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INTRODUÇÃO
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do projecto para o licenciamento da ampliação da pedreira
denominada “Chainça” foi elaborado pela empresa Gold-fluvium (entre os meses de Junho a Setembro de
2010) a pedido do proponente, a Calcidrata, com sede na Estrada 5 de Outubro - Pé da Pedreira – 2025161 Alcanede, que se dedica à extracção de rocha industrial destinada à produção de cal na sua própria
fábrica.
A área licenciada é de 165 374 m2 e pretende-se ampliar 136 414 m2, totalizando assim uma área de 301
788 m2, onde se pretende explorar rocha industrial e rocha ornamental. Estima-se, face ao conhecimento do
recurso existente, que 10% das reservas existentes serão explorados como rocha ornamental.
Uma vez que a pedreira se localiza numa área sensível, no Parque Natural das Serras de Aire e
Candeeiros, o licenciamento da área de ampliação da pedreira “Chainça” está sujeita ao regime de AIA de
acordo com o n.º 13 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com a redacção dada 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 Calcidrata S.A., solicitou um parecer de localização ao ICNB sobre a ampliação da pedreira, tendo para o
efeito apresentado um relatório sobre a caracterização da flora e habitats existentes na área de ampliação,
tendo o ICNB se pronunciado. A Calcidrata, aquando da construção do Centro de Dia localizado a Sul da
área de intervenção, comprometeu-se a não explorar cerca de 16 106 m2, devido à proximidade da referida
edificação, minimizando assim os efeitos da exploração sobre o Centro de Dia.
LOCALIZAÇÃO DA PEDREIRA
A pedreira localiza-se no Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, na freguesia de Alcanede, no
Concelho de Santarém, conforme assinalado na figura 1 e 2.
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Figura 0.1 – Enquadramento regional da pedreira “Chainça 4”

- Pedreira

Figura 2 – Enquadramento regional da pedreira “Chainça 4”
- Pedreira
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Figura 2 – Enquadramento da pedreira no Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros
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O acesso à pedreira faz-se através da EN 362 que liga Santarém a Porto de Mós e ao km 23, virando à
direita através da EM 1314 percorrendo cerca de 1600 m e virando à direita por estrada em terra batida,
conforme assinalado na figura 3.
O trajecto dos camiões entre a pedreira e fábrica de cal é muito reduzido, percorrendo cerca de 1,3 Km
através de um troço em terra batida e por uma estrada em asfalto de acesso à zona das pedreiras até à EN
1314 até chegar à fábrica, conforme assinalado na figura 3.

Figura 3 – Acesso à pedreira e percurso entre a pedreira e a fábrica de cal
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Na envolvente próxima da pedreira (num raio de 1 Km) existem 8 pedreiras em actividade, sendo que as
mais próximas são de pequenas dimensões comparativamente à pedreira em avaliação. Devido à qualidade
do recurso geológico existente nesta zona, verifica-se que este local é muito procurado pelas empresas do
sector para a instalação de pedreiras dedicadas à exploração de rocha ornamental e de rocha industrial.

Figura 4 – Identificação das pedreiras existentes num raio de 1 Km.

A pedreira em avaliação localiza-se no interior do Parque Natural das Serras de Aires e Candeeiros,
devendo para tal cumprir o previsto no Plano de Ordenamento do Parque Natural das Serras de Aire e
Candeeiros (POPNSAC), aprovado pela Resolução de Concelho de Ministros n.º 57/2010, de 12 de Agosto.
De acordo com o Regulamento do POPNSAC, a área de ampliação abrange dois tipos de área sujeitos a
regime de protecção: “Áreas de protecção parcial do tipo I” e “Áreas de protecção complementar do tipo II”.
Abrange ainda “Áreas sujeitas a exploração extractiva, recuperadas ou não por projectos específicos”.

Resumo Não Técnico

Página 7

Estudo de Impacte Ambiental
Ampliação da Pedreira “Chainça”

Relativamente ao Plano Director de Santarém, ratificado em 24 de Outubro de 1995, pela Resolução de
Conselho de Ministros (RCM) n.º 111/95, tendo sido objecto de várias alterações, donde se destacam a 4ª
alteração, por adaptação, publicada pelo aviso n.º 7615/2009 de 6 de Abril e a 5ª alteração, também por
adaptação, publicada pelo aviso n.º 5381/2010 de 15 de Março, a área de ampliação da pedreira localiza-se
em “Espaços Naturais” e está integralmente abrangida pela Reserva Ecológica Nacional (REN) aprovada
RCM n.º 68/2000 de 1 de Julho, no ecossistema de “Áreas de máxima infiltração”, actualmente e segundo o
novo regime jurídico da REN (DL n.º 166/2008 de 22 de Agosto) em “Áreas estratégicas de protecção e
recarga de aquíferos”.
A área de intervenção do projecto não se localiza na vizinhança de qualquer Monumento Nacional ou
Imóvel de Interesse Público.
JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO
A Cacidrata S.A., dedica-se à exploração de calcário para a produção de cal que tem lugar na sua fábrica
que foi sujeita a EIA aquando da construção de um novo forno que visava o aumento de produção de cal.
A ampliação da pedreira Chainça tem como principal garantir reservas suficientes para manter a fábrica em
funcionamento e assegurando assim o fornecimento de matéria-prima aos seus clientes.
O material extraído na pedreira destina-se a produzir inertes especiais de carbonato de cálcio, com as
características químicas e as composições mineralógicas necessárias para a indústria de Cal que empresa
possui e que actualmente exporta cerca de 70% do material produzido na fábrica.
A britagem e a classificação da rocha explorada na pedreira são realizadas na unidade industrial que se
encontra licenciada e localizada dentro da área de pedreira.
Da unidade industrial localizada na pedreira, são transportados matéria-prima proveniente da pedreira
através de 25 (entrada e saída) de camiões para o abastecimento da fábrica de Cal da empresa, através do
percurso assinalado na Figura 3.
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PROJECTO
O projecto da pedreira foi elaborado de acordo com o 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 o 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.
De acordo com o previsto 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 “Giesteira”
enquadra-se na classe 1.
A área de intervenção do Plano de Pedreira, objecto de licenciamento é de 301 788 m2 (área licenciada
165 374 m2 + área de ampliação 136 414m2) 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 276 788 m2.
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DESIGNAÇÃO

ÁREA (m2)

Área licenciada

165 374

Área de ampliação

136 414

Área de exploração

276 788

Área a recuperar de imediato (1)

16 106

Zona de defesa

25 000

Área das instalações administrativas e sociais (*)

150

Área da unidade de britagem (*)

850

Área de stock de matéria-prima (*)

37 500

Área total

301 788

(*) Estas áreas encontram-se dentro da área licenciada
(1) – Área integrada na área licenciada

Quadro 1 – Descrição das áreas de implantação do projecto
De acordo com o ritmo de produção que se pretende instalar na pedreira na ordem das 750 000 tons/ano e
atendendo às reservas úteis existentes (1 953 600 ton), estima-se que o tempo de vida útil da pedreira
será de 30 anos.
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.
Uma vez que na pedreira será explorado dois tipos de materiais (Rocha Industrial e Rocha Ornamental),
de seguida descreve-se os dois métodos de exploração.
A pedreira desenvolve-se a céu aberto, inicialmente em flanco de encosta e posteriormente com o
aprofundamento da parte central da área de exploração com degraus inclinados com ângulos de talude não
superiores a 80 º, e altura média de 10 m, de acordo com a direcção da estratificação.
Método de desmonte de rocha industrial


Desmatagem e decapagem – remoção e limpeza do coberto vegetal e terras de cobertura
para ter acesso à massa mineral, com recurso a giratórias, pás carregadoras e dumpers. As
terras de cobertura serão armazenadas em pargas;



Desmonte – operação de fragmentação da rocha in situ, com recurso a pega de fogo,
correctamente dimensionada para o efeito;



Remoção – carregamento da rocha fragmentada nas frentes com recurso a giratórias ou pás
carregadoras;



Expedição – transporte do produto para a unidade de britagem da pedreira onde a matériaprima é fragmentada e classificada.
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Método de desmonte de rocha ornamental
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.
O método de desmonte que a empresa vai adoptar é constituído pela seguinte sequência das seguintes
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.

Faseamento da Lavra
O método de exploração preconizado tem como objectivo o aproveitamento racional da matéria-prima em
termos técnicos e económicos e, simultaneamente, minimizar os impactes ambientais, libertando de
imediato as áreas à retaguarda para posterior recuperação paisagística.
FASES

RECURSO
Rocha
Industrial

Fase 1

DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS
Esta fase compreende a exploração de quatro pisos (1, 2,
3 e 4). O início da exploração realiza-se de Sul para Norte
e, consequentemente, o aprofundamento da cota 372 m
até à cota 365 m (Piso 1) e posteriormente da cota 365 m
até a cota 355, atingindo o piso 2, sucessivamente até ao
piso 4 com a cota 335.

A exploração de rocha ornamental durante a fase 1 do
plano de lavra decorre nos mesmos pisos previstos para a
exploração de rocha ornamental sempre que o recurso
Rocha
Ornamental apresente qualidade suficiente para extrair blocos de
rocha ornamental. Neste caso, deverá ser devidamente
salvaguardada as distâncias, face à utilização de
explosivos para a exploração de rocha industrial, de modo
a não afectar os blocos a extrair.
Rocha
Industrial

Fase 2

Esta fase compreende a exploração de cinco pisos (5, 6,
7, 8 e 9). O início da exploração realiza-se de Sul para
Norte e, consequentemente, o aprofundamento da cota
335 m até à cota 325m (Piso 5) e posteriormente da cota
325 m até a cota 355, atingindo o piso 6, sucessivamente
até ao piso 9 com a cota normalizada 285 m.

A exploração de rocha ornamental durante esta fase
Rocha
decorre nos mesmos pisos previstos para a expiração de
Ornamental rocha ornamental. Devido à profundidade, prevê-se que a
exploração de rocha ornamental seja mais significativa
nesta fase da lavra, comparativamente à fase 1.

DURAÇÃO

Esta fase estará
concluída ao fim
de 13 anos.

Esta fase estará
concluída ao fim
de 17 anos.

Quadro 2 – Descrição do faseamento da lavra
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Pretende-se optimizar as variáveis operacionais e ambientais através do faseamento proposto, permitindo
assim que a recuperação paisagística da pedreira atinja 70% da área total intervencionada, antes do
término da exploração. Os restantes 30% serão recuperados após o término da lavra, correspondendo ao
seu encerramento.
De salientar, que em cada uma das fases previstas, a recuperação avançará em função do avanço da
exploração de modo a garantir que as áreas exploradas sejam recuperadas no mais curto de espaço
possível.
Com o faseamento proposto os rejeitados serão 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.
Com este faseamento consegue-se ter uma área afecta a trabalhos de pedreira não superior a 0.2 ha/ano,
de modo que na fase de desactivação cerca de 70% da área de pedreira esteja recuperada.
A fase 2 corresponde aos trabalhos de desactivação que serão implementados pelo período de 2 anos e
que corresponde ao desmantelamento dos contentores pré-fabricados das instalações sociais e de higiene.
Toda a cablagem de alimentação eléctrica da pedreira será desmantelada previamente, e por técnicos
especializados, uma vez que este tipo de operação implica cuidados de segurança acrescidos.
A fossa séptica será esgotada previamente por entidade credenciada e será posteriormente removida do
local e levada para aterro.
Em todas as actividades de desmantelamento serão destacados funcionários da empresa, quando
necessários, para auxiliar o pessoal especializado. As actividades que se revestirem de menos cuidados, tal
como a demolição das instalações, entre outras, serão realizadas por funcionários da empresa.
As instalações sociais e de higiene serão reutilizadas ou vendidas e os destroços das fundações e da fossa
séptica serão enviados para aterro devidamente licenciado.
Os recursos humanos afectos à pedreira terão uma reunião com representantes da empresa no final da
exploração, e serão discutidas formas de integração em potenciais futuros estabelecimentos da empresa,
caso existam, ou de rescisão amigável dos contratos de trabalho. Alguns dos trabalhadores ficarão na
pedreira durante o período de desactivação da mesma.
Os equipamentos móveis existentes na pedreira, após a conclusão dos trabalhos de encerramento, serão
objecto de comercialização por parte da empresa, ou remobilizados para outra unidade industrial. Durante a
fase de desactivação da exploração ficarão na pedreira apenas os equipamentos necessários. Após o fecho
da exploração não restará na área qualquer equipamento móvel.
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DESIGNAÇÃO
FASES
0

TRABALHOS
Minimização
ambiental

VIDA ÚTIL DA PEDREIRA (30 ANOS)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

DESACTIVAÇÃO E
RECUPERAÇÃO
(5 ANOS)
31 32 33 34 35

Exploração
1

Enchimento
Modelação
Sementeiras
Plantações
Manutenção
Exploração

2

Enchimento
Modelação
Sementeiras
Plantações
Manutenção

3

Desactivação

Quadro 3 – Cronograma do faseamento das operações previstas (lavra, recuperação ambiental e paisagística e desactivação)
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Pretende-se com o faseamento proposto que num período subsequente, os rejeitados serão 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.
O volume de rejeitados será 1.002.039 m3 e as terras vegetais resultantes da decapagem (27.679 m3)
serão utilizados na recuperação ambiental e paisagística da pedreira, através da modelação do terreno.
Para assegurar a eficácia destas operações, a empresa estará dotada de um conjunto de equipamentos,
onde trabalham 13 pessoas no período diurno, durante 8 horas/dia, 5 dias por semana.
Os equipamentos existentes na exploração em causa e suficientes para assegurar o bom funcionamento da
pedreira são:
EQUIPAMENTO

QUANTIDADE

POTÊNCIA (CV)

Pá carregadora

2

320

Giratória

1

160

Dumper

2

320

Perfuradoras (Wagon drill)

1

80

Máquina de fio diamantado

4

240

Serrote

1

120

Perfuradora tipo torre

1

80

Martelo hidráulico

1

10

Camião cisterna

1

120

Unidade de britagem

1

450

Quadro 4 – Equipamento afecto à pedreira
O abastecimento de água é feito a partir dum camião cisterna para o tanque de retenção de água, cuja
finalidade é abastecer as instalações sociais e máquinas de fio diamantados. O fornecimento da energia
eléctrica é feito através de um posto de transformação de 400 Kva.
Os combustíveis (gasóleo/3000 litros de gasóleo/mês) utilizados na pedreira são fornecidos com recurso a
um veículo, tipo cisterna, que se deslocará à pedreira sempre que se justifique. Os esgotos domésticos
são conduzidos para uma fossa séptica estanque, a instalar junto das instalações sociais, que será alvo de
limpeza regular e 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.
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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.

O faseamento de recuperação preconizado será articulado com o plano de lavra, conforme já referido na
metodologia proposta para a lavra. Desta forma, a fase após exploração consistirá, essencialmente, na
modelação dos taludes e no enchimento do último piso da corta e posterior a revegetação.
Atendendo a que área da pedreira se insere numa zona em que os solos de cobertura apresentam aptidão
predominante florestal, pretende-se que após a recuperação esta área mantenha essas características.
Assim, a primeira fase da recuperação (fase 0) contempla a manutenção da vegetação, através da
condução das espécies vegetais arbóreas existentes nas zonas de defesa, seguindo-se as fases de
recuperação das áreas exploradas de acordo com o faseamento preconizado no PARP.
Com este faseamento consegue-se ter uma lavra activa onde a área afecta aos trabalhos de pedreira não
são superiores a 0,2 ha/ano, fazendo com que na fase de desactivação cerca de 75% da área de pedreira
esteja já recuperada.
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 serão
aplicadas duas misturas de sementes (herbáceas e arbustivas) e a plantação de:
 Quercus Rotundifolia – Azinheira


Quercus Faginea subsp. Brotori – Carvalho Cerquinho

QUE IMPACTES PODERÁ TER A PEDREIRA NO AMBIENTE?
O Estudo de Impacte Ambiental tem como objectivo identificar, prever e avaliar os impactes ambientais
associados à ampliação da pedreira da “Chainça”, 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 cada vez mais difícil encontrar áreas destinadas à indústria extractiva que não colidam com
restrições de utilidade pública.
A Clacidrata e face à localização estratégica da fábrica de Cal pretende que o recurso esteja o mais próximo
da fábrica evitando gastos com o transporte do material, minimizando também o impacte dos camiões nas
estradas e nas populações e receptores sensíveis.
Por último, e na sequência do parecer emitido pelo ICNB/PNSAC, a Calcidrata desencadeou o processo de
licenciamento da ampliação da pedreira tendo em conta o levantamento da flora realizado na referida área.
Uma alternativa que poderia ser considerada, mas que para o proponente não é viável, seria a não abertura
da pedreira, no caso concreto o encerramento e consequntemente, a médio prazo, o encerramento da
fábrica ou então a abertura de uma nova pedreira num outro local fastado da fábrica de Cal o que traria
encargos à empresa e também maiores impactes sobre o ambiente em geral, nomeadamente através do
transporte de matéria-prima.
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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 de Exploração e
Desactivação da pedreira.
Clima
No que se refere ao clima, os impactes diresctos decorrentes da ampliação da pedreira não são negativos
significativos, podendo a direcção dos ventos influenciar directamente a dispersão e propagação das
poeiras resultantes dos trabalhos associados à actividade extractiva, que é mais reduzida no Inverno que no
Verão, e influência a qualidade do ar na envolvente.
Geologia e Geomorfologia
A área da pedreira encontra-se localiza-se no Maciço Calcário Estremenho, que ocupa uma área de cerca
de 900 km2 no centro do país, a cerca de 100 km a Norte de Lisboa. Os calcários que afloram na área de Pé
da Pedreira, fazem parte da Formação de Valverde, e caracterizam-se por apresentarem cores claras e
elevado grau de pureza.
O Maciço Calcário Estremenho constitui uma das estruturas cársicas mais importantes de Portugal,
contribuindo para isso a sua litologia carbonatada de elevada pureza, a grande espessura das diferentes
camadas e os vários acidentes tectónicos que constituem zonas preferenciais de infiltração, circulação e
escoamento das águas, facilitando por isso a dissolução dos calcários.
A actividade extractiva a céu aberto altera a morfologia do terreno facilitando os processos erosivos,
constituindo assim impacte negativo, permanente e irreversível, mas que será minimizável através da
recuperação, uma vez que os rejeitados da exploração e a terra vegetal serão reutilizados na modelação da
área da pedreira repondo a morfologia inicial do terreno. A instalação de vegetação (sementeiras e
plantações) permitirá também a minimização da erosão solos.
Recursos hídricos superficiais
A área da pedreira localiza-se no Sistema Aquífero do Maciço Calcário Estremenho (MCE). A rede
hidrográfica vai desaguar no Rio Maior, afluente da margem direita do Rio Tejo, pertencente à sub-bacia de
Rio Maior da bacia hidrográfica do Tejo.
Dado que a área do projecto se insere num maciço cársico, onde a escorrência de águas superficiais é
praticamente inexistente, mesmo após regimes pluviais altos, na fase de preparação do terreno, apesar de
a área da pedreira interferi com uma linha de água de carácter torrencia, não são expectáveis alterações
significativas do regime de escoamento, pelo que os impactes previstos são negativos mas pouco
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 pode ser considerado de pouco significativo.
Pode-se pois concluir que os impactes decorrentes da exploração da pedreira no escoamento superficial
são negativos mas pouco significativos, no entanto e 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,
considera-se que estes impactes serão minimizáveis. No entanto, como medidas de minimização e
prevenção, 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
A área do projecto insere-se no Sistema Aquífero do Maciço Calcário Estremenho (MCE), no sector Planalto
de Santo António.
Trata-se de um sistema composto na base por materiais de idade liásica (diferentes tipos de calcários.
dolomitos, gesso, sal-gema, margas e argilas calcárias), seguido do Dogger, formado por diferemntes tipos
de calcários (margosos, argilosos, detríticos). No topo ocorrem materiais do Malm, que apresenta uma
grande variação de fácies de Este para Oeste, constituído por argilas, margas e vários tipos de calcários.
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 e os óleos e lubrificantes devem ser recolhidos por técnicos da oficina e armazenados em
instalações apropriadas.
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 entanto, as
manutenções dos equipamentos móveis são realizadas numa oficina próxima da pedreira. No caso de
ocorrerem avarias pontuais, serão tomadas todas as medidas de prevenção, de modo a evitar derrames de
lubrificante.
Os efluentes provenientes das instalações sanitárias na pedreira são encaminhados para uma fossa séptica
estanque existente na pedreira, que periodicamente são 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 avaliar os potenciais impactes associados à implantação do projecto, ao nível do ruído, procedeu-se à
caracterização do ruído da situação existente ou de referência foram consideradas todas as fontes sonoras
presentes na actual situação nomeadamente as rodovias existentes que constituem o acesso á zona de
exploração da pedreira e à fábrica de Cal. Para a caracterização da situação futura foram consideradas
todas as fontes da situação existente, considerando o avanço da lavra da pedreira conforme o projecto de
execução e a evolução do tráfego na EN-362 e na EN1314.
O tráfego de viaturas pesadas induzido pela existência das pedreiras na envolvente constitui importantes
fontes de degradação do ambiente sonoro. O potencial receptor de ruído gerado pela exploração é a zona
habitada mais próxima da área da pedreira que se situa a cerca de 100m, um centro de dia. É de salientar
que o industrial se comprometeu a não explorar a área da pedreira mais próxima deste receptor sensível.
As principais fontes de ruído identificadas estão associadas ao funcionamento do equipamento da
actividade extractiva e à circulação de viaturas associada à pedreira e às restantes provocando um impacte
negativo, pouco significativos, temporários (apenas enquanto a pedreira laborar) e reversível no receptor
sensível. Podemos concluir que o aumento do nível sonoro induzido pelo funcionamento da pedreira não é
significativo. No entanto, foram propostas medidas de minimização o âmbito do ambiente sonoro e um plano
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de monitorização de modo a verificar se os níveis de ruído se manterão dentro dos limites estipulados na
Lei.
De modo a minimizar os efeitos do ruído sobe o receptor sensível identificado, todos os equipamentos a
utilizar devem ter homologaçãoacústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrarem em bom
estado de conservação/manutenção. Deveverá ainda ser assegurada a 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, de
forma a dar cumprimento às normas relativas à emissão de ruído.
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.
Das medições feitas no local não se verificaram valores que ultrapassem os limites estabelecidos por Lei.
Embora esta actividade provoque emissões de partículas e outros poluentes e apesar da actividade
existente no local, considera-se que a 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. A velocidade de circulação dos equipamentos, dentro e fora da pedreira deve ser limitada.
O plano de monitorização a ser implementado na pedreira tem como principal objectivo verificar se os níveis
depoeiras se manterão dentro dos limites estipulados na Lei.
Ordenamento do território
A análise do ordenamento do território a nível local baseou-se no Plano Director Municipal (PDM) de
Santarém aprovado pela Resolução de Concelho de Ministros n.º 11/95, de 24 de Outubro de 1995, tendo
como elementos de base as suas Plantas de Ordenamento e de Condicionantes em articulação com o
respectivo regulamento do PDM. De acordo com a Carta de Ordenamento, a área da pedreira insere-se
“Espaço naturais”. De acordo com a Planta de Condicionantes do PDM de Santarém, a área da pedreira
não abrange solos da Reserva Agrícola Nacional.
De acordo com a Reserva Ecológica Nacional (REN) do Concelho de Santarém aprovada pela Resolução
de Concelho de Ministros n.º 68/2000, de 1 de Julho, a área da pedreira encontra-se abrangida pela
Reserva Ecológica Nacional, no ecossistema de “Áreas de Máxima Infiltração”, que segundo o novo
Decreto-lei n.º 166/2008 de 22 de Agosto, passou a ter a seguinte denomição “Áreas estratégicas de
protecção e recarga de aquíferos”.
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, desde que demonstrado
o cumprimento dos requisitos estipulados no regime legal da Reserva Ecológica Nacional, o que foi
demonstrado no Estudo de Impacte Ambiental.
Uma vez que a pedreira se localiza no Maciço Calcário Estremenho de grande permeabilidade e tendo em
conta que a actividade extractiva não impede a recarga do aquífero, os impactes ambiental causado pelo
projecto ao nível da permeabilidade dos solos e consequentemente a recarga dos aquíferos e sua
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qualidade, é negativo mas pouco significativo, mas que será minimizado através da implementação o Plano
Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP).
De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano de Ordenamento do Parque Nacional das Serras de
Aires e Candeeiros (POPNSAC) aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 57/2010, de 12 de
Agosto a área da pedreira localiza-se em “Área de Protecção Parcial do Tipo I”, “Áreas de Protecção
Complementar do Tipo II” e em “Áreas sujeitas a exploração extractiva, recuperadas ou não por projectos
específicos”.
O projecto de ampliação da pedreira é compatível com o Plano Regional de Ordenamento do Território do
Oeste e Vale do Tejo. De acordo com o PROF do Ribatejo, a área de ampliação da pedreira não se
encontra abrangida por nenhum perímetro florestal e localiza-se numa zona sensível para a protecção da
água. Os impactes do projecto neste IGT são negativos mas pouco significativos. Os impactes decorrentes
da ampliação da pedreira no PBH do Tejo encontram-se descrito no capítulo referente ao factor ambiental
Recursos Hídricos.
As medidas de minimização propostas no âmbito do Ordenamento do Território e uma vez que a pedreira
se localiza em “Areas de protecção e de recarga de aquíferos”, são as mesmas que se propõe para o solo e
uso do solo e para os recursos hídricos uma vez que estes factores ambientais estão directamente
relacionados com o facto da área da pedreira se encontrar classificada como Reserva Ecológica Nacional.
As medidas de compensação a que a Calcidrata se proõe executar consiste na recuperação de uma área
de 16 106 m2 conforme assinalado na peça desenhada n.º 1 do Plano de Pedreira e descrito do PARP e
que será recuperada a curto prazo logo após o licenciamento da ampliação da pedreira em avaliação.

Solos e ocupação actual do solo
Na área de ampliação da pedreira, ocorrem Solos Calcários, pouco evoluídos e com afloramentos rochosos
de calcários visíveis na área da pedreira. 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.
Em termos de uso actual do solo, a área da pedreira encontra-se ocupada por solos sem cobertura vegetal,
floresta de carvalho de corte raso ou fogo a ainda por floresta de carvalho de espécie espontânea. Os
impactes ao nível do actual uso do solo são negativos, mas pouco significativo, uma vez que após a
conclusão do PARP a área será restabelecida, mesmo que a médio/longo prazo, quer em termos de
vegetação quer em termos de uso do solo de modo a proporcionar o desenvolvimento da vegetação
implementada ao longo das diferentes fases da recuperação.
Como medidas de minimização, deverá ser assegurado o correcto armazenamento temporário de todos os
resíduos produzidos de acordo com a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Sempre
que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, todo o solo contaminado será de imediato recolhido e
se necessário será espalhado no local afectado um produto absorvente adequado, para posteriormete ser
amazenado e ser enviado para destino final adequado, recolhido por operador licenciado.
Sistemas Ecológicos
Em termos de fauna, e apesar de um número considerável de espécies potencialmente presentes na área
de ampliação da pedreira possuir um importante Estatuto de Conservação, apenas o Andorinhão-real
(Tachymarptis melba) e o Coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus), ambos classificados como “Quase
Ameaçado”, tiveram a sua presença confirmada na área de estudo. Apesar de ainda não intervencionada, a
área a licenciar insere-se numa zona em que a pressão humana já se fez sentir com intensidade, devido à
laboração de diversas pedreiras, pelo que, apesar de possível é pouco provável que as espécies mais
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sensíveis continuem a utilizar esta zona. Ao nível da fauna e biótopos não foram encontradas razões que
impeçam a implementação do projecto em avaliação.
Na área de ampliação e no que se refera à flora, foram identificados um elenco florístico composto por 99
espécies e 94 géneros, pertencentes a 43 famílias, revelando assim, uma considerável diversidade
florística, sendo a maioria das espécies características do Subsector Oeste Estremenho e Superdistrito
Estremenho. Do número total de espécies inventariadas, na área de estudo encontram-se 13 espécies com
estatuto conservacionista protegidas por legislação.
No total foram identificados três habitats na área analisada – um abrangendo a totalidade da área a licenciar
(habitat 5330) e dois na envolvente próxima – pinhal e áreas artificializadas. O habitat 5330 - matos
termomediterrânicos pré-desérticos é um habitat natural e está incluído no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º
140/99, de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro.
A caracterização da vegetação e dos habitats demonstra a capacidade da área de estudo poder evoluir para
bosques e/ou bosquetes climácicos se ocorrer uma baixa intervenção humana, mas, dado que a
intervenção é constante, a degradação do estado de conservação dos habitats tende a acentuar-se.
Os impactes na flora e na fauna, apesar de negativos serão minimzados através da execução faseada no
PARP. 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.
Ao nível dos sistemas ecológicos, deverá ser limitada a destruição do coberto vegetal às áreas estritamente
necessárias à execução dos trabalhos e garantir que estas são convenientemente replantadas.
Sempre que ocorram orquídeas, da Fritillaria lusitanica (fritilária) e do Narcissus bulbocodium subsp. pl.,
sugere-se a realização de transplantes de áreas dadoras (outras pedreiras em fase de decapagem ou
viveiros próprios para o efeito). Este trabalho deverá ser sempre acompanhado por um técnico, uma vez
que os locais-alvo destas medidas deverão ser monitorizados.
Propõe-se a realização de campanhas de recolha de material de propagação das espécies RELAPE,
nomeadamente por recolha e preservação de sementes.
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,
devendo este ser executado de forma faseada.
Sócio economia
O sector industrial assume papel de alguma importância nos processos económicos, sociais e urbanos do
concelho de Santarém, em geral, e a freguesia de Alcanede, em particular têm várias pedreiras em
funcionamento e no caso concreto, com o funcionamento da fábrica de cal da Calcidrata, para onde serão
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reencaminhados os materiais explorados na pedreira (rocha industrial), sendo a rocha ornamental
comercializada com as empresas existentes na zona.
Em relação à circulação dos camiões, esta será efectuada em vias específicas para este tipo de tráfego,
assim espera-se um impacte negativo mas muito pouco significativo sobre a qualidade de vida da
população local ao nível de ruído e poeiras, em resultado da movimentação dos veículos, uma vez que o
trajecto entre a pedreira e a fábrica não atravessa nenhum aglomerado.
O funcionamento da pedreira, não terá impactes negativos significativos sobre a qualidade de vida das
populações locais no que respeita à emissão de ruído e de poeiras, uma vez que a sua localização se
encontra afastada dos receptores sensíveis. O impacte negativo poderá ocorrer no receptor sensível
localizado a cerca de 100 m do limite da área licenciada. No entanto, uma área de 16 106 m2 localizada nas
proximidades deste receptor sensível não será objecto de exploração. Será sim, recuperada de imediato.
Em termos sócio-económicos, a ampliação da pedreira permitirá garantir a continuiddade da laboração da
fábrica de cal e conquentemente a manutenção dos 35 postos de trabalho afecto à acitividade desta fábrica
e à manutenção dos 13 postos de rabalhos afectos à pedreira.
As medidas d eminimização relativas à qualidade do ar e ambiente sonoro permitirão garantir que não
ocorrerão impactes durante o tempo de vida da pedreira. Propõe-se ainda, que o transporte de materiais
seja feito de forma acondicionada limitando-se assim a emissão de poeiras ao longo do seu percurso entre
a fábrica e a pedreira. Considera-se também que devem ser realizadas acções de formação e divulgação
aos trabalhadores da pedreira acerca das normas e cuidados a ter em conta no decorrer dos trabalhos,
tendo em consideração que a pedreira se encontra abrangida por uma área protegida
Património arqueológico e arquitectónico
No decurso dos trabalhos de campo foram identificadas oito ocorrências patrimoniais: seis de carácter
etnográfico e duas de carácter geológico, porém, apenas quatro se encontram na área de afectação.
No que respeita aos diversos chousos identificados no decorrer deste trabalho, devido ao seu interesse
etnográfico e dado o impacte total a que estarão sujeitos, propõe-se a realização, no âmbito do
acompanhamento arqueológico, de uma memória descritiva, de um levantamento gráfico e a implantação
num levantamento topográfico (de pormenor) de cada um destes elementos.
Área onde o maciço calcário se encontra à superfície e que, por esta razão, foi alterado através de
processos físico-químicos criando um espaço onde o calcário se dissolveu nas zonas de maior fraqueza
(diaclases). Este fenómeno gerou uma espécie de rede de diaclases que, por sua vez, conduziram à
formação de algares que, com o passar do tempo, acabaram por ser colonizados pela vegetação
circundante. Na referida área não foram registados algares ou outros elementos de interesse espeleoarqueológico.
Relativamente aos sítios identificados fora dos limites da área de afectação directa, sugere-se a colocação
de sinalização para salvaguarda destes elementos.
Como medida de minimização de impacte genérica propõe-se o acompanhamento arqueológico
permanente dos trabalhos de desmatação e dos níveis superficiais de exploração da pedreira.
Subsequentemente, deverá proceder-se a acções de monitorização arqueológica periódica, com o propósito
de aferir da presença de eventuais cavidades cársicas com vestígios de ocupação humana e
obrigatoriedade do proprietário da pedreira dar de imediato conhecimento ao IGESPAR-IP caso apareça
qualquer cavidade cársica, no sentido de serem desencadeados os mecanismos para avaliar o seu
interesse arqueológico.
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Em toda a área de intervenção e durante a fase de exploração, devrá haver um a companhamento
arqueológico permanente dos trabalhos de desmatação assim como dos níveis superficiais de exploração
da pedreira e deverão ser mplementadas acções de monitorização arqueológica periódica, no sentido de
aferir da presença de eventuais cavidades cársicas com vestígios de ocupação humana
Caso apareça qualquer cavidade cársica durante actividade da pedreira, o proprietário da pedreira devrá
dar de imediato conhecimento ao IGESPAR-IP, no sentido de serem desencadeados os mecanismos para
avaliar o seu interesse arqueológico.
Impactes cumulativos
De acordo com as características da área onde se localiza a pedreira, verificou-se que os impactes
cumulativos são negativos mas pouco significativos, principalmente ao nível da paisagem, qualidade do ar
e ruído.
Ao nível da fauna e flora, considera-se que os impactes cumulativos são negativos mas muito pouco
significativos, uma vez que a envolvente se encontra ocupada por pedreiras em actividade. 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 para a manutenção dos postos de trabalho directos
afectos à pedreira e à fábrica, contribuindo assim para o desenvolvimento económico local e regional.
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 (ambiente sonoro,
qualidade do ar, flora e qualidade das águas subterrâneas) 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.
CONCLUSÕES
Em síntese, e apesar dos impactes identificados, podemos concluir que não é previsível que a ampliação da
pedreira venha a induzir impactes ambientais negativos significativos e irreversíveis que possam inviabilizar
a continuidade da pedreira. Os impactes negativos identificados são minimizáveis.
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 postos de trabalho e ainda a nível internacional a empresa exporta cerca de 70% da sua
produção que contribui fortemente para a nossa balança comercial.
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ANEXO I
Desenho 2 – Levantamento Topográfico - Situação Actual
Desenho 4 – Perfis – Situação Actual, Projectada e Faseamento
Desenho 6 – Enchimento e Modelação - Plano de Plantação e Sementeira.
Desenho 7 - Perfis
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