de potência sonora
admissíveis sejam violados;

•

Considerar, aquando da aquisição de novos equipamentos e máquinas, o disposto na
Directiva – Máquinas e Marcação CE;

•

Manter actualizado e disponíveis os relatórios de conformidade das máquinas e
equipamentos;

•

Proceder à insonorização e isolamento adequado das principais fontes de emissão de
ruído (nomeadamente dos equipamentos electromecânicos);

•

Sinalizar os caminhos de circulação interna de acordo com um plano de sinalética. Os
caminhos de circulação interna devem ser mantidos em bom estado de conservação de
modo a não provocar solavancos nas máquinas;

•

Garantir que a circulação de veículos será efectuada a uma velocidade controlada.

11.16.2.2.
•

Fase de desactivação

Dar cumprimento ao PARP, de forma a mitigar algum do impacte residual existente nesta
fase.

11.17.

MATRIZ DE IMPACTES

No Quadro 78 apresenta-se a matriz global de impactes do Projecto de Ampliação da Pedreira
Vale dos Sobreiros Nº 4.
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QUADRO 78: MATRIZ GLOBAL DE IMPACTES.
Parâmetros de classificação dos impactes
Descritores

Fases do projecto

Acções geradoras de impacte

Natureza

Magnitude

Probabilidade

Instante em que
se Produz

Persistência

Reversibilidade

Instalação/exploração

-

-

-

-

-

-

-

Desactivação

-

-

-

-

-

-

-

Remoção do recurso geológico a explorar

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Imediato

Permanente

Irreversível

Corta e zonas de depósito temporário de escombros

Negativo

Pouco
significativo

Improvável

Longo prazo

Pontual

Reversível

Recuperação da área da Pedreira pela implementação do PARP

Positivo

Significativo

Certo

Médio prazo

Permanente

Irreversível

Compactação dos solos devido à circulação de máquinas e veículos
afectos à Exploração

Negativo

Significativo

Certo

Imediato

Temporário

Reversível

Ocorrência de derrames de hidrocarbonentos e/ou óleos hidráulicos

Negativo

Pouco
significativo

Improvável

Imediato

Pontual

Reversível

Poluição e/ou contaminação dos solos devido ao desmantelamento da
Exploração

Negativo

Pouco
significativo

Improvável

Imediato

Pontual

Reversível

Recuperação da área da Pedreira através da implementação do PARP

Positivo

Muito
significativo

Certo

Médio prazo

Permanente

Irreversível

Operações de desmatação e remoção do solo

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Imediato

Permanente

Irreversível

Volumes de material estéril resultantes da extracção

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Imediato

Temporário

Reversível

Compactação dos solos e destruição da vegetação, provocados pela
movimentação de máquinas

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Imediato

Temporário

Reversível

Diminuição do processo fotossintético das plantas derivado aos gases e
poeiras provenientes do aumento de circulação de veículos e maquinaria

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Imediato

Temporário

Reversível

Derramamento acidental de combustível e/ou óleos sobre a vegetação

Negativo

Pouco
significativo

Provável

Imediato

Temporário

Reversível

Existência da pedreira com ponto de água importante para a prevenção de
incêndios

Positivo

Significativo

Provável

Imediato

Permanente

Irreversível

Recuperação ambiental e paisagística que conduz ao aumento da
biodiversidade local

Positivo

Muito
significativo

Certo

Imediato

Permanente

Irreversível

Clima

Instalação/exploração
Geologia e
Geomorfologia
Desactivação

Instalação/exploração

Solos

Ecologia

Desactivação

Instalação/exploração
Flora

Desactivação
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Parâmetros de classificação dos impactes
Descritores

Fases do projecto
Instalação/exploração

Natureza

Magnitude

Probabilidade

Instante em que
se Produz

Persistência

Reversibilidade

Fragmentação de biótopos e dispersão de comunidades faunísticas

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Imediato

Temporário

Reversível

Criação de novos habitats, resultante da recuperação paisagística

Positivo

Muito
significativo

Certo

Imediato

Temporário

Reversível

Afectação da “Zona de Silvicultura e Silvo-pastorícia” definida no
POPNSAC

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Médio a longo
prazo

Temporário

Reversível

Afectação do Sítio PTCON0015

Negativo

Significativo

Certo

Imediato

Temporário

Reversível

Afectação de “Espaços Florestais de Produção”, segundo o PDM de Porto
de Mós

Negativo

Significativo

Certo

Imediato

Temporário

Reversível

Desenvolvimento do PARP

Positivo

Significativo

Certo

Médio a longo
prazo

Permanente

Irreversível

Alterações ao coberto vegetal

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Imediato

Permanente

Irreversível

Afectação de espécies arbóreas na área do Projecto

Negativo

Pouco
significativo

Provável

Imediato

Permanente

Irreversível

Reabilitação biofísica e ecologia do local

Positivo

Significativo

Certo

Médio a longo
prazo

Permanente

Irreversível

Afectação visual da Paisagem

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Imediato

Temporário

Reversível

Manutenção de situações de poluição do ar

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Imediato

Temporário

Reversível

Alteração de elementos estruturais da Paisagem

Negativo

Significativo

Certo

Imediato

Temporário

Reversível

Degradação visual devido à desactivação da Pedreira

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Imediato

Temporário

Reversível

Desenvolvimento do PARP

Positivo

Muito
significativo

Certo

Médio a longo
prazo

Permanente

Irreversível

Criação de postos de trabalho e dinamização de outras actividades
associadas à industria extractiva

Positivo

Significativo

Certo

Imediato

Temporário

Reversível

Ligeiro aumento de tráfego que resulta na degradação da via e no aumento
do ruído

Negativo

Pouco
significativo

Provável

Imediato

Temporário

Reversível

Aumento do desemprego

Negativo

Significativo

Certo

Longo Prazo

Temporário

Reversível

Acções geradoras de impacte

Fauna
Desactivação

Instalação/exploração
Ordenamento do
Território

Desactivação

Instalação/exploração
Uso Actual do Solo
Desactivação

Instalação/exploração

Paisagem

Desactivação

Instalação/exploração
Sócio-economia
Desactivação
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Parâmetros de classificação dos impactes
Descritores

Natureza

Magnitude

Probabilidade

Instante em que
se Produz

Persistência

Reversibilidade

Produção de resíduos

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Imediato

Pontual

Reversível

Encaminhamento dos escombros para a escombreira

Negativo

Significativo

Provável

Imediato

Temporário

Reversível

Encaminhamento dos escombros para valorização material

Positivo

Significativo

Provável

Imediato

Temporário

Reversível

Gestão de resíduos

Negativo

Significativo

Certo

Imediato

Temporário

Reversível

Derrame de hidrocarbonetos

Negativo

Pouco
significativo

Improvável

Imediato

Pontual

Reversível

Produção de resíduos

Negativo

Pouco
significativo

Provável

Imediato

Pontual

Reversível

Afectação das ocorrências 1 a 5 devido a acções de desmatação e
descura das camadas superficiais do solo.

Negativo

Indeterminado

Certo

Imediato

Permanente

Irreversível

-

-

-

-

-

-

Manutenção da compactação do solo

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Imediato

Temporário

Reversível

Vulnerabilidade à erosão hídrica decorrente da ausência de coberto
vegetal

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Médio prazo

Temporário

Reversível

Estabilização do solo, diminuição do escoamento superficial e das
situações de alagamento

Positivo

Significativo

Certo

Médio prazo

Permanente

Irreversível

Renaturalização, organização e estabelecimento da continuidade do
sistema de drenagem

Positivo

Pouco
significativo

Certo

Médio prazo

Permanente

Irreversível

Interferência nos processos de infiltração e recarga

Negativo

Significativo

Certo

Imediato

Temporário

Reversível

Promoção dos processos de intersecção e infiltração da água da chuva

Positivo

Significativo

Certo

Médio prazo

Permanente

Irreversível

Manutenção da extracção de água no furo de Moleanos

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Imediato

Temporário

Reversível

Contributo para no arraste de sólidos para as linhas de água

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Imediato

Temporário

Reversível

Possibilidade de ocorrerem derrames de agentes poluentes

Negativo

Significativo

Improvável

Médio prazo

Temporário

Reversível

Fases do projecto

Instalação/exploração

Acções geradoras de impacte

Resíduos

Desactivação
Instalação/exploração
Património Arquitectónico
e Arqueológico
Desactivação

-

Instalação/exploração
Hidrologia
Desactivação

Instalação/exploração
Hidrogeologia
Desactivação
Qualidade e Usos da
Água
Instalação/exploração
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Parâmetros de classificação dos impactes
Descritores

Acções geradoras de impacte

Natureza

Magnitude

Probabilidade

Instante em que
se Produz

Persistência

Reversibilidade

Ausência de consumo de água com origem no MCE

Positivo

Pouco
significativo

Certo

Médio prazo

Permanente

Irreversível

Estabilização do solo e do material fino acompanhado por uma diminuição
das afluências de sólidos às linhas de água

Positivo

Significativo

Certo

Médio prazo

Permanente

Irreversível

Ausência de risco de contaminação por derrames de hidrocarbonetos de
veículos e máquinas

Positivo

Significativo

Certo

Médio prazo

Permanente

Irreversível

Instalação/exploração

Emissão de poeiras e de poluentes atmosféricos em resultado das
actividades na pedreira (desmonte, corte da pedra, circulação de veículos
e máquinas)

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Imediato

Temporário

Reversível

Desactivação

Emissão de poeiras e de poluentes atmosféricos em resultado das
actividades de desmantelamento de estruturas e de circulação de veículos

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Imediato

Temporário

Reversível

Instalação/exploração

Incremento dos níveis de ruído decorrentes da extracção, movimentação
de maquinaria e equipamento

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Imediato

Temporário

Reversível

Desactivação

Incremento dos níveis de ruído decorrentes da movimentação de
maquinaria e equipamento

Negativo

Pouco
significativo

Certo

Imediato

Temporário

Reversível

Fases do projecto

Desactivação

Qualidade do Ar

Ambiente Sonoro
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11.18.

IMPACTES CUMULATIVOS

Os impactes cumulativos decorrem da existência prévia na envolvente do local onde se localiza a
Pedreira Vale dos Sobreiros Nº 4 de outros projectos, instalações e/ou actividades que por si só
causem determinados impactes no meio e que em acumulação com os previstos no presente
estudo possam aumentar a sua significância.
No âmbito deste EIA foi considerado para a análise dos impactes cumulativos o núcleo extractivo
de Pé da Pedreira e, em particular, a existência das Pedreiras das empresas Gaspares, Lda. e
Mocamar, Lda. na mesma cava.

11.18.1.

Clima

Não aplicável.

11.18.2.

Geologia e Geomorfologia

Na Geologia verifica-se um incremento no volume de recurso geológico removido, os vazios de
exploração e escombreiras existentes imprimem um potencial aumento dos impactes na
Geomorfologia. Relativamente aos aspectos geotécnicos, os riscos de ravinamentos e
abatimentos são importantes, dadas as explorações aí instaladas efectuarem a lavra a céu aberto,
estarem circunscritas a um determinado espaço que impossibilita a diminuição dos ângulos de
taludes e, se tratar de uma formação calcária, com alguma fracturação e carsificação. No presente
caso, verifica-se o aumento temporário de áreas de deposição de resíduos, com os riscos
associados já mencionados.

11.18.3.

Solos

A utilização conjunta dos acessos existentes pelo explorador da Pedreira de Vale dos Sobreiros
Nº 4 e pelas pedreiras envolventes tem um impacte negativo sobre o solo, dado potenciar a sua
compactação e afectar a sua capacidade de infiltração.

11.18.4.

Ecologia

Os impactes cumulativos esperados prendem-se com a alteração do coberto vegetal e o
afastamento da fauna, tendo em conta o núcleo onde se insere a Pedreira Vale dos Sobreiros Nº
4.
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11.18.5.

Ordenamento do Território

O núcleo de pedreiras em actividade, localizado nesta região, tem sobre o ordenamento do
território um impacte cumulativo negativo, uma vez que estão implantadas em “Zona de
Silvicultura e Silvo-pastorícia”, conforme o POPNSAC em vigor.

11.18.6.

Uso do Solo

A localização da Pedreira Vale dos Sobreiros Nº 4 e das restantes explorações tem a nível local
um impacte negativo sobre a ocupação do solo, dada a ausência de coberto vegetal, cujos efeitos
se reflectem ao nível da fauna e flora, assim como da paisagem.

11.18.7.

Paisagem

A proximidade de outras pedreiras em exploração agrava a qualidade visual da paisagem
envolvente à área da Pedreira de Vale dos Sobreiros Nº 4. Neste sentido, perspectiva-se um
impacte cumulativo negativo.

11.18.8.

Sócio-economia

Apesar da existência de outras pedreiras, atendendo à ocupação e circulação dos pesados
afectos aos trabalhos, não se considera a existência de impactes negativos cumulativos. Por outro
lado a Pedreira Vale dos Sobreiros Nº 4 assume um impacte cumulativo positivo, pela criação de
emprego a nível local.

11.18.9.

Resíduos

Os impactes cumulativos estão associados ao aumento do volume das escombreiras, bem como à
produção de outros resíduos industriais.

11.18.10.

Património Arqueológico

Não se identificam impactes cumulativos para este descritor.

11.18.11.

Hidrologia

Os impactes nos recursos hídricos superficiais assumem uma baixa significância quando vistos
individualmente por pedreira, contudo quando analisados a uma escala maior, ao nível do núcleo
extractivo de Pé da Pedreira, estes ganham uma maior expressividade.
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Estes impactes são a desorganização da drenagem superficial, a quebra de continuidade que as
cortas induzem no escoamento, a ausência de um eficaz sistema de drenagem de pluviais que
conduz à acumulação de águas nas depressões em alturas de precipitação, uma extensa área
sujeita a erosão hídrica e a majoração do escoamento superficial em detrimento da infiltração.

11.18.12.

Hidrogeologia

A área mais próxima e envolvente à Pedreira Vale dos Sobreiros Nº 4 é uma área de intensa
actividade extractiva. A ocupação do núcleo extractivo de Pé da Pedreira face à área do MCE é de
1%.
Os impactes na hidrogeologia assumem no núcleo de Pé da Pedreira uma maior relevância
devido ao efeito de cumulação. Os impactes anteriormente identificados mantêm-se, embora as
suas significâncias ganhem a esta escala um maior peso.
A análise de impactes cumulativos é dificultada pela ausência de dados disponíveis ao público
sobre as pedreiras localizadas nesta área. Contudo, atendendo às observações locais e à
informação disponibilizada pelas empresas com actividade no local, considera-se que as
repercussões da actividade extractiva nos recursos hídricos subterrâneos são fundamentalmente
função da área afectada, pois os impactes são praticamente invariantes de pedreira para pedreira.
Por este motivo torna-se interessante a razão entre a área a afectar pelo projecto e a área
actualmente ocupada pelo núcleo de Pé da Pedreira, esta razão é de cerca de 1,3%.
Os impactes cumulativos, de natureza negativa, ocorrem ao nível da infiltração e recarga. Dada a
localização do núcleo de Pé da Pedreira e a ocupação local do solo, considera-se que estes
impactes têm maiores repercussões a uma escala mais alargada, regional, ainda que, por outro
lado, percam alguma significância a esta escala.

11.18.13.

Qualidade e Usos da Água

Os impactes na qualidade da água assumem uma baixa significância quando vistos
individualmente por pedreira, contudo quando analisados a uma escala maior, ao nível do núcleo
extractivo de Pé da Pedreira, estes ganham uma maior expressividade.
Estes impactes são essencialmente o provável elevado teor de sólidos nas águas superficiais em
alturas de precipitação prolongada. O risco de derrames de contaminantes é potenciado pois
trata-se de uma área com intensa movimentação de pessoas e máquinas e em que naturalmente
os riscos de acidente e derrames associados são aumentados.
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À intensa actividade extractiva em Pé da Pedreira associam-se necessidades de água atendidas
pelo MCE, que se presume terem um significado expressivo, embora de difícil avaliação dada a
ausência de dados. Atendendo, ao facto de se suspeitar de um desequilibro entre recarga e
consumos no MCE, considera-se tratar-se de um impacte negativo de grande relevância, que
poderá ser fortemente mitigado com a adopção de boas práticas de gestão da água em obra por
todas as pedreiras.

11.18.14.

Qualidade do Ar

Dada a proximidade das pedreiras que compreendem o núcleo extractivo, ocorre localmente uma
maior concentração de poeiras.

11.18.15.

Ambiente Sonoro

Durante a fase de exploração este descritor poderá sofrer impactes cumulativos devido a uma
maior emissão de ruído, avaliando o contexto global das diferentes pedreiras existentes na
proximidade. O impacte é negativo.
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12. MONITORIZAÇÃO E MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL
O Plano de Monitorização e de Gestão Ambiental tem como objectivo definir os procedimentos
para o controlo e evolução das vertentes ambientais consideradas mais sensíveis na sequência
da previsão de impactes efectuada no âmbito da realização de um EIA.
Consiste, assim, na definição de um conjunto de acções sistemáticas de observação, medição,
registo e interpretação, que fornece informação sobre as características e a evolução das
variáveis ambientais e socio-económicas no espaço e no tempo, consideradas mais sensíveis na
sequência da previsão de impactes efectuada, bem como sobre o efeito de determinada
actividades ou projectos sobre essas variáveis.
Complementarmente,

esta

fase

permitirá

às

entidades

competentes

efectuarem

um

acompanhamento eficaz e sistemático do cumprimento da Declaração de Impacte Ambiental.
Referem-se como principais objectivos deste conjunto de acções:
•

Avaliar a posteriori o impacte de uma determinada actividade sobre esses parâmetros;

•

Verificar, quando aplicável, o cumprimento da legislação ou de condicionantes do
licenciamento relativamente a esses parâmetros;

•

Verificar a aplicabilidade e eficácia das medidas de minimização adoptadas; estabelecer
sistemas e procedimentos para esse propósito;

•

Verificar a necessidade de adopção de novas medidas de minimização;

•

Avaliar de forma contínua a qualidade ambiental da área de implementação do projecto,
baseada na recolha sistemática de informação e na sua interpretação permitindo, através
da análise expedita de indicadores relevantes, estabelecer o quadro evolutivo da situação
de referência e efectuar o contraste relativamente aos objectivos pré-definidos;

•

Estabelecer relações entre os padrões observados e as acções específicas do projecto, e
contribuir para a melhoria dos procedimentos de gestão ambiental mais adequadas face a
eventuais desvios que venham a ser detectados;

•

Perseguir objectivos de melhoria contínua.
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Neste Plano de Monitorização e de Gestão Ambiental as acções e as ferramentas principais
incluem:
•

Observação - para vigiar a execução dos termos e das condições da aprovação do
projecto;

•

Efeitos ou impactes monitorizados - para medir as alterações ambientais que podem ser
atribuídas ao projecto e, também, para verificar a eficácia de medidas de minimização;

•

Monitorização de conformidade - para assegurar que as exigências regulamentares
aplicáveis estão a ser cumpridas;

•

Auditoria ambiental - para verificar a execução dos termos e das condições, da exactidão
das previsões, da eficácia das medidas de minimização e conformidade com as exigências
regulamentadas.

Para validar a avaliação contínua da qualidade ambiental da área do Projecto que se pretende
com a implementação deste Plano de Monitorização e de Gestão Ambiental, a empresa Ferrarias,
Lda. compromete-se com a realização de relatórios de monitorização, no mínimo anuais, onde
serão registadas as medidas aplicadas e o seu grau de eficácia, e a sua interpretação e
confrontação com as previsões efectuadas no EIA.

12.1.

MONITORIZAÇÃO POR DESCRITORES

De acordo com a avaliação de impactes ambientais efectuada, consideraram-se como descritores
ambientais mais críticos e sensíveis para o Projecto os descritores Paisagem, Património
Arqueológico e Qualidade do Ar.

12.1.1.

Paisagem

A actividade de monitorização ao nível da paisagem tem por objectivo verificar o cumprimento das
disposições do PARP. Deverá ocorrer em toda a área de intervenção do Projecto, com base nos
parâmetros apresentados seguidamente (Quadro 79).
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QUADRO 79: PARÂMETROS PARA MONITORIZAÇÃO.
PARÂMETRO
Áreas exploradas
Áreas recuperadas
Gestão da área da parga
Sobrevivência das espécies vegetais implantadas

Recomenda-se que os relatórios das actividades de recuperação paisagística sejam efectuados
com uma frequência anual e a monitorização topográfica com uma frequência de três em três
anos. A observação da vegetação deverá ser realizada essencialmente na Primavera e no
Outono.
A duração do programa de monitorização corresponderá ao período da fase de exploração e de
encerramento do Projecto, e aos dois anos seguintes ao fecho.

12.1.2.

Património Arqueológico

Durante os trabalhos de prospecção realizados no âmbito do EIA não se detectaram vestígios
arqueológicos na AI. Contudo, a identificação de cavidades cársicas na AI do Projecto (Oc. 1 e 2)
sugere a probabilidade destas poderem possuir, para além do valor natural, valor cultural
adicionado por uma eventual ocupação humana. Desta forma, recomenda-se o seguinte plano de
monitorização:
•

Parâmetros para monitorização:

-

Estado em que se encontram as cavidades cársicas identificadas bem como a
identificação de outras que possam surgir na área de intervenção;

-

Estado de Conservação das ocorrências na ZE próxima.

•

Locais de amostragem, leitura ou observação:

Toda a área de intervenção e as ocorrências 1 a 5.
•

Técnicas, métodos analíticos e equipamentos necessários

-

Acompanhamento dos trabalhos por um Arqueólogo, em particular dos trabalhos de
desmatação e de descubra;
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-

Acções de formação do Responsável Técnico da Pedreira, do encarregado da exploração
e dos manobradores de máquinas, para que possam identificar a existência de elementos
arqueológicos, durante a remoção da camada superficial e que poderão constituir vestígios
arqueológicos, bem como para que possam proteger e preservar os vestígios
arqueológicos identificados.

•

Frequência de amostragem, leitura ou observação:

O Arqueólogo responsável pela monitorização deverá deslocar-se à Exploração com periodicidade
anual.
•

Duração do programa:

O programa deverá ser mantido durante as fases de funcionamento da Pedreira.

12.1.3.

Qualidade do Ar

Para este descritor é apresentado o seguinte plano de monitorização:
•

Parâmetro a medir:

o

PM10 (µg/ m3).

A medição deverá ser realizada por períodos de 24 horas com início às 0h00 e preferencialmente
em período seco.
Embora o valor de 80% do valor limite não tenha sido atingido nas medições realizadas em
Janeiro de 2010, mas dado as medições terem sido realizadas em período húmido, recomenda-se
uma nova medição em período seco. Se o valor obtido se mantiver abaixo do 80% do valor limite,
recomenda-se que a periodicidade de monitorização das PM10 seja alargada, e nesse sentido,
sugere-se que seja realizada quando ocorrer alguma alteração ao plano de lavra.
•

Locais de medição:

A avaliação deve ser efectuada no ponto identificado na Figura 23.
•

Referencial normativo:

Decreto-Lei nº 111/2002, de 16 de Abril.
•

Periodicidade:
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o

Primeiro ano de exploração da Pedreira;

o

Se as medições de PM10 indicarem a não ultrapassagem de 80% do valor-limite diário
- 40 µg/ m3, valor médio diário a não ultrapassar em mais de 50% do período de
amostragem, sugere-se que as medições sejam realizadas quando ocorrer alguma
alteração ao plano de lavra.

•

12.2.

Informação a incluir no relatório de monitorização:
o

Condições meteorológicas observadas;

o

Condições de laboração da pedreira;

o

Interpretação e apreciação dos resultados;

o

Análise da eficácia das medidas de minimização adoptadas;

o

Medidas de gestão ambiental a adoptar em caso de não conformidade.

G ESTÃO AMBIENTAL

Complementarmente, à monitorização apresenta-se o plano de gestão ambiental associado
essencialmente à fase de exploração, de forma a verificar a aplicabilidade e eficácia das medidas
de minimização adoptadas e estabelecer sistemas e procedimentos para esse propósito e,
sempre que possível perseguir objectivos de melhoria contínua.

12.2.1.

Paisagem

Admite-se como causas prováveis de desvio a ausência de manutenção ou manutenção ineficaz
das áreas recuperadas, e o desfasamento entre o Plano de Lavra, o Plano de Aterro e o PARP.
A sucederem, propõem-se as seguintes medidas de gestão ambiental:
•

Implementação ou revisão do projecto consoante a tipologia de causa detectada;

•

Revisão das medidas propostas no PARP.

12.2.2.

Património Arqueológico

Para a avaliação do plano de monitorização propõem-se os seguintes critérios de desempenho:
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•

Não detecção de vestígios arqueológicos durante todas as fases de exploração,
traduzindo-se no cumprimento dos objectivos estabelecidos;

•

Detecção atempada de vestígios de ocupação arqueológica e a sua preservação, a que
corresponde a suplantação dos objectivos estabelecidos;

•

Destruição de vestígios arqueológicos a que corresponde o não cumprimento dos
objectivos estabelecidos.

Admitem-se como prováveis causas de desvio:
•

Não detecção dos vestígios;

•

Detecção dos vestígios aquando da sua destruição;

•

Detecção de vestígios numa fase tardia.

Em caso de desvio, propõe-se a adopção das seguintes medidas de minimização:
•

Reforço da formação do encarregado, responsável técnico e manobradores, no sentido de
melhor identificarem outros vestígios que possam vir a surgir;

•

Aumento da frequência de deslocação à exploração do Arqueólogo responsável.

•

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.
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13. LACUNAS TÉCNICAS E DE CONHECIMENTO
Na elaboração deste EIA não foram registadas lacunas técnicas ou de conhecimento
significativas, susceptíveis de comprometer a avaliação ambiental do Projecto. Contudo, destacase relativamente ao descritor Ordenamento do Território, a fraca qualidade das plantas de
ordenamento e condicionantes do PDM de Santarém disponibilizadas para consulta no SNIT –
Sistema Nacional de Informação Territorial da DGOTDU.
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14. CONCLUSÃO
O Projecto de Ampliação da Pedreira Vale dos Sobreiros Nº 4 pretende dar continuidade à
exploração racional de calcários comercialmente designados por “Moca-creme”, integrando-se na
estratégia de crescimento e sustentabilidade da empresa Ferrarias, Lda.
Com o desenvolvimento significativo da produção de rochas ornamentais a partir dos anos 80,
Portugal passou a integrar o grupo dos principais produtores mundiais deste tipo de material, do
qual fazem parte países como a Itália, a Espanha, a Grécia e França. A importância económica do
sector é hoje inegável e é nessa perspectiva que progressivamente se tem vindo a apostar na
modernização de equipamentos e na adopção das melhores técnicas disponíveis, que em parte
contribuem para minorar os efeitos subjacentes à actividade, agravados frequentemente pela
ausência de alternativas à sua localização.
Com efeito, o Projecto de Ampliação da Pedreira Vale dos Sobreiros Nº 4 não contemplou
nenhuma alternativa, pois qualquer outra opção estará sempre limitada à existência do recurso
mineral. Consciente deste facto, o explorador tem procurado desde o início dos trabalhos adoptar
uma postura cooperante e, na medida do possível, antecipativa à ocorrência de determinados
efeitos negativos sobre o ambiente, nomeadamente no que respeita ao material extraído sem
valor comercial. De forma a evitar a sua deposição prolongada, o material tem sido e continuará a
ser encaminhado para a indústria da cal da região, o que minimiza em larga medida alguns dos
impactes esperados. Também para evitar a perda de material sólido tem procurado encaminhar as
terras de cobertura decapadas para explorações de calçada na proximidade do núcleo de Pé da
Pedreira, que estão em fase de recuperação paisagística.
Atendendo às características do Projecto, é convicção da equipa técnica que executou o EIA que
o mesmo não induzirá a impactes negativos sobre o ambiente que o possam inviabilizar ou
comprometer o equilíbrio local e regional. Ainda assim, destacam-se alguns factores de maior
sensibilidade e significância, como sejam, a afectação dos solos, do ordenamento territorial, da
paisagem, dos recursos hídricos subterrâneos.
Presentemente e apesar da reconhecida importância dos calcários, exploração Vale dos Sobreiros
Nº 4 não apresenta suporte no principal instrumento de gestão territorial com incidência no local, o
Plano de Ordenamento do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (POPNSAC). Com
efeito, a Pedreira localiza-se numa área classificada com “Zona de Silvicultura e Silvo-pastorícia”,
destinada à instalação de povoamentos florestais, matas de produção e/ou áreas de pastagem.
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No plano biofísico, sabe-se que as actividades previstas no Projecto terão principais
consequências na permeabilidade dos solos e, a algumas se associar risco de derrames de
produtos com potencial contaminante das águas. A paisagem também se alterará, embora o
impacte da Pedreira acabe por se desvanecer visto a exploração estar integrada num núcleo
extractivo. Certamente que a existir isoladamente as suas consequências visuais seriam bem
mais gravosas do que as esperadas.
Para todos estes descritores foram propostas medidas de minimização e/ou compensação, que a
equipa técnica considera com boa e muito boa eficácia na resolução das principais questões
identificadas. Antevendo eventuais desvios aos resultados esperados foram propostos parâmetros
de monitorização e de gestão ambiental a que o proponente deverá recorrer.
Os principais impactes positivos associados ao Projecto verificam-se, durante a fase de
exploração, na sócio-economia uma vez que o Projecto apresenta a nível local e regional um input
significativo pela manutenção do emprego directo e pelo seu contributo para a diversificação do
tecido económico da própria região e, em última análise, para o equilíbrio da balança comercial do
país. Na fase de desactivação destacam-se os impactes positivos na ecologia, nos recursos
hídricos e qualidade da água, e na paisagem, como resultado da implementação do PARP.
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[U] SIMLIS – Saneamento Integrado dos Municípios do Lis, S.A.: http://www.simlis.pt
[V] Valorcar: http://www.valorcar.pt
[X] Valorfito: http://www.valorfito.com
[Z] Valormed: http://www.valormed.pt
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ANEXO I
DESENHOS GERAIS
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PROJECTO DE AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA VALE DOS SOBREIROS Nº 4

Listagem de desenhos:
Desenho 01:
- Folha 1: Enquadramento nacional, regional e local;
- Folha 2: Áreas sensíveis;
- Folha 3: Acessibilidades viárias.
Desenho 02: Solos e Capacidade de Uso do solo
Desenho 03: Biótopos
Desenho 04:
- Folha 1: Enquadramento no POPNSAC em vigor;
- Folha 2: Enquadramento no POPNSAC – 2ª versão para discussão pública;
- Folha 3: Enquadramento na planta de ordenamento do PDM de Santarém;
- Folha 4: Enquadramento na planta de condicionantes do PDM de Santarém;
- Folha 5: Enquadramento na planta de ordenamento do PDM de Porto de Mós;
- Folha 6: Enquadramento na planta de condicionantes do PDM de Porto de Mós.
Desenho 05: Carta de ocupação do solo (encontra-se acompanhada de legenda)
Desenho 06: Acessibilidades visuais
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1 – Áreas Artificiais
UU1
UU2
UU9

Espaço Urbano
Tecido Urbano Contínuo
Tecido Urbano Descontínuo
Outros Espaços Fora do Tecido Urbano Consolidado

SW1
SW2
SW3
SW4
SW9

Infraestruturas e equipamentos
Zonas Industriais e Comerciais
Vias de Comunicação (Rodoviárias e Ferroviárias)
Zonas Portuárias
Aeroportos
Outras Infraestruturas e Equipamentos

JJ1
JJ2
JJ3
JJ9

Improdutivos
Pedreiras, Saibreiras, Minas a Céu Aberto
Lixeiras, Descargas Industriais e Depósitos de Sucata
Estaleiros de Construção Civil
Outras Áreas Degradadas

SL1
SL2

Espaços verdes artificiais
Espaços Verdes Urbanos (Florestais)
Espaços Verdes (Não Florestais) de lazer

C+_0
Culturas Anuais + Espécie Florestal
_+C(1-2) Espécie Florestal

3 – Floresta
Código para o coberto vegetal
O código é o terceiro dígito desta classe:
0 grau de coberto inferior a 10%
1 grau de coberto de 10% a 30%
2 grau de coberto de 30% a 50%
3 grau de coberto superior a 50%
4 corte raso ou fogo
5 zona verde urbana ou de protecção
6 espécie espontânea
Folhosas
BB+_
ZZ+_
TT+_
NN+_
QQ+_
EE+_
FF+_

Sobreiro
Azinheira
Castanheiro Bravo
Castanheiro Manso
Carvalho
Eucalipto
Outras Folhosas

PP+_
MM+_
RR+_

Pinheiro Bravo
Pinheiro Manso
Outras Resinosas

2 – Áreas Agrícolas
Terras Aráveis- Culturas Anuais
CC1
CC2
CC3
CC9

Sequeiro
Regadio
Arrozais
Outros

VV1
VA1
VO1
VC1

Culturas Permanentes
Vinha
Vinha + Pomar
Vinha + Olival
Vinha + Cultura Anual
Pomar

AA1
AA2
AA3
AA4
AA5
AA6
AA9
AAx
AC(1-x)
AV(1-x)
AO(1-X)
OO1
OC1
OV1
OA1

Citrinos
Pomoídeas
Prumoídeas (Sem Amendoeira)
Amendoeiras
Figueiras
Alfarrobeiras
Outros Pomares
Misto de Pomares
Pomar + Cultura Anual
Pomar + Vinha
Pomar + Olival
Olival
Olival + Cultura Anual
Olival + Vinha
Olival + Pomar

DD1
DD9

Outras Arbustivas
Medronheiro
Outras Arbustivas

GG1

Prados Permanentes
Prados e Lameiros

CV(1-x)
CA(1-2)
CO(1-2)
CX1
CI(1-2)

Áreas Agrícolas Heterogéneas
Culturas anuais associadas a culturas permanentes
Culturas Anuais + Vinha
Culturas Anuais + Pomar
Culturas Anuais + Olival
Sistemas Culturais e Parcelares Complexos
Áreas Agrícolas com Espaços Naturais Importantes

Resinosas

O povoamento florestal misto (Folhosas + Resinosas),
resulta da combinação das letras indicadas para cada
espécie (máximo de duas) em que a primeira é a
dominante ocupando as duas até 75% da superfície,
seguida do grau de coberto (0 a 3)

4 – Meios semi-naturais
Ocupação arbustiva e herbácea
II1
Pastagens Naturais Pobres
II2
Vegetação Arbustiva Baixa – Matos
QQ6/FF6 Vegetação Esclerofítica – Carrascal
I_+0
Vegetação Arbustiva Alta e Flores de Transição
J_+0
Áreas Descobertas Sem ou Com Pouca Vegetação
IO0
Olival Abandonado
JY1
Praia, Dunas, Areais e Solos Sem Cobertura Vegetal
JY2
Rocha Nua
__+4
Zonas Icendiadas Recentemente

5 – Meios aquáticos
HY1

Zonas húmidas continentais
Zonas Pantanosas Interiores e Pauls

HY2
HY3
HY4

Zonas húmidas marítimas
Sapais
Salinas
Zonas Intertidais

6 – Superfícies com água
HH1
HH2

Áreas continentais
Cursos de Água
Lagoas e Albufeiras

HH3
HH4
HH5

Águas marítimas
Lagunas e Cordões Litorais
Estuários
Mar e Oceano

Territórios agro-florestais
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ANEXO II
DESENHOS DE PROJECTO
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PROJECTO DE AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA VALE DOS SOBREIROS Nº 4

Listagem de desenhos:

Desenho 01: Planta da situação actual
Desenho 02: Planta da situação final
Desenho 03: Planta de faseamento
Desenho 04: Planta após recuperação paisagística
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ANEXO III
OCORRÊNCIAS IDENTIFICADAS EM PESQUISA DOCUMENTAL E EM TRABALHO DE CAMPO
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1. Localização de ocorrências

FIGURA 1: LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE INCIDÊNCIA DIRECTA DA EXPLORAÇÃO E OCORRÊNCIAS (S/ ESCALA).
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2. Ocorrências identificadas na pesquisa documental

QUADRO 1: OCORRÊNCIAS IDENTIFICADAS.
ESTATUTO (LEGAL)
VALOR CULTURAL
CMP FOLHA N.º
FONTE DE INFORMAÇÃO
LOCALIZAÇÃO
FICHA DE SÍTIO

CARACTERIZAÇÃO

3
Vale dos Sobreiros 7
Cercado
Contemporâneo
Etnológico

Não tem
Baixo
328
CMP
Na ZE do projecto
Ficha 3

A ocorrência não tem descrição nas fontes consultadas.

4
Vale dos Sobreiros 8
Cercado
Contemporâneo
Etnológico

Não tem
Baixo
328
CMP
Na ZE do projecto
Ficha 4

A ocorrência não tem descrição nas fontes consultadas.

Não tem
Baixo
328
CMP; EIA Pedreira Vale
da Relvinha, 1, 2006
Na ZE do projecto
Não tem

"Cercado construído com blocos de calcário sobrepostos,
coberto por vegetação na maior parte do seu circuito. Boa
visibilidade para detecção de materiais de superfície em parte
da área interna. Estes cercados tinham como objectivo
proteger do gado manchas de bom terreno agrícola, sendo
designados localmente como Chouços." (EIA Pedreira Vale da
Relvinha)

Não tem
Indeterminado
328
CMP; EIA Pedreira Vale
da Relvinha, 1, 2006
Na ZE do projecto
Não tem

A ocorrência não tem descrição nas fontes consultadas.

Nº DE REFERÊNCIA
TOPÓNIMO
TIPOLOGIA
CRONOLOGIA
CATEGORIA

6
Vale da Relvinha
Cercado
Contemporâneo
Etnológico

7
Cruz do Catarino
Cruzeiro
Indeterminado
Arquitectónico;
Etnológico
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3. Ocorrências caracterizadas em trabalho de campo

Atributos:
Projecto: Nº = referência de inventário utilizada na cartografia, nos quadros e nas fichas de inventário.
Data = corresponde à data de observação. Carta Militar de Portugal (CMP) = nº da folha na escala 1:25.000.
Altitude = obtida a partir da CMP, em metros (m).
Topónimo ou Designação = nome atribuído à ocorrência ou ao local onde se situa.
Categoria = distinção entre arqueológico, arquitectónico, etnológico, construído e outros atributos complementares
(hidráulico, civil, militar, artístico, viário, mineiro, industrial, etc). Tipologia = tipo funcional de ocorrência, monumento ou
sítio, segundo o theasaurus do Endovelico.
Cronologia = indica-se o período cronológico, idade ou época correspondente à ocorrência. A aplicação do sinal “?”
significa indeterminação na atribuição cronológica. A indicação de vários períodos cronológicos separados por “,” tem
significado cumulativo.
Classificação = imóvel classificado ou outro tipo de protecção, decorrente de planos de ordenamento, com
condicionantes ao uso e alienação do imóvel.
Valor cultural = hierarquização do interesse patrimonial da ocorrência no conjunto do inventário de acordo com os
seguintes 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. Indeterminado: Quando as condições de acesso ao local, a cobertura vegetal ou outros factores
impedem a observação da ocorrência (interior e exterior no caso das construções).
Posição v. Projecto = indicam-se as relações de proximidade em relação ao projecto: AI (área de incidência) ou ZE
(zona envolvente).
Tipo de trabalho = atributo baseado no theasaurus do Endovelico.
Coordenadas Geográficas = coordenadas rectangulares; UTM datum Europeu 1950 obtidas em campo com GPS;
conversão para HAYFORD-GAUSS Militares-ponto fictício
Distrito. Concelho. Freguesia. Lugar = local habitado mais próximo.
Proprietário = identificação do(s) proprietário(s).
Uso do Solo, Ameaças e Estado de conservação = atributos baseado no theasaurus do Endovelico. Estes atributos
são apenas aplicáveis a bens imóveis ou a bens móveis de dimensão considerável ou que não foram recolhidos.
Acesso. Morfologia do terreno = indica a posição da ocorrência face à topografia do terreno (afloramento; encosta;
cumeada; socalco; aluvião, terraço; planalto; planície; linha de água; escarpa; chã; vale; outros).
Visibilidade para estruturas e artefactos: indicam-se os seguintes graus de visibilidade para detecção de estruturas e
artefactos, elevada, média, reduzida e nula.
Fontes de informação = bibliografia, cartografia, manuscritos, informação oral, instrumento de planeamento, base de
dados ou de outro tipo. Também se indica a fonte de informação utilizada quando não tem origem na CMP por
aproximação espacial.
Espólio recolhido = indicação do tipo e quantidade de achados arqueológicos móveis recolhidos durante o trabalho de
campo.
Caracterização = caracterização da ocorrência em termos de localização, características construtivas e materiais
utilizados, dimensões e registo fotográfico.
Avaliação de Impactes = impactes identificados sobre a ocorrência. Caracterização de Impactes: 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).
Medidas de Minimização = medidas de minimização propostas.
Responsável(eis) = nome do(s) arqueólogo(s) responsável(eis) pela observação da ocorrência e elaboração da ficha
de sítio.

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO
PROJECTO DE AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA VALE DOS SOBREIROS Nº 4

OCORRÊNCIA
Nº: 1

Data: Dezembro de 2009

Carta militar: 328

Altitude: 420 m

Topónimo: Vale dos Sobreiro 5
Coordenadas (UTM): 0514716 - 4369966

Coordenadas (Gauss): 140011 - 279025

Categoria: Natural

Concelho: Porto de Mós

Tipologia: Algar

Freguesia: Mendiga

Cronologia: Indeterminado

Lugar: Pé da Pedreira

Classificação: Inexistente

Proprietários: Ferrarias, Lda.

Valor cultural: Indeterminado

Uso do solo: Pedreira

Posição v. projecto: Área de Incidência

Ameaças: Pedreira

Tipo de trabalho: Prospecção

Estado de conservação: Regular

Morfologia do terreno: Planalto

Visibilidade para estruturas: Elevada

Acesso: EN 362 (aproximadamente ao Km 25),
encontrando-se no extremo Norte de um núcleo
constituído por diversas explorações

Visibilidade para artefactos: Médio

Fonte de informação: Não identificada
Espólio recolhido: Não foi recolhido espólio arqueológico
Responsável(eis): Mário Monteiro e Nuno Banha
Caracterização: Dois algares a cerca de 2,5m um do outro, um deles obstruído. A cerca de 5m para Oeste
encontra-se um 3.º algar obstruído com grandes blocos pétreos.
Registo fotográfico:

01.

02.

03.
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OCORRÊNCIA
Nº: 2

Data: Dezembro de 2009

Carta militar: 328

Altitude: 400 m

Topónimo: Vale dos Sobreiro 6
Coordenadas (UTM): 0514547 - 4369356

Coordenadas (Gauss): 139836 - 278416

Categoria: Natural

Concelho: Santarém

Tipologia: Algar

Freguesia: Alcanede

Cronologia: Indeterminado

Lugar: Pé da Pedreira

Classificação: Inexistente

Proprietários: Ferrarias, Lda.

Valor cultural: Indeterminado

Uso do solo: Pedreira

Posição v. projecto: Área de incidência

Ameaças: Pedreira

Tipo de trabalho: Prospecção

Estado de conservação: Regular

Morfologia do terreno: Encosta suave

Visibilidade para estruturas: Nulo

Acesso: EN 362 (aproximadamente ao Km 25),
encontrando-se no extremo Norte de um núcleo
constituído por diversas explorações

Visibilidade para artefactos: Nulo

Fonte de informação: Carta Militar de Portugal, folha 328 (cercado).
Espólio recolhido: Não foi recolhido espólio arqueológico
Responsável(eis): Mário Monteiro e Nuno Banha
Caracterização: Grande cavidade natural, possivelmente um algar obstruído.
Registo fotográfico:

04.
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OCORRÊNCIA
Nº: 3

Data: Dezembro de 2009

Carta militar: 328

Altitude: 400 m

Topónimo: Vale dos Sobreiro 7
Coordenadas (UTM): 0514551 - 4369285

Coordenadas (Gauss): 139839 - 278345

Categoria: Etnológico

Concelho: Santarém

Tipologia: Cercado

Freguesia: Alcanede

Cronologia: Contemporâneo

Lugar: Pé da Pedreira

Classificação: Inexistente

Proprietários: Ferrarias, Lda.

Valor cultural: Baixo

Uso do solo: Pedreira

Posição v. projecto: Zona envolvente

Ameaças: Pedreira

Tipo de trabalho: Prospecção

Estado de conservação: Regular

Morfologia do terreno: Encosta suave

Visibilidade para estruturas: Reduzida

Acesso: EN 362 (aproximadamente ao km 25),
encontrando-se no extremo Norte de um núcleo
constituído por diversas explorações

Visibilidade para artefactos: Nulo

Fonte de informação: Carta Militar de Portugal, folha 328.
Espólio recolhido: Não foi recolhido espólio arqueológico
Responsável(eis): Mário Monteiro e Nuno Banha
Caracterização: Extenso cercado ovalado em pedra seca, possivelmente para proteger uma horta, com
eucaliptos e carrascal denso no interior. Localmente, este tipo de construções são designadas como
Chouços.
Registo fotográfico:

05.
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OCORRÊNCIA
Nº: 4

Data: Dezembro de 2009

Carta militar: 328

Altitude: 400 m

Topónimo: Vale dos Sobreiro 8
Coordenadas (UTM): 0514647 - 4369321

Coordenadas (Gauss): 139946 - 278380

Categoria: Etnológico

Concelho: Santarém

Tipologia: Cercado

Freguesia: Alcanede

Cronologia: Contemporâneo

Lugar: Pé da Pedreira

Classificação: Inexistente

Proprietários: Ferrarias, Lda.

Valor cultural: Baixo

Uso do solo: Pedreira

Posição v. projecto: Zona envolvente

Ameaças: Pedreira

Tipo de trabalho: Prospecção

Estado de conservação: Regular

Morfologia do terreno: Encosta suave

Visibilidade para estruturas: Reduzida

Acesso: EN 362 (aproximadamente ao Km 25),
encontrando-se no extremo Norte de um núcleo
constituído por diversas explorações

Visibilidade para artefactos: Médio

Fonte de informação: Carta Militar de Portugal, folha 328.
Espólio recolhido: Não foi recolhido espólio arqueológico
Responsável(eis): Mário Monteiro e Nuno Banha
Caracterização: Extenso cercado ovalado em pedra seca, possivelmente para proteger uma horta, com
eucaliptos e carrascal denso no interior. Localmente, este tipo de construções são designadas como
Chouços.
Registo fotográfico:

06.
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OCORRÊNCIA
Nº: 5

Data: Dezembro de 2009

Carta militar: 328

Altitude: 400 m

Topónimo: Vale dos Sobreiro 9
Coordenadas (UTM): 0514678 - 4369348

Coordenadas (Gauss): 139967 - 278407

Categoria: Natural

Concelho: Santarém

Tipologia: Algar

Freguesia: Alcanede

Cronologia: Indeterminado

Lugar: Pé da Pedreira

Classificação: Inexistente

Proprietários: Ferrarias, Lda.

Valor cultural: Indeterminado

Uso do solo: Pedreira

Posição v. projecto: Zona envolvente

Ameaças: Pedreira

Tipo de trabalho: Prospecção

Estado de conservação: Regular

Morfologia do terreno: Encosta suave

Visibilidade para estruturas: Nula

Acesso: EN 362 (aproximadamente ao Km 25),
encontrando-se no extremo Norte de um núcleo
constituído por diversas explorações

Visibilidade para artefactos: Nula

Fonte de informação: Não identificada
Espólio recolhido: Não foi recolhido espólio arqueológico
Responsável(eis): Mário Monteiro e Nuno Banha
Caracterização: Grande cavidade natural, junto de uma antiga pedreira desactivada, possivelmente um
algar obstruído. Sobre a cavidade encontra-se tombado um grande bloco rochoso contendo na face lateral
uma pequena cavidade natural (marmita) criada por acção das águas pluviais, pelo que esta face, hoje
lateral, já se encontrou virada para a superfície tendo tombado sobre o algar.
Registo fotográfico:

07.
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ANEXO IV
ZONAMENTO DE PROSPECÇÃO ARQUEOLÓGICA: CARACTERIZAÇÃO E REGISTO FOTOGRÁFICO
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1. Zonamento da prospecção arqueológica

FIGURA 1: ZONAMENTO DA PROSPECÇÃO ARQUEOLÓGICA SOBRE FOTOGRAFIA AÉREA (S/ESCALA).
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2. Zonamento da prospecção arqueológica
ZONA

VE
VA

CARACTERIZAÇÃO E REGISTO FOTOGRÁFICO

Área da pedreira em exploração.

A

N
N

08

Área com coberto arbustivo (carrasco, tojo, silvas, entre outras espécies) e herbáceo muito
densos, com pequenas manchas arbóreas dispersas, sendo a progressão no terreno viável
apenas pelos caminhos existentes e observável o solo em pequenas clareiras junto dos
caminhos. Zona de lapiás com cavidades cársicas. Por toda a área são visíveis montureiras
antigas, cobertas com vegetação e antigas frentes de exploração.

B

N
N

09

Área de escombreira.

C

N
N

10

Zona.
Identificação e delimitação de áreas sequenciais, em termos de ocupação actual e/ou visibilidade, com
dimensão significativa à escala cartográfica utilizada.
Parâmetros.
VE = visibilidade para detecção de estruturas, acima do solo (elementos imóveis); VA = visibilidade para
detecção de artefactos, ao nível do solo (elementos móveis).
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Graus de visibilidade.
Elevado = ausência de vegetação (arbórea, arbustiva e herbácea) devido a incêndio, desmatação ou lavra
recente. Observa-se a totalidade (ou quase) da superfície do solo; Médio = a densidade da cobertura
vegetal é mediana ou existem clareiras que permitem a observação de mais de 50% da superfície do solo;
Reduzido = a densidade da vegetação impede a progressão e/ou a visualização de mais de 75% da
superfície do solo; Nulo = zona artificializada, impermeabilizada ou oculta por se encontrar ocupada por
construções, depósitos de materiais, pavimentos ou vegetação densa impedindo, desta forma, a progressão
e a visualização do solo na totalidade da área considerada; Div = diversos graus de visibilidade.
Caracterização.
Descrição da ocupação e visibilidade do solo e registo fotográfico.
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3. Registo fotográfico geral

03 – Ocorrência 1

01 – Ocorrência 1

02 – Ocorrência 1

04 – Ocorrência 2

05 – Ocorrência 3

06 – Ocorrência 4

07 – Ocorrência 5

08 – Zona A

09 – Zona B

10 – Zona C
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ANEXO V
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Título:

Análise de poeiras PM10 em ar ambiente

Empresa:

Gaspares, Lda.

Relat. N.º:

MG013/10Ed1

Data: Janeiro 2010

Análise de fracção de poeiras PM10 em ar ambiente
GASPARES, Lda

1. INTRODUÇÃO
Caracterizaram-se as emissões de poeiras em suspensão, fracção PM10, por um período de 7 dias
incluindo o fim-de-semana, sitos na envolvente de duas pedreiras activas de calcário, sitas no lugar
de Pé da Pedreira, freguesia de Alcanede, distrito de Santarém. Com esta avaliação pretende-se
efectuar a análise de conformidade em época húmida face aos valores definidos para PM10 no D.L.
nº111/2002 de 16 de Abril. A pedreira da empresa “Gaspares” encontra-se integrada com outra
pedreira adjacente designada “Ferrarias”, tendo sido os dois pontos de medição seleccionados pelos
responsáveis da empresa.

Fig. 1 – Polígonos das duas explorações adjacentes de “Gaspares” ( a verde) e “Ferraria” ( a vermelho)

A exposição prolongada a partículas em suspensão (PM10 e PM2.5) reduz em média 8,6 meses de
vida de cada Europeu. Cada ano, mais de 280 000 mortes prematuras é atribuído à exposição
prolongada deste poluente em 25 países da UE. O mesmo estudo revela ainda o elevado número de
casos de bronquite crónica e de admissões hospitalares devido a sintomas de doenças respiratórias
e cardiovasculares diagnosticadas em crianças e adultos oriundos deste poluente.
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De um modo geral, partículas de grandes dimensões depositam-se facilmente nas proximidades dos
seus pontos de emissão, enquanto que partículas mais finas podem-se dispersar a longas
distâncias. Por exemplo, partículas com diâmetros> 50µm tendem a depositar-se rapidamente
enquanto que partículas <10µm têm um pequena taxa de deposição relativa.

Partículas grandes (>30µm), responsáveis pelos problemas de empoeiramento (cobertura de
edifícios, viaturas, roupas, solo e vegetação vizinha), geralmente depositam-se até cerca de 100
metros da fonte. Partículas de dimensões intermédias (10-30µm) podem se deslocar cerca de 200500m da fonte enquanto partículas finas (<10µm – PM10) podem-se deslocar a 1 km da fonte ou até
mais.

De um modo geral considera-se que as emissões de material fino apenas acorrem com teores de
humidade nos inertes inferiores a 1.5%, situação que apenas se verifica nos meses secos de Verão
e na ausência de qualquer sistema de humedecimento do material. Desta forma, este tipo de
emissões está restrito aos quatro meses secos do ano tipicamente de Maio a Setembro (teores de
precipitação media diária inferior a 0.25 mm).

A suspensão de material proveniente de estradas não pavimentadas constitui a principal fonte de
emissão de material fino uma vez eu nos processos e nas pilhas, o teor de humidade destes é
sempre superior a 3 %.

Técnico de campo: Rui Areias – Eng do Ambiente

Nota: Os resultados apresentados neste relatório referem-se apenas ao período de medição de 9 a 16 de Janeiro de 2010.
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2. DESCRIÇÃO DO TRABALHO
As análises foram efectuadas com base na norma europeia de referência EN 12341- “Determination
of the PM10 fraction of suspended particulate matter” constante na secção IV do Anexo XI do
Decreto-Lei nº 111/2002 de 16 se Abril e todos os elementos constantes na NP 2266 (“Colheita de ar
para análise de partículas sólidas e liquidas”) sendo colhidas e analisados as partículas de dimensão
inferior a 10µm (PM10).

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

Fig. 2 – Amostrador sequencial e estação meteorológica usada

O amostrador possui sistema de mudança automática do filtro amostrado ao final de cada período de
24 horas de amostragem, sendo registadas as condições ambientais existentes nos sete porta-filtros
para efeitos de correcção às condições normalizadas de pressão e temperatura.
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A selecção dos pontos de amostragem deverá ter sempre que possível, em conta os seguintes
factores:
1) Amostradores preferencialmente a 1,5–2 metros de altura para traduzir a zona de respiração
humana;
2) Não deverão estar localizados próximo de obstruções como edifícios altos e muros;
3) Amostradores devem estar em campo aberto no hemisfério superior, sem copas e árvores
ou telheiros (20 m distância mínima dos topos de arvores);
4) Os amostradores não devem estar sob influência de outras fontes pontuais de emissão tais
como chaminés, ventiladores, parques de estacionamento e outras fontes importantes de
poluição num raio de 50m.
5) As amostragens não devem ser realizadas a menos de 30 m de estadas com tráfego intenso
e a menos de 10m de qualquer estrada salvo se pretenda medir as emissões dessas fontes;
6) No caso de dispositivos orientados para tráfego, estes devem ser instalados a uma distância
mínima de 25 metros da esquina dos principais cruzamentos e pelo menos a 4 metros do
centro de faixa de rodagem mais próxima;
7) No caso de estes critérios não serem passíveis de aplicação devem ser usados métodos
direccionais de amostragem.
No caso presente foi possível obedecer a todas as condições.

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

Fig. 3 – Esquema de receptores de fundo e receptor “crítico” para um determinado rumo de vento (Fonte: EPA, UK)
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Como a avaliação efectuada utiliza um método de amostragem omnidireccional, a influência de
outras fontes de emissão vizinhas deverá ser tida em conta no sentido de se estimar a contribuição
de cada uma das demais fontes no valor global obtido.

No caso presente foi possível colocar os dois amostradores, no plano do rumo de vento dominante
(Sul), sendo que nesta situação o Ponto 1 deverá funcionar como “concentração de fundo” ou de
montante, e o ponto 2 como ponto de jusante ou ponto “crítico”.

A zona é fortemente influenciada por outras explorações vizinhas similares próximas, e pelo tráfego
de pesados em estradas pavimentadas a Sul e Este e de números acessos não pavimentados.
Verifica-se ainda a presença de britadeiras a Este e Sul. As habitações mais próximas situam-se a
Sul, no lugar de Pé da Pedreira, distando cerca de 1900 metros do perímetro Sul da exploração em
questão.

Fig. 4 – Localização dos pontos de medição
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Foi colocada uma estação meteorológica portátil num dos locais para registo das condições
meteorológicas observadas no decorrer dos ensaios. As condições ambientais médias observadas
durante as amostragens foram as indicadas seguidamente:

Condições am bientais
Temperatura (ºC)

Humidade (% HR)

Vento (Km/h)

Patm

Precipitação

Média

Máx.

Mín.

Média

Máx.

Mín.

Direcção
predomin.

Vel.
Média

Vel.
Máxima

(mbar)

(mm)

09-01-2010

8

12

4

69

87

51

ESE

5

11

1020

0,0

10-01-2010

7

8

5

81

100

61

ESE

17

34

1009

2,0

11-01-2010

7

9

4

91

100

82

NE

10

22

1016

1,5

12-01-2010

12

15

9

91

100

82

SSO

18

44

1013

0,5

14-01-2010

14

16

11

81

94

67

ONO

20

41

1016

1,7

15-01-2010

13

15

10

94

100

88

S

6

24

1022

0,0

16-01-2010

16

17

15

94

100

88

SSO

16

24

1021

0,0

Data

Tabela 2.1. – Caracterização meteorológica do período de medição

3. EQUIPAMENTO UTILIZADO


Amostrador sequencial PM2.5/PM10 RAAS–ANDERSEN Nºsérie RAAS2.5-300-00108



Filtros de quartzo 47mm



Balança microanalítica



Calibrador de caudal primário DC-Lite



Estação meteorológica portátil DAVIS VP-1



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

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

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

Condições de referência de pressão e temperatura – A pressão absoluta normal é 101,325 KPa
(760 mmHg) e a temperatura absoluta é 293 K (20 °C).

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

5. RESULTADOS OBTIDOS
No quadro seguinte apresenta-se os resultados das análises obtidas ao parâmetro PM10 analisado. É
efectuado o comparativo com o normativo nacional aplicável, concretamente o disposto no Anexo III
do Decreto-Lei nº 111/2002 de 16 de Abril.
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Direcção
predominate
do vento

Concentração
medida PM10

Valor limite *

(µg/Nm³)

(µg/Nm³)

(sabado)

ESE

13

50

Dia de amostragem

Ponto 1 - Limite Sul

9-1-10

Ponto 1 - Limite Sul

10-1-10

(domingo)

ESE

10

50

Ponto 1 - Limite Sul

11-1-10

(2.ª Feira)

NE

16

50

Ponto 2 - Limite Este

12-1-10

(3.ª Feira)

SSO

13

50

Ponto 2 - Limite Este

14-1-10

(5.ª Feira)

ONO

11

50

Ponto 2 - Limite Este

15-1-10

(6.ª Feira)

S

19

50

Ponto 2 - Limite Este

16-1-10

(sabado)

SSO

8

50

Valor máximo diário

19

50

Valor médio

13

50

* Valor-limite diário para protecção da saúde humana, a não exceder mais de 35 vezes em cada ano civil.

Tabela 5.1 – Resultados obtidos nos dois locais analisados e comparação com valor-limite recomendado para 24H

Para uma mais fácil visualização, apresentam-se os resultados de forma gráfica na figura seguinte:

PM10 (µg/m3)

75

50

25

0
9-1-10

10-1-10

11-1-10

12-1-10

Valor medido

14-1-10

15-1-10

16-1-10

Valor limite

Fig. 5 – Resultados obtidos para PM10 e comparação com valor-limite recomendado para 24H
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É possível verificar na situação presente as seguintes situações:

•

É possível verificar que no período e no ponto analisado o valor limite diário não é excedido
em nenhum dos sete dias avaliados. A análise destes valores será sempre indicativa e
não extrapolável para o resto do ano, uma vez que os limites legais se referem a um ano, ao
passo que os valores obtidos reportam a apenas a um período de sete dias;

•

O cumprimento legal obtido no perímetro da exploração garante o mesmo cumprimento junto
dos receptores sensíveis mais próximos;

•

Os valores mais baixos foram registados em dias de fim-de-semana pelo que se torna de
alguma maneira evidente a influência do fim-de-semana e do tráfego e da actividade das
pedreiras nas concentrações registadas ao longo da semana;

•

Não é perceptível qualquer alteração ou agravamento significativo das concentrações por via
de alterações dos rumos de ventos dominantes;

•

O valor de 80% do valor limite (40 µg/m³) nunca foi aitngido. O Instituto do Ambiente define
que se a monitorização de PM10 não ultrapassar o valor de 40µg/m³ as medições anuais não
são obrigatórias e nova avaliação deverá ser realizada ao fim de cinco anos. No caso deste
valor ser ultrapassado, a monitorização deverá ser efectuada anualmente, em particular em
época seca;

•

O valor máximo diário recomendado pela O.M.S. para a saúde de 120 µg/m³ também não foi
obviamente nunca excedido.,

•

A Portaria nº 263/2005 de 17 de Março define valores típicos de concentrações de partículas
totais em ar ambiente (PTS) de 30 µg/m³ em “zona rural” e 50 µg/m³ em “zona
urbana/industrial”. O D.L. nº 111/2002 define ainda que a relação PTS/PM10 será dada pela
expressão PTS=1,2 PM10 (Artº 9), ou seja, e com base nos pressupostos atrás definidos, as
concentrações “indicativas de fundo” serão para as PM10 de 25 µg/m³ para “zona rural” e de
40 µg/m³ para zona “urbana/industrial”;
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Os rumos de vento registados colocaram, tal como desejado em algum dos dias, os pontos
avaliados na janela meteorologia mais favorável à propagação de material fino.

•

O índice de qualidade do ar definido pela A.P.A. de uma determinada área resulta da
média aritmética calculada para cada um dos poluentes medidos em todas as estações da
rede dessa área. Os valores assim determinados são comparados com as gamas de
concentrações associadas a uma escala de cores sendo os piores poluentes responsáveis
pelo índice. O índice diário (obtido com as médias diárias) varia de Muito Bom a Mau para
cada poluente de acordo com a matriz de classificação seguidamente apresentada:

Poluente em
causa /
Classificação

PM10
Min

Máx

Mau

120

-----

Fraco

50

119

Médio

35

49

Bom

20

34

Muito Bom

0

19

Quadro 1: Classificação do Índice de Qualidade do
Ar para PM10 em µg/m3 (2009)

No caso presente, a qualidade do ar registada no período de medição poderá ser classificada como
de “Muito Bom” em todos os dias, relativamente ao indicador PM10.

Os dados da estação meteorológica mais próxima (Santarém) indicam que nos quatro meses secos
do ano a frequência de dias com o rumo NO é muito alta, a par do rumo Oeste. No mês de Janeiro o
rumo dominante é “calmo” e NE.

Mes

%N

%O

% NO

%E

% NE

% SO

%S

% SE

% Calmo

Janeiro

4.8

7.5

15.8

3.2

19.6

9.0

9.2

4.1

26.8

Junho

4.2

15.6

44.1

1.6

7.4

9.1

3.0

1.0

13.9

Julho

5.2

18.1

51.0

1.4

4.6

4.7

1.4

1.3

12.4

Agosto

4.8

16.7

50.6

1.6

4.7

4.5

2.0

1.1

14.0

Setembro

4.9

17.2

33.6

2.3

5.8

6.5

4.8

1.6

23.3

Quadro 2 – Frequências dos rumos nos meses secos do ano e no mês da medição (serie INMG 1951-1980)
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A análise das concentrações médias diárias obtidas nas estações de qualidade do ar mais próximas
de Lourinhã, Chamusca e Ervedeira, permite indicar os seguintes valores de PM10 no mesmo
período de medição:

Dia

Estação de
Ervedeira

Estação de
Montemor-o-Velho

(µg/m³)

(µg/m³)

Estação de
Lourinhã

Medições
efectuadas

(µg/m³)

(µg/m³)

9/01/2010

27

19

16

13

10/01/2010

26

8

14

10

11/01/2010

7

5

11

16

12/01/2010

15

7

12

13

14/01/2010

40

18

21

11

15/01/2010

32

19

21

19

16/01/2010

9

6

10

8

Quadro 3 – Dados de PM10 registados nas estações mais próximas (fonte: Qualar, APA)

A análise do Quadro 3 permite concluir que os valor de PM10 medidos nos dois pontos se encontram
dentro das gamas registadas nas estações de qualidade do ar mais próximas nos mesmos dias das
medições, o que revela que a fonte em questão não constituiu (nesta época do ano) per si uma fonte
particular de emissão de PM10 face á qualidade do ar global observada no mesmo período.

O Decreto-Lei n.º 78/2004, no seu Artigo 10.º define as seguintes medidas gerais para controlo
das emissões difusas coo as deste tipo:
“Sem prejuízo de outras disposições aplicáveis em matéria de construção e de exploração das
instalações, nem das normas sobre higiene e segurança no trabalho, o operador deve adoptar as
seguintes medidas para minimizar as emissões difusas:”
a) Captação e canalização para um sistema de exaustão das emissões difusas de poluentes
atmosféricos, sempre que técnica e economicamente viável;
b) Confinar, por regra, a armazenagem de produtos de características pulverulentas ou voláteis;
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c) Equipar com dispositivos de captação e exaustão, os equipamentos de manipulação, transfega,
transporte e armazenagem, desde que técnica e economicamente viável;
d) Garantir, sempre que seja técnica e economicamente viável, meios de pulverização com água
ou aditivos, caso se verifique a necessidade imperiosa de armazenamento ao ar livre;
e) Armazenar, na medida do possível, em espaços fechados ou produtos de granel que possam
conduzir as emissões de poluentes para a atmosfera;
f)

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

Marinha Grande, 4 de Fevereiro de 2010
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