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INTRODUÇÃO
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do projecto para o licenciamento da pedreira denominada “Boleiros”
foi elaborado pela empresa Gold-fluvium (entre os meses de Dezembro de 2009 a Março de 2010) a pedido
do proponente, a A C Viana, Pedras, Lda., empresa com sede na Quinta da Roda Lote 26 – 2460 074
ALCOBAÇA, Tel./Fax. 262 588 065, que se dedica à extracção de rocha ornamental destinada à indústria
de materiais de construção.
O projecto da pedreira em fase de projecto de construção está sujeito a procedimento de Avaliação de
Impacte Ambiental (AIA) porque num raio de 1 km existem 3 pedreiras em actividade que, no total
ultrapassam os 5 ha, conforme previsto na alínea a) do n.º2 do Anexo II do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de
Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro.
Nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro, a entidade licenciadora é a Direcção Regional de Lisboa e
Vale do Tejo do Ministério da Economia e Inovação (DRLVT-MEI).
Nos termos da alínea b) do ponto 1 do artigo 7º do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a autoridade de AIA é a Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT).

ANTECEDENTES
A ACVIANA, antes de iniciar o procedimento de licenciamento, solicitou à DRLVT-MEI um pedido de
licenciamento para proceder à prospecção e pesquisa no sentido de aferir a qualidade do material existente
e consequentemente avaliar a qualidade do mesmo no sentido de ver se a exploração do mesmo seria
economicamente viável.
Após a conclusão da 1ª fase dos trabalhos de prospecção e pesquisa, concluiu-se que o material era de
qualidade e que a exploração do mesmo era economicamente viável. A pedreira não se encontra em
laboração.
LOCALIZAÇÃO DA PEDREIRA
A pedreira situa-se no local denominado por Boleiros nas proximidades da povoação de Boleiros, na
freguesia de Fátima, no Concelho de Ourém (figura 1 e 2).
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Figura 1 – Enquadramento regional da pedreira “Boleiros”
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O acesso à pedreira faz-se através da EN 360, que liga Fatima a Casal Farto, virando à direita ao km 1,76
para a Rua do Poço Velho, percorrendo cerca de 850m por uma estrada asfaltada até à pedreira, conforme
assinalado na figura 2. No entanto, e para evitar a passagem dos camiões pelo centro da povoação de
Boleiros, a expedição do material será feita através da Rua do Poço Velho em direcção à EN 357 e partir
daqui segue para Norte em direcção a Fátima ou para Sul consoante a proximidade do destino.

Figura 2 – Localização e acesso à pedreira de Boleiros
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Devido à qualidade do recurso geológico existente nesta zona, existem 3 pedreiras num raio de 1 Km a
partir da pedreira de Boleiros, sendo que duas delas estão muito próximas desta, conforme se pode verificar
na figura 3.

Figura 3 – Identificação das pedreiras existentes num raio de 1 Km
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A pedreira localiza-se fora do limite do Plano de Ordenamento do Parque Natural das Serras de Aire e
Candeeiros (POPNSAC), aprovado pela Portaria n.º 21/88, de 12 de Janeiro, conforme consta na figura 4.

Figura 4 – Localização da área de estudo face às áreas de importância ecológica mais próximas,
nomeadamente Parque Natural e Sítio Classificado da Serra d’ Aire e Candeeiros.
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De acordo com a Carta de Ordenamento do Plano Director Municipal (PDM) de Ourém aprovado pela
Resolução do Conselho de Ministros n.º148-A/2002, de 30 de Dezembro (Rectificado pelo Aviso 5416/2009
de 12/3/2009 e Aviso 18200/2009 de 15/10/2009), a área da pedreira localiza-se na categoria de uso do
solo “Indústria Extractiva” (alínea e) do n.º 2 do artigo 33.º do regulamento do PDM) e em “Espaços para
insdústrias extractivas” (artigo 49.º do regulamento do PDM) e assinalados na planta de ordenamento como
“Espaços com potencial para futura exploração”.
A pedreira localiza-se próximo do limite do Parque Natural das Serras de Aires e Candeeiros (PNSAC),
conforme se pode verificar na figura 4.
Verifca-se ainda que, de acordo com a delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN) do concelho de
Ourém aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 136/2004, de 30 de Setembro, toda a área
da pedreira está abrangida pela REN.
De acordo com a Planta de Condicionantes do PDM de Ourém, a pedreira abrange na sua totalidade solos
classificados como Reserva Agrícola Nacional (RAN).
A área de intervenção do projecto não se localiza na vizinhança de qualquer Monumento Nacional ou
Imóvel de Interesse Público
JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO
A ACVIANA, Pedras, Lda, empresa com sede na Quinta da Roda Lote 26 – 2460 074 ALCOBAÇA, Tel./Fax.
262 588 065, é uma empresa que se dedica exclusivamente à extracção de rocha ornamental para
exportação e actualmente tem um volume médio de negócios na ordem dos 950 mil de euros/ano.
A empresa tem actualmente ligação comercial a grupos internacionais, nomeadamente, da China, Países
Arabes, Espanha e Itália e prevê exportar para esses países aproximadamente 80% do total da sua
produção.
O projecto de pedreira e concomitante investimento, decorrente do licenciamento da pedreira de “Boleiros”,
levarão à produção de matéria-prima com significativa valorização tecnológica destinada essencialmente, à
indústria dos materiais de construção.
Os estudos já realizados, quer no plano nacional, quer no plano internacional sobre a aplicação de rocha
ornamental no mercado da construção permitem ter um conhecimento sustentado sobre os volumes e as
necessidades de matéria-prima para a indústria de construção nos próximos anos.
A rocha que se pretende explorar na pedreira será desmontada sob forma de blocos, sendo 80 % do
material explorado para exportação no mercado Asiático e é, conhecida vulgarmente por pedra de “Fatima
Vergada”. Este tipo litológico ocorre nas proximidades do lugar de Boleiros, sendo este tipo de pedra
bastante procurada para utilizar em cantarias e/ou produção de chapa serrada.
Foi com base na necessidade de matéria-prima que se verifica actualmente no mercado externo que a
empresa decidiu expandir os seus negócios através do licenciamento da pedreira de “Boleiros”.
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PROJECTO
O projecto da pedreira, designado por Plano de Pedreira, foi elaborado de acordo com o previsto no
Decreto-Lei n.º 270/2001 de 6 de Outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de
Outubro.
O Plano de Pedreira é um documento onde são apresentadas todas as actividades associadas aos
trabalhos que ocorrem durante a exploração, recuperação e desactiviação da pedreira e é constituído pelo
Estudo de Viabilidade Económica, Plano de Lavra, Plano de Aterro, Plano de Segurança e Saúde,
Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística e pelo Plano de Desactivação.
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De acordo com os critérios estabelecidos no n.º 3 do Artigo 10.º-A (Classes de pedreiras) do Decreto-Lei n.º
270/2001 de 6 de Outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro, a
pedreira “Boleiros” enquadra-se na Classe 2.
A área da pedreira é de 5716 m2, que após o cumprimento das zonas de defesa previstas no Anexo II do
Decreto-Lei n.º 270/2001 de 6 de Outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de
Outubro, a área de exploração efectiva será de 4 980 m2. Parte das zonas de defesa foram explorados e
serão repostas aquando da implementação do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP).
PARÂMETROS

UNID.

QUANTIDADE

Área destinada à exploração

m2

4980

Área de zona de defesa

m2

896

Área destinada às instalações sociais e administrativas (*)

m2

75

m2

200

m2

5716

Área destinada ao estacionamento e pequenas
manutenções (*)
Área Total

Quadro 2 – Identificação das áreas de implantação do projecto
(*) Situadas nas zonas de defesa
De acordo com este ritmo de produção, e atendendo às reservas úteis calculadas, considera-se que o
tempo de vida útil da pedreira será de 12 anos. No entanto, estes valores estão sujeitos a alterações,
principalmente em relação ao mercado, mas segundo as projecções actuais tudo indica que a ordem de
grandeza se irá manter.
Inicialmente, procede-se à desmatagem e à remoção da terra vegetal e seu armazenamento em pargas,
em locais apropriados para posteriormente serem utilizadas na recuperação paisagística da pedreira.
A exploração terá dois pisos, divididos em função das cotas, o piso 1 com as cotas 311 até 309 com cotas
324 m a 314 m, com um patamar de 4 m, o piso 2 com cotas de 309 m a 301 m, com um patamar livre,
correspondendo assim, o ultimo piso. (Desenhos 1 e 2 do Plano de Pedreira)
O método de exploração preconizado contempla o faseamento dos trabalhos de desmonte com os trabalhos
de modelação de enchimento e posterior recuperação. Neste sentido e tendo em consideração as
características topográficas e geológicas, foi definido dois níveis ou pisos de exploração em função das
cotas média (Desenhos 1 e 2 Plano de Pedreira).
A progressão dos trabalhos decorrerá em dois níveis ou pisos e em duas fases, desenvolvendo-se após a
desmatagem ou remoção dos solos de cobertura:


Fase 0 – Corresponde à implementação das medidas de minimização e ainda à conservação
e manutenção da vegetação existente na zona de defesa.



1ª Fase – corresponde ao desmonte com recurso ao fio diamantado com escavadora ou
giratória da bancada superior até ao inferior com uma profundidade media de cerca de 10
metros até ao limite da área de exploração (Desenho 2 Plano de Pedreira).

O transporte do material extraído será realizado pelas rampas que acompanhará o desenvolvimento da
exploração. Os trabalhos de enchimento, modelação serão efectuados em simultâneo com lavra a uma
distância segura entre as duas acções.
Posteriormente serão executados os trabalhos de plantação e sementeira prevista no Plano Ambiental e de
Recuperação Paisagística.
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O desmonte é realizado pela serragem das camadas a fio diamantado, accionados por motores eléctricos
ou diesel que por abrasão cortam a pedra, ou com guilhação paralela, com martelos pneumáticos, que
assim individualizam as massas.
Esporadicamente poder-se-á utilizar pólvora seca como tiro de levante de forma a soltar o bloco de rocha
ornamental.
O método de desmonte que a adoptar é constituído pela seguinte sequência de operações:


Preparação da frente de desmonte, com desmatagem “ outcrops “ e remoção dos terrenos de
cobertura numa faixa de 10 metros em torno da exploração “ stripping “ do jazigo.



Desmonte de cima para baixo, formando degraus inclinados.



Remoção da massa mineral desmontada e limpeza da bancada de modo a manter as condições
necessárias à realização dos desmontes subsequentes.
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DESIGNAÇÃO

FASE
S

TRABALHO
S

0

Minimização
Ambiental

DESACTIVAÇ
ÃO E
RECUPERAÇ
ÃO
(3 ANOS)

VIDA ÚTIL DA PEDREIRA (12 ANOS)

1 2

3

4 5 6 7 8

9

10

11

12

13

14

15

Exploração
1

Enchimento
Modelação
Sementeiras
Plantações
Manutenção

2

Desactivaçã
o

Quadro 2 – Cronograma do faseamento das operações previstas (lavra, recuperação ambiental e
paisagística e desactivação)
O volume de rejeitados será de 19 188 m3 que serão aplicados na recuperação ambiental da pedreira,
através da modelação do terreno. Espera-se cerca de 984 m3 de terras de cobertura resultantes da
decapagem e que serão armazenadas em pargas para posterior utilização na recuperação.
Para assegurar a eficácia destas operações, a empresa está dotada de um conjunto de equipamentos, onde
trabalham 6 pessoas (1 administrativos, 2 condutor e 3 operadores de máquina) no período diurno,
durante 8 horas/dia, 5 dias por semana.
As instalações de apoio a utilizar pelos funcionários desta pedreira englobam escritórios, balneários,
vestiários, sanitários, sala de refeições e local para prestar os primeiros socorros, sendo todas em módulos
pré-fabricados (3 contentores normalizados). A área destinada ao estacionamento será em terra batida.
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QUANTIDADE.

EQUIPAMENTO

POTÊNCIA

1

Pá carregadora

160 CV

1

Giratórias

160 CV

2

Dumper ´s

220x2 = 440 CV

4

Compressores ATLAS COPCO XA 46

4 x 50 = 200 CV

2

Máquina de fio diamantado

2 x 50 = 100 CV

2

Perfuradoras

2 x 20 = 40 CV

1

Gerador

6

Martelos pneumáticos

150 CV
Total

1250 CV

Quadro 3– Equipamento de desmonte, carga e transporte
O abastecimento de água será efectuado a partir dum camião cisterna para o tanque de retenção de água,
cuja finalidade será alimentar as instalações sociais e máquinas de fio diamantados. Estima-se um consumo
médio de 1000 litros de água por mês para o funcionamento da pedreira, sendo a água para consumo dos
trabalhadores fornecida em garrafas.
A energia eléctrica será fornecida por um gerador QAS de 150 kVA. No entanto, num futuro próximo e de
acordo com as condições financeiras, a empresa poderá ser abastecida por energia eléctrica, através de um
posto de transformação de 250 Kva. Espera-se consumir cerca de 2000 litros de gasóleo/mês para todos os
equipamentos e ainda cerca de 2369 Kva/mês de energia eléctrica que será fornecida pela EDP, após o
licenciamento da pedreira. Após o licenciamento do posto de transformação, o consumo de gasóleo irá
reduzir para cerca de 1000 litros/mês.
Os combustíveis (gasóleo) utilizados na pedreira serão fornecidos com recurso a um veículo (tipo cisterna)
que se deslocará à pedreira sempre que solicitado.
A manutenção dos equipamentos móveis é realizada no exterior da pedreira (na oficina localizada em
Fátima), dispensando assim delimitações e preparação de áreas impermeabilizadas para armazenamento e
mudanças de lubrificantes na área da pedreira.
Os esgotos domésticos serão conduzidos para uma fossa séptica estanque com caixa de visita a construir
junto das instalações sociais e que será alvo de limpeza regular sempre que se justifique, pelos serviços
camarários.
O Plano Ambiental de Recuperação Paisagística, tem como principal objectivo minimizar e compensar os
principais efeitos paisagísticos decorrentes ambientais de exploração da pedreira. As medidas a
implementar garantem necessariamente o enquadramento da área intervencionada em termos paisagísticos
e ambientais, minimizando assim os principais impactes gerados durante as várias fases de exploração e ao
mesmo tempo garantir medidas de estabilidade e segurança na zona em questão.
Neste caso, os principais objectivos são os de minimizar os impactes gerados pela exploração que são:
 a alteração do coberto vegetal;
 a degradação temporária da qualidade visual da paisagem;
 a destruição de habitats;
 o risco de erosão;
 a emissão de poeiras.
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O faseamento de recuperação paisagística será articulado com o avanço da lavra e, uma vez que os
solos de cobertura apresentam uma agrícola, pretende-se que após a recuperação esta área mantenha
essas características. Desta forma, a fase após exploração, consistirá, essencialmente, no enchimento
parcial e modelação da corta e posterior revegetação de forma a criar um pomar.
A área da pedreira apresenta uma grande capacidade de absorção visual em relação à sua envolvente, pelo
que se propõe o reforço da cortina arbórea-arbustiva existente, para esse efeito optou-se por Quercus
faginea sbsp. Broteroi por se enquadrar no elenco local e permitir ocultação necessária.
O reforço da cortina arbórea-arbustiva na zona envolvente da pedreira será implementado na fase 0 do
PARP.
A manutenção da cortina arbórea-arbustiva permitirá a minimização de propagação das poeiras na
atmosfera resultantes da acção de exploração. No entanto, convêm salientar que as poeiras serão
minimizadas através da rega das vias de acesso, principalmente nos períodos de tempo seco.
A área da pedreira será recuperada em duas fases articuladas com o desenvolvimento da Lavra de modo a
que os rejeitados possam ser depositados no interior da cava em exploração, a uma distância segura dos
trabalhos, adaptando a Recuperação à Lavra, na técnica de Lavra à frente/Recuperação à retaguarda.
Os rejeitados resultantes da actividade extractiva serão encaminhados para o enchimento da pedreira,
cumprindo assim, o preconizado no Plano Ambiental de Recuperação Paisagística.
Para a reconstituição do coberto vegetal, foram selecionadas espécies características da região e será
aplicada uma mistura de sementes de herbáceas e a plantação de árvores de fruto.
AUSÊNCIA DO LICENCIAMENTO DA PEDREIRA
Na ausência da abertura da pedreira e, de acordo com as características rurais da área de intervenção, os
aspectos físicos na vertente do ambiente, nomeadamente; geomorfologia, geologia, recursos hídricos,
paisagem, património arqueológico e solos, sofrerão alterações significativas face à pressão que decorre da
actividade extractiva que se verifica actualmente. Acresce o facto de se tratar de uma área com potencial
geológico para, a médio longo prazo vir a ser exploralado.
Assim, considera-se que a área de ampliação da pedreira se dregradará na ausência do projecto.
IMPACTES DA PEDREIRA NO AMBIENTE
O Estudo de Impacte Ambiental tem como objectivo identificar, prever e avaliar os impactes ambientais
associados à abertura da pedreira da “Boleiros”, tendo como ponto de partida a situação actual e em função
dos impactes negativos identificados, propor medidas de minimização ambientais necessárias para reduzir
ou anular esses efeitos e potenciar os impactes negativos associados ao projecto.
Tendo em conta as condicionantes decorrentes dos Instrumentos de Gestão Territorial actualmente em
vigor, torna-se difícil encontrar áreas destinadas à indústria extractiva que não colidam com restrições de
utilidade pública.
A procura de uma nova área para a abertura de uma pedreira está condicionada à existência do recurso
geológico, factor determinante. Assim, e para uma correcta gestão do recurso geológico existente, a
Rovigaspares procedeu à ampliação da pedreira.
Uma alternativa que poderia ser considerada, mas que para o proponente não é viável, seria a não abertura
da pedreira.
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Foram estudadas todas as componentes ambientais afectadas directa ou indirectamente pela abertura da
pedreira e propostas medidas de minimização a implementar nas diferentes fases do projecto: Preparação,
Exploração e Desactivação.
Clima
No que se refere ao clima, não foram identificados impactes. No entanto, verificou-se que a direcção dos
ventos dominantes influencia directamente a dispersão e propagação das poeiras resultantes dos trabalhos
associados à actividade extractiva, que é mais reduzida no Inverno que no Verão.
Geologia e Geomorfologia
No contexto regional, a pedreira em estudo está inserida no Maciço Calcário Estremenho (MCE). O MCE
constituiu uma espessa sequência de rochas calcárias, destacando-se no panorama português como o mais
importante afloramento de calcários sedimentares do país. Localiza-se a cerca de 100 km de Lisboa, e
apresenta uma área correspondente de aproximadamente 900 km2. A área da pedreira situa-se, de acordo
com a folha 27A-Vila Nova de Ourém da Carta Geológica de Portugal à escala 1:50 000, em terrenos de
idade Batoniana (Jurássico Médio), no Planalto de Fátima - S. Mamede.
O tipo de rocha a ser explorada na pedreira tem a designação comercial de Fátima Vergado. e é para fins
ornamentais. Trata-se de um tipo de rocha também designado por Fátima e corresponde a um calcário de
tonalidade geral bege.
A alteração da morfologia do terreno, devido ao avanço gradual dos trabalhos de pedreira e
aprofundamento da corta constitui um impacte negativo, reversível pouco significativo mas que será
minimizável através da recuperação, uma vez que os rejeitados e a terra vegetal serão reutilizados na
modelação da área da pedreira repondo a morfologia inicial do terreno.
Recursos hídricos superficiais
A área ocupada pelo projecto pertence ao Sistema Aquífero do Maciço Calcário Estremenho (MCE). A rede
hidrográfica vai desaguar no Rio Zêzere, afluente da margem direita do Rio Tejo, pertencente à bacia
hidrográfica do Tejo.
Uma vez que a área em estudo insere-se no Maciço Calcário Estremenho, a drenagem superficial na região
é praticamente inexistente. A presença de rochas calcárias fracturadas origina maciços com elevada
permeabilidade, onde a ocorrência das águas é predominantemente subterrânea, devido à intensa rede de
fracturação. Assim, na fase de preparação do terreno não são expectáveis alterações do regime de
escoamento em nenhuma linha de água, pelo que não estão previstos impactes ambientais significativos. A
circulação de veículos e máquinas em troços não pavimentados conduz ao aumento da compactação do
solo, adicionando áreas impermeabilizadas. Desta forma apesar de nestes locais ocorrer uma diminuição da
infiltração das águas pluviais, o impacte é negativo mas pouco significativo.
Pode-se pois concluir que a exploração decorrente da ampliação da pedreira não irá produzir impactes
significativos sobre o escoamento das águas pluviais, uma vez que se prevêem alterações do escoamento
superficial, dado que as características cársicas do maciço permitem a drenagem natural das águas
superficiais, e na desactivação da pedreira serão removidos do terreno as instalações e equipamentos
responsáveis pela diminuição de permeabilidade do terreno. No entanto deverá ser evitado a deposição de
materiais em zonas expostas à erosão eólica e hídrica, de modo a diminuir o arraste dos materiais e
consequente aumento da quantidade de sólidos suspensos na água
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Recursos hídricos subterrâneos
Devido à remoção do coberto vegetal e do solo de cobertura, haverá um ligeiro aumento das quantidades
infiltradas, o que constitui um impacte positivo pouco significativo e reversível após a recuperação
paisagística. Nas áreas de deposição do solo haverá redução da taxa de infiltração induzindo um impacte
negativo pouco significativo. A zona de escavação da pedreira pode ser considerada como pouco vulnerável
à contaminação, uma vez que na área o aquífero se encontra a uma grande profundidade. No decorrer da
exploração da pedreira não se preconizam actividades que possam causar impactes significativos nas
águas subterrâneas. Durante a fase de exploração não se prevê a ocorrência de impactes resultantes da
escavação do maciço, uma vez que não se prevê a intercepção do nível freático. No entanto, todas as
viaturas, máquinas e equipamentos existentes em obra devem ser objecto de revisão e manutenção
periódicas.
Qualidade das águas
A qualidade das águas poderá ser degradada devido ao derrame acidental de óleos e combustíveis das
máquinas e equipamentos e/ou através dos efluentes gerados pelas instalações sociais. No caso de
ocorrerem avarias pontuais, serão tomadas todas as medidas de prevenção, de modo a evitar derrames de
lubrificante. Actualmente as instalações sanitárias na pedreira, uma vez que os trabalhadores têm as suas
habitações muito próximas do local de trabalho. As instalações sanitárias previstas serão dimensionadas
para 10 trabalhadores, sendo que os efluentes gerados serão encaminhados para uma fossa séptica
estanque, que periodicamente serão recolhidos por uma entidade credenciada para o efeito, pelo que não
foram identificados impactes ambientais sobre a qualidade das águas. Para evitar a contaminação da água
deverá ser dada especial atenção ao derrame acidental de óleos.
Ambiente sonoro
Para a caracterização do ruído da situação existente ou de referência foram consideradas todas as fontes
sonoras presentes na actual situação nomeadamente as rodovias existentes (Rua do Poço Velho, Travessa
do Poço Velho, Estrada da Lagoa, Rua Principal, EN – 360 e a EN-357). Para a caracterização da situação
futura foram consideradas todas as fontes da situação existente, considerando o avanço da lavra da
pedreira de Boleiros conforme o projecto de execução e a evolução do tráfego na EN – 360 e a EN-357.
O tráfego de viaturas pesadas induzido pela existência da pedreira existentes na envolvente constitui
importantes fontes de degradação do ambiente sonoro. Os potenciais receptores de ruído gerado pela
exploração são três habitações a cerca de 80m, 115m e 180m da pedreira Boleiros.
As principais fontes de ruído na zona são essencialmente condicionadas por ruídos naturais, e algum ruído
gerado pela indústria extractiva presente na envolvente à pedreira, provocando um impacte negativo, pouco
significativo, temporário (apenas enquanto as pedreiras estiverem a laborar) e reversível no receptor
sensível.
Em conclusão, e após as medições realizadas no receptor sensível mesmo para o cenário mais
desfavorável os valores registados encontram-se abaixo do limites legais. Assim, podemos concluir que a
abertura da pedreira não introduz alterações significativas no ambiente sonoro junto dos receptores
sensíveis mais próximos dando assim cumprimento à legislação aplicável.
No entanto, mesmo assim e para asseguar o cumprimento dos valores legais foram propostas medidas de
minimização no âmbito do ambiente sonoro e ainda a monitorização a ser realizada no mínimo uma vez por
ano que será mantido durante a fase de exploração da pedreira.

Resumo Não Técnico

Página 13

Estudo de Impacte Ambiental da da
Pedreira de “ Boleiros”

Qualidade do ar
A qualidade do ar de uma determinada região está directamente influenciada pelas actividades humanas ali
presentes e pelo tipo de ocupação do solo. As fontes dos diversos poluentes, bem como os efeitos que
cada um dos poluentes origina, são muito diferentes.
De acordo com o Decreto-lei n.º 111/2002, de 16 de Abril, foram realizadas medições no ponto sensível
mais próximo da pedreira a cerca de 120 metros. Não se verificaram valores que ultrapassem os limites
estabelecidos no refedido Decreto-Lei. Na envolvente da área em análise localizam-se várias explorações
de calcários, logo os resultados obtidos são influenciados por todas as pedreiras da zona.
Embora esta actividade provoque emissões de partículas e outros poluentes e apesar da actividade
existente no local, considera-se que a continuidade da laboração da pedreira não irá provocar um aumento
das poeiras no ar junto às habitações mais próximas, pelo que os impactes gerados pela pedreira embora
negativos são pouco significativos.
Para minimizar a dispersão das poeiras, os acessos à pedreira devem ser limpos regulamente e molhados
através de aspersão regular principalmente nos dias secos e sempre que as condições atmosféricas o
justifiquem.
Ordenamento do território
A análise do estado de referência no âmbito da infra-estruturação e ordenamento do território para a área
de ampliação da pedreira “Casal Farto” foi efectuada com base no Plano Director Municipal (PDM) de
Ourém aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 148-A/2002, de 30 Dezembro.
De acordo com a Carta de Ordenamento do Plano Director Municipal (PDM) de Ourém aprovado pela
Resolução do Conselho de Ministros n.º148-A/2002, de 30 de Dezembro (Rectificado pelo Aviso 5416/2009
de 12/3/2009 e Aviso 18200/2009 de 15/10/2009), a área da pedreira localiza-se na categoria de uso do
solo “Indústria Extractiva” (alínea e) do n.º 2 do artigo 33.º do regulamento do PDM) e em “Espaços para
insdústrias extractivas” (artigo 49.º do regulamento do PDM) e assinalados na planta de ordenamento como
“Espaços com potencial para futura exploração”.
Segundo o n.º 1 do artigo 49.º do regulamento do PDM, os espaços para indústrias extractivas
correspondem a jazidas de produtos minerais que, pelo seu interesse económico, são objecto de
exploração de recursos geológicos, e encontram-se assinalados na planta de ordenamento. Ainda de
acordo com o mesmo artigo, os espaços com potencial para futura exploração, assinalados na planta de
ordenamento, devem manter o seu uso actual até vir a justificar-se a sua exploração, não podendo ser
edificados.
De acordo com a Planta de Condicionantes do PDM de Ourém, a área da pedreira abrange solos da
Reserva Agrícola Nacional, como tal, foi solicitado o parecer à Comissão da Reserva Agrícola Nacional.
Verifca-se ainda que, de acordo com a delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN) do concelho de
Ourém, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 136/2004, de 30 de Setembro, toda a área
da pedreira está abrangida pela REN.
O conflito existente com REN poderá ser ultrapassado através da compatibilização de usos contemplados
na legislação actual (Decreto-Lei n.º 180/2006, de 6 de Setembro) relativamente à ocupação de áreas
incluídas na REN com a obtenção de prévia autorização a emitir pela CCDR-LVT.
Tendo em conta a avaliação dos impactes ambientais causados pelo projecto ao nível da permeabilidade
dos solos e consequentemente a recarga dos aquíferos e qualidade da água, já que se trata de um
ecossistema classificado como “Áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos”, anteriormente
“Áreas de máxima infiltração”, considera-se que a implementação da pedreira não afectará
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significativamente a capacidade de infiltração do solo, pelo que o impacte ao nível da Reserva Ecológica
Nacional é negativo, indirecto, pouco significativo, certo, imediato, temporário, reversível e minimizável.
De acordo com o Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo, aprovado pela
Resolução do Conselho de Ministros n.º 64-A/2009, de 6 de Agosto de 2009, a área de ampliação da
pedreira localiza-se no Subsistema Urbano do Médio Tejo constituído por uma estrutura polinucleada
ancorada em cinco pólos estruturantes, constituído por Fátima/ Ourém – Tomar - Torres Novas Entroncamento - Abrantes, com um papel de charneira inter-regional e de potencial de localização de
actividades logísticas, articulando-se com Leiria-Marinha Grande, Beira Interior e Alto Alentejo. O projecto
da pedreira não contraria o Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo.
A pedreira localiza-se próximo do Corredor Ecológico Estruturante e de uma área nuclear estruturante e
numa área nuclear secundária. De acordo com a rede primária do Corredor Ecológico Estruturante,
coincidente com o Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, embora a pedreira não se localize no
interior desta área classificada.
Solos e ocupação actual do solo
Os solos que ocorrem na área da pedreira são solos calcários ou dolomias, pouco evoluídos, com
afloramentos rochosos de calcários visíveis na envolvente da área da pedreira, formados a partir de rochas
calcárias, com percentagem variável de carbonatos ao longo de toda a espessura do pédone e de cor
pardacenta. O Plano de Pedreira prevê a conservação da camada de solo arável para posteriormente ser
utilizada na recuperação paisagística, pelo que os impactes no solo são negativos pouco significativos.
Tendo por base a carta de capacidade de uso do solo, a área de implantação do projecto está inserida
numa área susceptível de utilização agrícola, todavia apresenta fases com limitações na zona radicular e
uma baixa capacidade de retenção de água. Assim, conclui-se que o solo da área em estudo apresenta
severas condicionantes naturais à capacidade de uso agrícola do mesmo. Em resumo, são solos que
apresentam aptidão para as práticas agrícolas. Os terrenos poderão ter como uso associado apenas a
vegetação natural, a floresta de protecção ou a floresta de recuperação. São solos que apresentam
limitações severas e elevados riscos de erosão.
Os impactes ao nível do actual uso do solo é negativo mas pouco significativo, uma vez que após a
conclusão do PARP a área será restabelecida, quer em termos de vegetação quer em termos de uso e o
solo de modo a proporcionar a médio longo prazo o desenvolvimento da vegetação implementada ao longo
das diferentes fases da recuperação.
Sistemas Ecológicos
A flora da área de estudo compreende um total de 46 espécies ou géneros distribuídos por 23 famílias 12
mas não se verificou verifica a presença de espécies de interesse conservacionista.
A área de estudo corresponde a uma parcela de terreno de reduzidas dimensões e como tal com uma
caracterização bastante homogénea. Encontra-se num vale caracterizado por uma paisagem parcelar
agrícola, com a vegetação natural eliminada ou bastante alterada. As parcelas de terreno que abrangem a
área de estudo correspondem a antigos campos agrícolas abandonados há bastante tempo. A distinção de
habitats com presença de vegetação efectuada na cartografia baseou-se nas áreas ocupadas
maioritariamente por vegetação arbórea e por vegetação herbácea.
A destruição e remoção do coberto vegetal, movimentação de maquinaria pesada, a remoção, compactação
e movimentação de solos, e a libertação de poeiras irão causar impactes negativos significativos,
especialmente para a flora. No entanto, na fauna, estas acções associadas aos ruídos de exploração,
poderão causar também impactes provocando o afugentamento de indivíduos.
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As medidas de minimização passam pela redução de emissão de poeiras e de ruído, manutenção e
adensamento da vegetação existente nas zonas de defesa da pedreira.
Paisagem
A paisagem é considerada a imagem de um território, resultado da combinação de diferentes factores
naturais e culturais, que se influenciam mutuamente evoluindo em conjunto ao longo do tempo através de
um processo de interacção com o homem. Na envolvente próxima da pedreira encontra-se outras
explorações em actividades e outras já encerradas com o processo de recuperação paisagística em curso.
O impacte visual associado à pedreira foi avaliado considerando o nível de intervenção existente na
envolvente, conferindo assim à área onde a mesma se insere uma sensibilidade reduzida e tendo em conta
os elementos constantes do Plano de Pedreira. A esta actividade estão sempre associados impactes visuais
negativos na paisagem de magnitude significativa.
Grande parte dos impactes visuais são gerados durante a fase de exploração, considerando-se os mesmos
negativos, mas pouco significativos, mas quase na sua totalidade são temporários uma vez que serão
progressivamente minimizados através da reposição parcial da topografia da área de exploração e através
da execução das medidas de minimização previstas no Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística.
Sócio economia
O sector industrial assume papel de alguma importância nos processos económicos, sociais e urbanos do
concelho de Ourém, em geral, e paricularmente na freguesia de Fátima.
A expedição do material será feita através da Rua do Poço Velho em direcção à EN 357 e partir daqui
segue para Norte em direcção a Fátima ou para Sul consoante a proximidade do destino.Assim espera-se
um impacte negativo pouco significativo sobre a qualidade de vida da população local ao nível de ruído e
poeiras, em resultado da movimentação dos veículos.
O funcionamento da pedreira, de acordo com as medições realizadas na caracterização da situação
referência não terá impactes negativos significativos sobre a qualidade de vida das populações locais no
que respeita à emissão de ruído e de poeiras. No entanto, a empresa irá criar um Gabinete de Atendimento
às populações locais (nomeadamente da freguesia da Alcanede) no sentido de os mesmos poderem
apresentar sugestões de funcionamento, reclamações, etc., permitindo que a população consiga
estabelecer canais de comunicação fáceis e directos com o industrial. Com a ampliação da pedreira serão
mantidos os 6 postos de trabalho.
Património arqueológico e arquitectónico
No decorrer dos trabalhos de campo foram identificados 3 ocorrências patrimoniais: Uma casa rural de
planta sub-rectangular, com telhado de duas águas e um pequeno edifício de planta sub-rectangular, com
telhado a duas águas, localizados fora da área da pedreira e um conjunto de 8 muros que se desenvolvem
ao longo da área da propriedade, não sendo afectados pela actividade extractiva e outros dentro da área
objecto de lavra e que serão afectados.
No entanto, e como medida de salvaguarda, todos os trabalhos a decorrer na pedreira deverão ser
acompanhados por um arqueólogo, devendo ainda o responsável técnico e o encarregado da exploração
serem elucidados, relativamente ao tipo de evidências arqueológicas mais prováveis, e aos procedimentos
a realizar, caso se verifiquem suspeitas de ocorrência das mesmas.
Durante a exploração da pedreira, propõe-se uma monitorização arqueológica periódica para identificação e
avaliação de possíveis algares cársicos existentes com ocupação humana na área.
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Impactes cumulativos
De acordo com as características da área onde se localiza a pedreira, os impactes cumulativos são
negativos mas pouco significativos, principalmente ao nível da paisagem, qualidade do ar, recursos hídricos
e ruído uma vez que existe duas pedreiras na envolvente. Em termos sócio-económicos, não ocorrerão
impactes negativos uma vez que não foram identificadas situações de conflito com as populações próximas
da pedreira. O funcionamento da pedreira terá um impacte cumulativo positivo ao nível da economia local
contribuindo assim o aumento do emprego directo e indirecto.
PLANO DE MONITORIZAÇÃO
Do EIA faz parte um plano de monitorização que tem como objectivo avaliar e acompanhar a eficácia das
medidas de minimização propostas para as diferentes componentes ambientais e define os procedimentos
para a monitorização ao longo do tempo de vida pedreira. Periodicamente serão remetidos relatórios de
monitorização à autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental. Sempre que se verifique alterações
significativas dos descritores ambientais, quer positivas, quer negativas, o plano de monitorização será
reformulado de forma a se adequar à situação.
Na sequência da avaliação de impacte ambiental, e para integrar o Plano de Monitorização foram
considerados relevantes os seguintes factores ambientais: a qualidade das águas subterrâneas, a qualidade
do ar e o ambiente sonoro.
Para a elaboração do plano de monitorização, levou-se em linha de conta os seguintes pressupostos:
caracterização da situação actual do ambiente, acções decorrentes na execução do projecto, efeitos
previstos e as medidas de minimização propostas, permitindo assim:


Comparar os resultados das monitorizações dos efeitos previstos e os encontrados aquando do
funcionamento da pedreira;



Verificar a eficácia das medidas propostas para prevenir ou diminuir os efeitos previstos no EIA;



Distinguir entre as acções do projecto e a variação natural do meio ambiente;



Intervir rápida e eficazmente para minimizar efeitos causados pelo projecto.

CONCLUSÕES
Em síntese, e apesar dos impactes identificados, pode-se concluir que não é previsível que o projecto da
pedreira venha a induzir impactes ambientais negativos significativos que possam inviabilizar a continuidade
da pedreira. Os impactes desta pedreira serão negativos mas pouco significativos, comparativamente à
área da totalidade das restantes 3 pedreiras em actividades.
Os impactes positivos mais significativos, provocados pelo projecto, ocorrem ao nível da sócio-economia,
com expressão local e regional, quer seja ao nível do produto final a introduzir no mercado, assim como ao
nível da criação de 6 postos de trabalho.
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MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
As medidas de minimização preconizadas no EIA e a correcta implementação do PARP permitirão reduzir
os impactes negativos previstos e possibilitando a reconversão do espaço afectado pela exploração numa
área ecologicamente mais equilibrada.
De seguida apresentam-se as principais medidas de minimização:


Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e
atendimento de eventuais reclamações, disponibilizando toda a informação relacionada com o
Plano de Pedreira.



Realizar acções de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados
envolvidos nas actividades da pedreira relativamente às acções susceptíveis de causar impactes
ambientais e às medidas de minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter
no decurso dos trabalhos.



As acções de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos solos devem
ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis para a execução dos trabalhos de exploração.



Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra viva e ao seu
armazenamento em pargas, para posterior reutilização em áreas afectadas pela lavra.



Proceder à gestão adequada das pargas que albergam os solos de cobertura decapados nas fases
preparatórias dos trabalhos de extracção.



Todos os trabalhos a decorrer na pedreira deverão ser acompanhados por um arqueólogo,
devendo ainda o responsável técnico e o encarregado da exploração serem elucidados,
relativamente ao tipo de evidências arqueológicas mais prováveis, e aos procedimentos a realizar,
caso se verifiquem suspeitas de ocorrência das mesmas



Limitar a circulação de maquinaria pesada sobre os solos, limitando-a às vias assinaladas, para
evitar a compactação numa área mais extensa do que o necessário.



Evitar a deposição de materiais em zonas expostas à erosão eólica e hídrica, de modo a diminuir o
arraste dos materiais e consequente aumento da quantidade de sólidos suspensos na água.



Transportar e depositar os estéreis o mais rapidamente possível para as áreas a modelar
definitivamente, evitando a permanência e acumulação destes materiais no interior da pedreira



Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projecto não fiquem obstruídos
ou em más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da população local.



Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afecta à pedreira, de forma a evitar a
acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por acção do vento, quer por acção da circulação de
veículos e de equipamentos de obra.



Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afectos à obra, de
forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões
gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às
normas relativas à emissão de ruído.



Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos e
ventosos, nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veículos, onde poderá
ocorrer a produção, acumulação e ressuspensão de poeiras.



Assegurar o correcto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a sua
tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Deve ser prevista a contenção/retenção de
eventuais escorrências/derrames. Não é admissível a deposição de resíduos, ainda que provisória
em zonas de máxima infiltração.
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Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha do solo
contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu
armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador licenciado.



Proceder à desactivação e remoção do equipamento existente na pedreira procedendo às
necessárias diligências de forma a garantir que, sempre que possível, este será reutilizado ou
reciclado ou, na sua impossibilidade, enviado para destino final adequado. Proceder à limpeza
destes locais, no mínimo com a reposição das condições existentes antes do início dos trabalhos.
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ANEXO I
Planta da Situação Final da Lavra (sem escala)
Planta do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (sem escala)
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