ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
AMBIENTAL
RELATÓRIO SÍNTESE

AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA DE AREIA
“AREEIRO DA ÁGUA DO MONTINHO
MONTINHO”
ONTINHO”
AZINHEIRA DE BARROS E SÃO MAMEDE DO SÁDÃO

GRÂNDOLA

Maio de 2012

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA DE AREIA
“AREEIRO DA ÁGUA DO MONTINHO”

EQUIPA TÉCNICA

E.122423.01.01.nf

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA DE AREIA
“AREEIRO DA ÁGUA DO MONTINHO”

CONTROLO DE QUALIDADE
TAREFA

NOME

DATA

VERIFICADO

Ana Amaral

22/05/2012

APROVADO

Nuno Ferreira

23/05/2012

E.122423.01.01.nf

CONTROLO DE QUALIDADE

RÚBRICA

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA DE AREIA
“AREEIRO DA ÁGUA DO MONTINHO”

EQUIPA TÉCNICA

E.122423.01.01.nf

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA DE AREIA
“AREEIRO DA ÁGUA DO MONTINHO”

EQUIPA TÉCNICA
ESPECIALIDADE

TÉCNICO

FORMAÇÃO

Coordenação do estudo

Nuno Ferreira

Engenharia do Ambiente (ULHT)

Controlo de Qualidade

Ana Amaral

Sociologia (UÉvora)
Especialização Geografia-Gestão do Território
(UNL-FCSH)
Especialização Ciências e Tecnologias do
Ambiente (FC-UL)

Metodologia de Exploração
Geotecnia

João Meira

Geologia (FCUL)

Isabel Azevedo e Silva

Arquitectura Paisagista (UÉvora)
Pós-graduação em Ordenamento do Território e
Planeamento Ambiental (UNL-FCT)

Geologia e Geomorfologia
Ordenamento do território
Clima
Qualidade do ar

Nuno Ferreira

Engenharia do Ambiente (ULHT)

Tiago Duarte

Ambiente sonoro
Solos e Ocupação do Solo
Paisagem

Ângelo Carreto

Arquitectura Paisagista (UAlgarve)

Eduardo Paralta

Geologia Económica e Aplicada (FCUL)
Mestre em Georrecursos - Área de Hidrogeologia
(IST) Doutor Ciências de Engenharia- Área de
Hidrogeologia (IST)

Recursos Hídricos
Qualidade das águas
Flora e vegetação

BIOTA
Patrícia Rodrigues

Fauna e biótopos

Sónia Malveiro

Sócio-economia

Vasco Raminhas

Biologia
Licenciatura em Geografia (FCSH-UNL)
Mestre em Urbanística e Gestão do Território
(IST-UTL)

EMERITA
Património arqueológico e
construído

Mário Monteiro
João Gomes

E.122423.01.01.nf

FICHA TÉCNICA

Arqueologia

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA DE AREIA
“AREEIRO DA ÁGUA DO MONTINHO”

EQUIPA TÉCNICA

E.122423.01.01.nf

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA DE AREIA
“AREEIRO DA ÁGUA DO MONTINHO”

ÍNDICE GERAL
I. ENQUADRAMENTO
1. INTRODUÇÃO
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

I
I.1

Apresentação e objectivos do trabalho ..................................................................................... I.1
Entidade licenciadora ............................................................................................................... I.2
Autoridade de AIA .................................................................................................................... I.2
Identificação do proponente ..................................................................................................... I.2
Identificação do autor do estudo ............................................................................................... I.2
Período de elaboração do EIA .................................................................................................. I.3

2. ENQUADRAMENTO ESPECÍFICO DA ÁREA INTERVENÇÃO

I.4

2.1. Localização .............................................................................................................................. I.4
2.2. Características gerais da área de intervenção .......................................................................... I.4

3. ÂMBITO E METODOLOGIA DO ESTUDO
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

I.10

Introdução .............................................................................................................................. I.10
Domínios e profundidade de análise ....................................................................................... I.10
Metodologia do EIA ................................................................................................................ I.12
Organização do trabalho ........................................................................................................ I.13

II. DESCRIÇÃO DO PROJECTO
1. OBJECTIVOS, JUSTIFICAÇÃO E ANTECEDENTES DO PROJECTO

1
II.1

1.1. Objectivos e justificação .......................................................................................................... II.1
1.2. Antecedentes do projecto ........................................................................................................ II.2

2. ALTERNATIVAS DE PROJECTO
3. DESCRIÇÃO DO PROJECTO

II.3
II.4

3.1. Introdução ............................................................................................................................... II.4
3.2. Plano de Pedreira .................................................................................................................... II.5
3.2.1. Plano de Lavra ................................................................................................................ II.5
3.2.2. Plano de Deposição ou Aterro ....................................................................................... II.17
3.2.3. Plano de Segurança e Saúde ........................................................................................ II.21
3.2.4. Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística ........................................................... II.21
3.3. Estudo de Viabilidade Económica .......................................................................................... II.27
3.4. Calendarização das actividades ............................................................................................ II.28
3.5. Gestão ambiental do projecto ................................................................................................ II.29
3.6. Considerações finais do projecto ........................................................................................... II.30

III. SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
1. SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

1
III.1

1.1. Introdução .............................................................................................................................. III.1
1.2. Clima...................................................................................................................................... III.1
1.2.1. Considerações iniciais .................................................................................................... III.1
1.2.2. Estações utilizadas ......................................................................................................... III.2
1.2.3. Caracterização geral do clima ......................................................................................... III.2
1.2.4. Temperatura ................................................................................................................... III.3
1.2.5. Precipitação ................................................................................................................... III.4
1.2.6. Regime de Ventos .......................................................................................................... III.6
1.2.7. Nevoeiro, Nebulosidade e Humidade relativa. ................................................................. III.7
1.2.8. Geada e Neve ................................................................................................................ III.8
1.3. Geologia e geomorfologia ....................................................................................................... III.8
1.3.1. Geomorfologia ................................................................................................................ III.8
E.122423.01.01.nf

ÍNDICE

Pág. i

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA DE AREIA
“AREEIRO DA ÁGUA DO MONTINHO”

1.3.2. Geologia ...................................................................................................................... III.10
1.3.3. Neotectónica e sismicidade .......................................................................................... III.11
1.4. Recursos hídricos superficiais ..............................................................................................III.17
1.4.1. Introdução.................................................................................................................... III.17
1.4.2. Enquadramento Hidrográfico na Bacia do Rio Sado ..................................................... III.17
1.4.3. Caracterização Fisiográfica das Bacias Hidrográficas na Área de Intervenção ............. III.22
1.4.4. Estudo Hidrológico das Bacias Hidrográficas na Área de Intervenção .......................... III.29
1.5. Recursos hídricos subterrâneos ............................................................................................III.32
1.5.1. Considerações iniciais ................................................................................................. III.32
1.5.2. Enquadramento hidrogeológico regional ...................................................................... III.32
1.5.3. Caracterização hidrogeológica da área de intervenção ................................................ III.37
1.5.4. Qualidade da Água ...................................................................................................... III.44
1.6. Solos e ocupação actual do solo ...........................................................................................III.51
1.6.1. Caracterização geral .................................................................................................... III.51
1.6.2. Tipo de solos ............................................................................................................... III.52
1.6.3. Capacidade de Uso do Solo ......................................................................................... III.52
1.6.4. Uso actual do solo ....................................................................................................... III.54
1.7. Qualidade do ar ....................................................................................................................III.58
1.7.1. Introdução.................................................................................................................... III.58
1.7.2. Enquadramento legal ................................................................................................... III.58
1.7.3. Metodologia de análise ................................................................................................ III.61
1.7.4. Receptores e fontes potenciais dos poluentes atmosféricos ......................................... III.61
1.7.5. Qualidade do ar na área em estudo ............................................................................. III.61
1.8. Ambiente Sonoro ..................................................................................................................III.68
1.8.1. Introdução.................................................................................................................... III.68
1.8.2. Enquadramento legal ................................................................................................... III.68
1.8.3. Fontes ruidosas existentes........................................................................................... III.70
1.8.4. Potenciais receptores do ruído gerado pela exploração ............................................... III.70
1.8.5. Caracterização do ambiente acústico local ................................................................... III.70
1.9. Flora, vegetação e Habitats ..................................................................................................III.76
1.9.1. Considerações Iniciais ................................................................................................. III.76
1.9.2. Áreas Classificadas e de Importância Ecológica .......................................................... III.77
1.9.3. Enquadramento Biogeográfico e Fitossociológico ........................................................ III.77
1.9.4. Flora ............................................................................................................................ III.79
1.9.5. Vegetação ................................................................................................................... III.86
1.9.6. Habitats ....................................................................................................................... III.86
1.9.7. Avaliação Global .......................................................................................................... III.93
1.10. Fauna e biótopos ...............................................................................................................III.94
1.10.1. Considerações iniciais ................................................................................................. III.94
1.10.2. Metodologia ................................................................................................................. III.94
1.10.3. Resultados ................................................................................................................... III.98
1.10.4. Caracterização das comunidades faunísticas ............................................................. III.105
1.10.5. Conclusões ................................................................................................................ III.106
1.11. Paisagem ......................................................................................................................... III.107
1.11.1. Introdução.................................................................................................................. III.107
1.11.2. Metodologia ............................................................................................................... III.107
1.11.3. Breve caracterização paisagística da região .............................................................. III.108
1.11.4. Caracterização da Paisagem local ............................................................................. III.109
1.11.5. Qualidade visual ........................................................................................................ III.112
1.11.6. Fragilidade Visual ...................................................................................................... III.112
1.11.7. Sensibilidade Paisagística ......................................................................................... III.113

Pág. ii

ÍNDICE

E.122423.01.01.nf

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA DE AREIA
“AREEIRO DA ÁGUA DO MONTINHO”

1.12. Enquadramento Socio-económico .................................................................................... III.114
1.12.1. Considerações gerais ................................................................................................. III.114
1.12.2. Enquadramento Regional ........................................................................................... III.114
1.12.3. A importância da indústria extractiva no contexto nacional, regional e local ................ III.118
1.12.4. Caracterização sócio-económica do concelho de Grândola ......................................... III.126
1.1.2. Qualidade de Vida ...................................................................................................... III.134
1.12.5. O ambiente sócio-económico local e a empresa TFG – Transportes Florêncio &
Guerreiro, Lda. ........................................................................................................... III.136
1.1.3. Síntese da Caracterização .......................................................................................... III.137
1.13. Património arqueológico e arquitectónico ......................................................................... III.137
1.13.1. Introdução .................................................................................................................. III.137
1.13.2. Metodologia ................................................................................................................ III.138
1.13.3. Pesquisa documental.................................................................................................. III.140
1.13.4. Trabalho de Campo .................................................................................................... III.141
1.14. Ordenamento do território ................................................................................................ III.145
1.14.1. Considerações iniciais ................................................................................................ III.145
1.14.2. Plano de Ordenamento Florestal do Alentejo Litoral (PROF-AL) ................................. III.146
1.14.3. Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo .......................................... III.148
1.14.4. Plano Director Municipal de Grândola ......................................................................... III.150
1.14.5. Servidões e restrições de utilidade pública ................................................................. III.152

2. PROJECÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
IV. AVALIAÇÃO DE IMPACTES E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
1. AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS

III.154
I
IV.1

1.1. Introdução ............................................................................................................................. IV.1
1.2. Clima..................................................................................................................................... IV.5
1.2.1. Impactes directos .......................................................................................................... IV.5
1.2.2. Influência do clima noutros factores ambientais ............................................................. IV.5
1.3. Geologia e geomorfologia ...................................................................................................... IV.6
1.1.4. Processos erosivos........................................................................................................ IV.6
1.1.5. Alterações na morfologia local ....................................................................................... IV.7
1.1.6. Instabilidade do maciço ................................................................................................. IV.7
1.4. Recursos hídricos superficiais ............................................................................................... IV.8
1.5. Recursos hídricos subterrâneos ............................................................................................ IV.9
1.6. Qualidade das águas ............................................................................................................ IV.10
1.6.1. Águas superficiais ....................................................................................................... IV.10
1.6.2. Águas subterrâneas ..................................................................................................... IV.10
1.7. Solos e ocupação actual do solo .......................................................................................... IV.11
1.7.1. Considerações iniciais ................................................................................................. IV.11
1.7.2. Fase de exploração ..................................................................................................... IV.11
1.8. Qualidade do ar .................................................................................................................... IV.12
1.8.1. Considerações iniciais ................................................................................................. IV.12
1.8.2. Avaliação quantitativa de impactes .............................................................................. IV.14
1.9. Ambiente sonoro .................................................................................................................. IV.18
1.9.1. Metodologia de previsão .............................................................................................. IV.18
1.9.2. Resultados obtidos na modelação ............................................................................... IV.20
1.9.3. Conclusões .................................................................................................................. IV.22
1.10. Flora e vegetação .............................................................................................................. IV.23
1.10.1. Considerações Iniciais ................................................................................................. IV.23
1.10.2. Fase de Exploração ..................................................................................................... IV.24
1.10.3. Fase de Desactivação ................................................................................................. IV.26

E.122423.01.01.nf

ÍNDICE

Pág. iii

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA DE AREIA
“AREEIRO DA ÁGUA DO MONTINHO”

1.11. Fauna e biótopos .............................................................................................................. IV.26
1.11.1. Considerações iniciais ................................................................................................. IV.26
1.11.2. Fase de exploração ..................................................................................................... IV.27
1.11.3. Fase de desactivação .................................................................................................. IV.29
1.12. Paisagem .......................................................................................................................... IV.29
1.12.1. Aspectos gerais ........................................................................................................... IV.29
1.12.2. Condições de observação ............................................................................................ IV.30
1.12.3. Avaliação de potenciais impactes na Paisagem ........................................................... IV.30
1.12.4. Identificação e classificação dos impactes na Paisagem .............................................. IV.31
1.12.5. Conclusão .................................................................................................................... IV.32
1.13. Enquadramento socio-económico ...................................................................................... IV.32
1.13.1. Considerações iniciais ................................................................................................. IV.32
1.13.2. Fase de Exploração ..................................................................................................... IV.33
1.13.3. Fase de Desactivação .................................................................................................. IV.36
1.14. Património arqueológico e arquitectónico .......................................................................... IV.36
1.14.1. Fase de exploração ..................................................................................................... IV.37
1.14.2. Fase de desactivação .................................................................................................. IV.37
1.15. Ordenamento do território ................................................................................................. IV.39
1.15.1. Considerações iniciais ................................................................................................. IV.39
1.15.2. Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo ........................................... IV.39
1.15.3. Plano Director Municipal (PDM) de Grândola ............................................................... IV.39
1.15.4. Servidões e restrições de utilidade publica ................................................................... IV.39

2. IMPACTES CUMULATIVOS
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

IV.40

Introdução ........................................................................................................................... IV.40
Qualidade do ar ................................................................................................................... IV.41
Ambiente sonoro.................................................................................................................. IV.41
Ecologia .............................................................................................................................. IV.41
Aspectos Socio-económicos ................................................................................................ IV.41

3. ANÁLISE DE RISCO AMBIENTAL
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

IV.43

Introdução ........................................................................................................................... IV.43
Metodologia ......................................................................................................................... IV.44
Análise de perigos ............................................................................................................... IV.45
Análise de risco ................................................................................................................... IV.46
Considerações finais ........................................................................................................... IV.47

4. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

IV.48

4.1. Considerações iniciais ......................................................................................................... IV.48
4.2. Medidas de carácter geral ................................................................................................... IV.49
4.3. Medidas específicas ............................................................................................................ IV.51
4.3.1. Recursos hídricos superficiais e subterrâneos ............................................................. IV.51
4.3.2. Qualidade das águas ................................................................................................... IV.51
4.3.3. Qualidade do ar ........................................................................................................... IV.52
4.3.4. Ambiente sonoro .......................................................................................................... IV.52
4.3.5. Flora e vegetação ........................................................................................................ IV.52
4.3.6. Fauna e Biótopos ......................................................................................................... IV.53
4.3.7. Paisagem ..................................................................................................................... IV.54
4.3.8. Sócio-economia ........................................................................................................... IV.55
4.3.9. Património arqueológico e arquitectónico ..................................................................... IV.55

5. LACUNAS DE INFORMAÇÃO
V. PLANO DE MONITORIZAÇÃO

Pág. iv

IV.57
1

ÍNDICE

E.122423.01.01.nf

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA DE AREIA
“AREEIRO DA ÁGUA DO MONTINHO”

1. PLANO DE MONITORIZAÇÃO
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

V.1

Introdução .............................................................................................................................. V.1
Metodologia ........................................................................................................................... V.2
Relatórios de monitorização ................................................................................................... V.7
Revisão do plano de monitorização ........................................................................................ V.7

VI. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES FINAIS
1. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES FINAIS
VII. BIBLIOGRAFIA
VIII. DESENHOS
IX. ANEXOS

I
VI.1
5
VIII.1
IX.1

Anexo I. Qualidade da água
Anexo II. Ambiente sonoro
Anexo III. Fauna e biótopos
Anexo IV. Património arquitectónico e arqueológico

ÍNDICE DE FIGURAS
I. ENQUADRAMENTO

I

Figura I.1 – Enquadramento regional da pedreira “Areeiro da Água do Montinho” .......................... I.5
Figura I.2 – Limites administrativos na envolvente da pedreira “Areeiro da Água do
Montinho” ......................................................................................................................... I.6
Figura I.3 – Enquadramento local da pedreira “Areeiro da Água do Montinho” ............................... I.7
Figura I.4 – Fotografia aérea da área envolvente à pedreira .......................................................... I.8

II. DESCRIÇÃO DO PROJECTO

1

Figura II.1 – Topografia actual da pedreira. .................................................................................. II.7
Figura II.2 – Configuração final de escavação. ............................................................................. II.8
Figura II.3 – Esquema geral da actividade extractiva. ................................................................... II.9
Figura II.4 – Perfil esquemático da configuração final de escavação. .......................................... II.10
Figura II.5 – Unidade industrial de beneficiação da areia. ........................................................... II.12
Figura II.6 – Pá carregadora da empresa. ................................................................................... II.14
Figura II.7 – Báscula................................................................................................................... II.15
Figura II.8 – Perfil esquemático do método construtivo do aterro. ............................................... II.20
Figura II.9 – Configuração da modelação proposta. .................................................................... II.24

III. SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

1

Figura III.1 - Distribuição das temperaturas médias mensais, máximas médias e
mínimas médias ............................................................................................................. III.4
Figura III.2 - Gráfico termo-pluviométrico. ................................................................................. III.5
Figura III.3 - Rosa dos Ventos - frequência e velocidade média anual do vento em cada
quadrante ....................................................................................................................... III.6
Figura III.4 - Variação anual da nebulosidade com a hora do dia .............................................. III.7
Figura III.5 – Topografia actual da pedreira. ............................................................................. III.9
Figura III.6 – Aspecto geral das areias. ................................................................................... III.10
Figura III.7 – Localização da pedreira na Carta Neotectónica de Portugal. .............................. III.12
Figura III.8 – Sismicidade de Portugal e zonas adjacentes entre 33 a.C. e 1990 d.C. ............. III.13
Figura III.9 – Cartas de intensidades sísmicas e de zonas de risco sísmico. ........................... III.14
Figura III.10 − Carta Geológica de Portugal à escala 1:50 000. .............................................. III.15
Figura III.11 – Localização da zona de intervenção da Pedreira “Areeiro da Água do
Montinho” na bacia hidrográfica do rio Sado. Carta de Escoamento Médio Anual.......... III.18
Figura III.12 – Escoamentos anuais no rio Sado no período de 1941/42 a 1990/91. ................ III.19
E.122423.01.01.nf

ÍNDICE

Pág. v

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA DE AREIA
“AREEIRO DA ÁGUA DO MONTINHO”

Figura III.13 – Escoamentos mensais no rio Sado (Estação 25G/03H – Moinho da
Gamitinha) no período de 1934 a 1990 ........................................................................ III.20
Figura III.14 – Perspectivas do rio Sado na ponte de Santa Margarida do Sado no dia
21/09/2011 ................................................................................................................... III.21
Figura III.15 – Ribeira de Grândola. Monte da Assencada Vista Jusante. Data
21/09/2011. .................................................................................................................. III.22
Figura III.16
– Planta de localização da pedreira com indicação das bacias
hidrográficas abrangidas e respectivas secções de estudo. ......................................... III.23
Figura III.17 – Carta hipsométrica com implantação da área de intervenção e das
bacias hidrográficas em estudo. ................................................................................... III.25
Figura III.18 – Perfis longitudinais das linhas de água principais. ........................................... III.26
Figura III.19 – Carta de declives com implantação da área de intervenção e das bacias
hidrográficas em estudo. .............................................................................................. III.28
Figura III.20 - Enquadramento hidrogeológico da área de intervenção ................................... III.33
Figura III.21 – Enquadramento geológico e hidrogeológico da área de estudo. ...................... III.34
Figura III.22 – Enquadramento hidrogeológico da área de estudo .......................................... III.36
Figura III.23 – Inventário hidrogeológico ................................................................................ III.39
Figura III.24 – Lago da pedreira “Areeiro da Água do Montinho” ............................................. III.41
Figura III.25 – Diagrama de Piper da amostra do Lago da pedreira “Areeiro da Água do
Montinho”..................................................................................................................... III.44
Figura III.26 - Carta de capacidade de uso do solo (Atlas do Ambiente) ................................. III.53
Figura III.27 – Área actual de escavação da pedreira. ............................................................ III.54
Figura III.28 – Áreas florestais na zona envolvente a Sudeste da pedreira. ............................ III.55
Figura III.29 – Ocupação agrícola localizada numa área de aluvião na envolvente do
projecto, a Este. ........................................................................................................... III.55
Figura III.30 - Ocupação actual do solo na área de estudo ..................................................... III.56
Figura III.31 – Ocupação actual do solo na área de ampliação da pedreira ............................ III.57
Figura III.32 - Índices da qualidade do ar na região Alentejo Litoral........................................ III.65
Figura III.33 – Localização do ponto de medição de PM10 ...................................................... III.67
Figura III.34 - Localização dos pontos de medição de ruído ambiente. ................................... III.73
Figura III.35 - Representação do número de espécies por família .......................................... III.83
Figura III.36 - Representação das espécies RELAPE em relação ao número total de
taxa inventariados. ....................................................................................................... III.84
Figura III.37 - Espécies RELAPE na área de estudo ............................................................... III.85
Figura III.38 – Vista geral da vegetação da área a licenciar. .................................................. III.86
Figura III.39 – Carta de habitats da área de estudo (área da propriedade com buffer de
100m) III.87
Figura III.40 – Pinhal de pinheiro-manso na área de projecto. ................................................ III.88
Figura III.41 – Quercus suber (sobreiro) em pinhal de pinheiro-manso na área de
projecto........................................................................................................................ III.89
Figura III.42 - Vegetação arbustiva da área de projecto. ........................................................ III.90
Figura III.43 – Área artificializada na área de projecto. ........................................................... III.91
Figura III.44 – Área artificializada ........................................................................................... III.91
Figura III.45 – Massa de água na área de projecto. ................................................................ III.92
Figura III.46 – Vegetação helófita e higrófita do habitat “Massas de água” na área de
projecto........................................................................................................................ III.93
Figura III.47 – Anfíbios detectados na área do projecto: a) rela-comum (Hyla arborea);
b) sapo-de-unha-negra (Pelobates cultripes); c) rã-verde (Rana perezi). ...................... III.99
Figura III.48 – Enquadramento do Projecto face às “áreas sensíveis” para morcegos .......... III.104
Figura III.49 – Área de pasto em leito de cheia a Nordeste da Pedreira. ............................. III.110
Figura III.50 – Zona florestal na envolvente Sudoeste da pedreira. ..................................... III.111

Pág. vi

ÍNDICE

E.122423.01.01.nf

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA DE AREIA
“AREEIRO DA ÁGUA DO MONTINHO”

Figura III.51 – Zona de entrada e envolvente da pedreira. .................................................... III.111
Figura III.52 - Evolução do PIB per capita (1995/2003) ......................................................... III.116
Figura III.53 - Evolução da produtividade .............................................................................. III.117
Figura III.54 - Estrutura de produção de rochas industriais em 2007 ..................................... III.120
Figura III.55 - Distribuição do valor de produção de Rochas Industriais, por distritos, em
2007 III.121
Figura III.56 – Localização dos principais centros produtores de rocha industrial .................. III.122
Figura III.57 - Evolução da população residente nas freguesias do concelho de
Grândola, 2001 - 2011 ................................................................................................ III.127
Figura III.58 - Índice de Envelhecimento no concelho de Grândola, 2000 e 2010 .................. III.128
Figura III.59 -Taxa de Actividade no concelho de Grândola, 1991 e 2001 ............................. III.130
Figura III.60 - Taxa de Desemprego no concelho de Grândola, 1991 e 2001 ......................... III.130
Figura III.61 - Distribuição da População Activa Empregada por Sectores de Actividade
no concelho de Grândola, 2001 .................................................................................. III.131
Figura III.62 - Poder de compra per capita, 1995 e 2005 (%) ................................................ III.134
Figura III.63 - Localização da Área de Incidência Directa do Projecto ................................... III.139
Figura III.64 - Localização da Área de Incidência e das ocorrências patrimoniais ................. III.142
Figura III.65
- Zonamento da prospecção arqueológica sobre fotografia aérea
(Visibilidade do solo) .................................................................................................. III.143
Figura III.66 – Extracto da Planta de Ordenamento do PDM de Grândola ............................. III.151
Figura III.67 – Extracto da Planta de Condicionantes do PDM de Grândola .......................... III.153

IV. AVALIAÇÃO DE IMPACTES E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

I

Figura IV.1 - Localização dos pontos considerados na modelação ......................................... IV.15
Figura IV.2 – Área de ampliação do Areeiro Água do Montinho e respectiva área de
escavação proposta. .................................................................................................... IV.24

V. PLANO DE MONITORIZAÇÃO
VI. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES FINAIS
VII. BIBLIOGRAFIA
VIII. DESENHOS
IX. ANEXOS

1
I
5
VIII.1
IX.1

ÍNDICE DE QUADROS
I. ENQUADRAMENTO
Quadro I.1

I

– Enquadramento do Projecto. .................................................................................. I.9

II. DESCRIÇÃO DO PROJECTO

1

Quadro II.1 – Principais aspectos a considerar no planeamento da lavra. ..................................... II.6
Quadro II.2 – Parâmetros do cálculo de reservas.......................................................................... II.7
Quadro II.3 – Cálculo de reservas. ............................................................................................... II.8
Quadro II.4 – Listagem dos equipamentos da unidade industrial. ................................................ II.11
Quadro II.5 – Equipamentos móveis afectos à actividade da pedreira. ........................................ II.13
Quadro II.6 – Resíduos gerados pela actividade da pedreira. ..................................................... II.17
Quadro II.7 – Composição da sementeira 1. ............................................................................... II.25
Quadro II.8 – Composição da Sementeira 2. ............................................................................... II.26
Quadro II.9 – Espécies arbóreas a plantar. ................................................................................. II.26
Quadro II.10 – Investimentos em equipamentos a realizar. ......................................................... II.28
Quadro II.11 - Parâmetros e resultados das simulações da viabilidade económica da
pedreira. ........................................................................................................................ II.28
E.122423.01.01.nf

ÍNDICE

Pág. vii

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA DE AREIA
“AREEIRO DA ÁGUA DO MONTINHO”

Quadro II.12 – Cronograma das actividades da pedreira. ........................................................... II.29

III. SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

1

Quadro III.1 – Temperaturas médias (ºC). ................................................................................... III.3
Quadro III.2 - Número médio de dias por ano com temperaturas extremas .................................. III.3
Quadro III.3 - Nº de dias por ano com precipitação (R ) superior a 0,1 mm e 10,0 mm. ............... III.5
Quadro III.4 - Meteoros diversos: número de dias por ano .......................................................... III.8
Quadro III.5 – Volumes de escoamento do rio Sado .................................................................. III.19
Quadro III.6 – Coordenadas das secções de referência das bacias hidrográficas em
estudo.......................................................................................................................... III.24
Quadro III.7 – Características geométricas das bacias hidrográficas ......................................... III.24
Quadro III.8 – Altitudes máxima, mínima, média e altura média das bacias hidrográficas. ......... III.26
Quadro III.9 – Classificação do relevo de acordo com a inclinação média das vertentes. .......... III.27
Quadro III.10 – Características das linhas de água principais ................................................... III.29
Quadro III.11 – Resultados da estimativa do tempo de concentração por fórmulas
empíricas ..................................................................................................................... III.30
Quadro III.12 – Intensidades de precipitação de projecto .......................................................... III.30
Quadro III.13 – Cálculo dos caudais de ponta de cheia (m3/s) pelo método do SCS. ................. III.31
Quadro III.14 – Cálculo dos caudais de ponta de cheia (m3/s) pela Fórmula Racional. .............. III.31
Quadro III.15 – Caudais de ponta de cheia (m3/s) – Valores Adoptados .................................... III.31
Quadro III.16 – Inventário Hidrogeológico. ................................................................................ III.40
Quadro III.17 – Medição de parâmetros físico-químicos de campo ............................................ III.41
Quadro III.18 – Resultados da especiação hidrogeoquímica da amostra do Lago da
pedreira ....................................................................................................................... III.43
Quadro III.19 – Estações de monitorização do rio Sado nas envolvente da pedreira
“Areeiro da Água do Montinho”..................................................................................... III.46
Quadro III.20 – Resultados obtidos na análise da água subterrânea. ........................................ III.47
Quadro III.21 – Vulnerabilidade DRASTIC para o aquífero superior livre ................................... III.50
Quadro III.22 – Classes de vulnerabilidade e risco segundo um critério litológico. .................... III.51
Quadro III.23 - Valores limite de PM10 ....................................................................................... III.59
Quadro III.24 - Limiares superiores e inferiores de avaliação para PM10 - partículas em
suspensão no ar ambiente. .......................................................................................... III.60
Quadro III.25 – Dados da estação de Monte Velho ................................................................... III.62
Quadro III.26 – Níveis de concentração de poluentes na estação de Monte Velho .................... III.63
Quadro III.27 – Resultados das medições de PM10. ................................................................... III.66
Quadro III.28 - Limites de ruído ambiente para zonas sensíveis e zonas mistas. ...................... III.69
Quadro III.29 - Incrementos no nível de ruído. .......................................................................... III.69
Quadro III.30 - Descrição dos locais de medição de ruído seleccionados e das
respectivas fontes de ruído detectadas. ....................................................................... III.72
Quadro III.31 – Análise do critério de exposição máxima. ......................................................... III.75
Quadro III.32 – Análise do critério de incomodidade ................................................................. III.76
Quadro III.33 - Elenco florístico da área de estudo, com indicação do nome comum e
estatuto de protecção. ................................................................................................. III.80
Quadro III.34 - Espécies de aves confirmadas durante a prospecção de campo ...................... III.100
Quadro III.35 – Matriz para Avaliação da Sensibilidade da Paisagem (SP) .............................. III.113
Quadro III.36 - Sensibilidade da Paisagem (SP) ...................................................................... III.113
Quadro III.37 - Principais indicadores da actividade das pedreiras em Portugal, 2007............. III.119
Quadro III.38 - Produção da Indústria Extractiva de Rochas Ornamentais e Industriais em
Portugal Continental, 2001, 2003, 2005 e 2007 .......................................................... III.119
Quadro III.39 - Estabelecimentos de exploração de rochas industriais, 2002 a 2007 ............... III.120
Quadro III.40 - Importações da Indústria Extractiva de Rochas Ornamentais e Industriais,
de 2001 a 2005 .......................................................................................................... III.121
Pág. viii

ÍNDICE

E.122423.01.01.nf

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA DE AREIA
“AREEIRO DA ÁGUA DO MONTINHO”

Quadro III.41 - Pedreiras no concelho de Grândola ................................................................. III.123
Quadro III.42 - Alguns dados sobre licenciamento e obras concluídas, 2010 ........................... III.125
Quadro III.43 - População Residente, Densidade Populacional e Taxa de Variação
Intercensitária no concelho de Grândola, 1991 a 2011 ................................................ III.126
Quadro III.44 - Taxas Brutas de Natalidade e Mortalidade e Taxas de Crescimento
Natural e Efectivo ....................................................................................................... III.127
Quadro III.45 - População Residente por Grandes Grupos Etários no concelho de
Grândola, 2010 ........................................................................................................... III.128
Quadro III.46 - População Residente Segundo o Nível de Ensino Atingido no concelho de
Grândola, 2001 ........................................................................................................... III.129
Quadro III.47 - Alguns dados sobre as características das empresas sedeadas, 2009 ............. III.132
Quadro III.48 - Comércio internacional de mercadorias, 2010 .................................................. III.132
Quadro III.49 - Bancos, Caixas Económicas e Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, 2009 ........... III.133
Quadro III.50 - Consumo médio de electricidade, 2009 ............................................................ III.133
Quadro III.51 - Estabelecimentos de ensino no concelho de Grândola, 2009/2010 ................... III.135
Quadro III.52 - Indicadores gerais de qualidade de vida .......................................................... III.135
Quadro III.53 - Síntese da Pesquisa Documental ..................................................................... III.141
Quadro III.54 - Situação de Referência do Descritor Património Cultural .................................. III.144

IV. AVALIAÇÃO DE IMPACTES E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

I

Quadro IV.1 - Principais acções do projecto ............................................................................ IV.3
Quadro IV.2 Valores assumidos pelas constantes a aplicar na equação 2. ............................ IV.13
Quadro IV.3
-Factores de emissão de partículas (PM10) em acessos não
pavimentados. ............................................................................................................. IV.14
Quadro IV.4 - Resultados das simulações realizadas pela aplicação do modelo
AERMOD View ............................................................................................................ IV.17
Quadro IV.5 – Fontes sonoras consideradas e potência sonora associada ............................ IV.20
Quadro IV.6 – Determinação do nível de ruído característico para o período diurno .............. IV.21
Quadro IV.7 – Análise do critério de exposição máxima. ........................................................ IV.21
Quadro IV.8 – Análise do critério de incomodidade. ............................................................... IV.22
Quadro IV.9 - Identificação das Acções do Projecto e Impactes Socio-económicos
Associados .................................................................................................................. IV.33
Quadro IV.10 - Avaliação de Impactes do Descritor Património.............................................. IV.38
Quadro IV.11 – Caracterização das fontes de perigo geradas pelas principais acções
de Projecto .................................................................................................................. IV.45
Quadro IV.12 - Medidas de Minimização do Descritor Património .......................................... IV.56

V. PLANO DE MONITORIZAÇÃO

1

Quadro V.1 - Síntese do Plano de Monitorização a implementar .................................................. V.5
Quadro V.2 - Cronograma anual das actividades a desenvolver .................................................. V.6

VI. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES FINAIS
VII. BIBLIOGRAFIA
VIII. DESENHOS
IX. ANEXOS

E.122423.01.01.nf

ÍNDICE

I
5
VIII.1
IX.1

Pág. ix

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA DE AREIA
“AREEIRO DA ÁGUA DO MONTINHO”

Página intencionalmente deixada em branco

Pág. x

ÍNDICE

E.122423.01.01.nf

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA DE AREIA
“AREEIRO DA ÁGUA DO MONTINHO”

I.ENNQQUUAADDRRAAMMEENNTTOO

E.122423.01.01.nf

ENQUADRAMENTO

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA DE AREIA
“AREEIRO DA ÁGUA DO MONTINHO”

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA DE AREIA
“AREEIRO DA ÁGUA DO MONTINHO”

1. INTRODUÇÃO
1.1. APRESENTAÇÃO E OBJECTIVOS DO TRABALHO
O presente trabalho constitui o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projecto (Plano de Pedreira) da
Ampliação da Pedreira de Areia “Areeiro da Água do Montinho”, em fase de projecto de execução,
pertencente à empresa TFG – TRANSPORTES FLORÊNCIO E GUERREIRO, LDA (adiante designada por
TFG).
Nos termos do ponto 2 do artigo 1º Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado pelo
Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro, os projectos que, pela sua natureza, dimensão ou
localização, sejam considerados susceptíveis de provocar incidências significativas no Ambiente, têm
que ser sujeitos a um processo prévio de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), como formalidade
essencial para a sua aprovação/licenciamento, por parte do ministério da tutela e do membro do
Governo responsável pela área do Ambiente.
A tipologia do projecto que se pretende implementar enquadra-se no n.º 18 do Anexo I do
Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro, uma
vez que se trata de uma ampliação de uma pedreira existente e licenciada com 45 000 m2 (4,5 ha)
para um total de 374 399 m2 (37,4 ha).
No que concerne ao licenciamento da actividade extractiva, há que cumprir as determinações
Artigo 27º do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, alterado e republicado
Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro, que estipula a obrigatoriedade de realizar um EIA
Projecto como condição essencial para o respectivo licenciamento, uma vez verificados
pressupostos anteriormente definidos.

do
no
do
os

Com a elaboração do EIA do Projecto de exploração da pedreira, designado como “Plano de Pedreira”
de acordo com o Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007,
de 12 de Outubro, pretende-se obter a Licença de Exploração de Classe 1, junto da Direcção Regional
do Alentejo do Ministério da Economia e Emprego.
Finalmente, destaca-se que a elaboração do Plano de Pedreira e do EIA decorreram de forma
concomitante, pelo que os dados, resultados e recomendações de ambos os documentos foram sendo
sucessivamente integrados e conciliados. Assim, o objectivo da elaboração destes dois documentos é
identificar antecipadamente os principais impactes ambientais positivos e negativos associados à
exploração da pedreira denominada “Areeiro da Água do Montinho” e dotar a TFG de informação que
lhe permita efectuar uma adequada Gestão Ambiental de todo o processo, de forma a garantir o maior
equilíbrio possível entre a área de inserção da pedreira e o meio biofísico, cultural e social que o irá
enquadrar. Neste âmbito destaca-se o facto da área a licenciar proposta no projecto integrar zonas de
exploração e zonas a preservar dado que nas últimas se identificou a presença de espécies protegidas
(sobreiros e azinheiras).
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1.2. ENTIDADE LICENCIADORA
A entidade licenciadora do Projecto é, nos termos do da alínea b) do n.º 2 do artigo 2º do
Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro,
a Direcção Regional de Economia do Alentejo (DRE-Alentejo) do Ministério de Economia e
Emprego.

1.3. AUTORIDADE DE AIA
A autoridade de AIA é a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), nos termos do número i) da alínea
a) do ponto 1 do Artigo 7º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas
pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro.

1.4. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE
O proponente do Projecto de Ampliação da Pedreira “Areeiro da Água do Montinho” é a empresa
TFG - Transportes Florêncio e Guerreiro, Lda., com sede na Estrada de Vale de Éguas, n.º 120,
8135-033 Almancil. Os números de telefone e fax são respectivamente o 212 198 020 e o
212 198 029.
A TFG centra a sua actividade principal no transporte de mercadorias. Como actividade secundária a
TFG desenvolve, também, a extracção e comercialização de areia. Em Grândola, possui uma
propriedade, com cerca de 38 ha, onde explora a pedreira “Areeiro da Água do Montinho”, licenciada
na Direcção Regional do Alentejo, do Ministério da Economia e do Emprego (DRE-Alentejo), com o
n.º 6236 e com uma área de 4,5 ha.
A pedreira “Areeiro da Água do Montinho” encontra-se em situação de pré-esgotamento, pelo que a
TFG pretende assegurar a continuidade da sua exploração. Neste âmbito é intenção da TFG efectuar
a ampliação da pedreira, dentro da sua propriedade, para uma área 374 400 m2. Para isso, haverá
necessidade de obter nova licença de exploração nos termos 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.

1.5. IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ESTUDO
Os estudos técnicos de suporte ao Projecto e o EIA foram elaborados pela Visa - Consultores de
Geologia Aplicada e Engenharia do Ambiente, S.A., com sede na Rua do Alto da Terrugem n.º 2,
2770-012 Paço de Arcos. Os números de telefone e fax são, respectivamente, 214 461 420 e
214 461 421.
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1.6. PERÍODO DE ELABORAÇÃO DO EIA
A elaboração do presente Estudo de Impacte Ambiental decorreu entre os meses de Junho de 2011 e
Janeiro de 2012, pelo que todos os levantamentos bibliográficos e de informação complementar
efectuados neste âmbito foram realizados neste período. Os trabalhos de campo realizaram-se,
essencialmente, entre Julho e Outubro de 2011, sendo de destacar que se recorreu a dados de
levantamentos efectuados anteriormente para a região uma vez que estes complementam a
informação recolhida.
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2. ENQUADRAMENTO ESPECÍFICO DA ÁREA INTERVENÇÃO
2.1. LOCALIZAÇÃO
A pedreira de areia “Areeiro da Água do Montinho” que se pretende ampliar, localiza-se junto à
localidade de Santa Margarida do Sado, freguesia de Azinheira de Barros e São Mamede do Sádão,
concelho de Grândola (Figura I.1), distrito de Setúbal. As povoações que se encontram na envolvente
da pedreira são: Santa Margarida do Sado cerca de 3800 m para Sul e Aldeia de Rio de Moinhos a
cerca de 7000 m, para Norte.
O acesso à pedreira faz-se a partir do entroncamento existente ao km 20,3, do IP 8/EN 259, na
direcção Norte, junto a Santa Margarida do Sado. Percorridos aproximadamente 4,7 km numa via não
asfaltada, acede-se à pedreira.

2.2. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA ÁREA DE INTERVENÇÃO
A área onde se pretende licenciar a ampliação da pedreira “Areeiro da Água do Montinho” encontra-se
parcialmente intervencionada (cerca de 1,6 ha), sendo a restante área virgem (Figura I.4). A ocupação
do solo da área de implantação do projeto e da sua envolvente apresenta duas situações
diferenciadas: áreas sujeitas à exploração de areias e floresta constituída por pinheiro-manso com
sobreiros dispersos e pinheiro-bravo.
A pedreira “Areeiro da Água do Montinho” localiza-se numa zona de relevo plano. A área a licenciar
não abrange qualquer linha de água com relevo no território (Figura I.1), ainda que se sobreponha com
o troço inicial de uma linha de água de regime torrencial, sem qualquer expressão, mesmo a nível
local. A área de intervenção do projecto encontra-se parcialmente intervencionada pela exploração de
areia, sendo que a restante está ocupada por floresta constituída por pinheiro-manso com sobreiros
dispersos e pinheiro-bravo. Destaca-se que a área de escavação da pedreira foi delimitada de modo a
preservar os sobreiros existentes na propriedade. Assim, nas áreas a escavar não existem quaisquer
exemplares de sobreiros, identificando-se os mesmos apenas nas áreas a preservar.
No que respeita à carta de Ordenamento, a área de intervenção do projecto integra-se em “Espaços
Florestais de Produção” coincidentes com “Áreas com potencial para a actividade extractiva”. De
acordo com a Carta de Condicionantes do PDM a área afecta à pedreira é atravessada por uma linha
de média tensão, não abrangendo qualquer outra servidão ou restrição de utilidade pública. Destacase que esta linha de média tensão se encontra erradamente cartografada nas plantas do PDM de
Grândola, como de resto se pode confirmar na Figura I.3 e na Figura I.4. No projecto da pedreira
“Areeiro da Água do Montinho” foi considerada uma zona de defesa de 30 m aos apoios desta linha
eléctrica.
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Figura I.1 – Enquadramento regional da pedreira “Areeiro da Água do Montinho”
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Figura I.2– Limites administrativos na envolvente da pedreira “Areeiro da Água do Montinho”
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Figura I.3– Enquadramento local da pedreira “Areeiro da Água do Montinho”
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Figura I.4– Fotografia aérea da área envolvente à pedreira

I.8

ENQUADRAMENTO

E.122423.01.01.nf

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA DE AREIA
“AREEIRO DA ÁGUA DO MONTINHO”

ÁREAS SENSÍVEIS
Nos termos da alínea b) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, são consideradas
áreas sensíveis do ponto de vista ecológico ou patrimonial:
Locais integrados na Rede Comunitária Natura 2000 (Zonas Especiais de Conservação e Zonas
de Protecção Especial);

•

•

Áreas pertencentes à Rede Nacional de Áreas Protegidas;

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

•

A área de inserção do Projecto não abrange qualquer área classificada (as áreas classificadas mais
próximas situam-se a distâncias superiores a 20 km) ou qualquer Monumento Nacional ou Imóvel de
Interesse Público. O Projecto em análise pode ser enquadrado da forma apresentada no Quadro I.1.
Quadro I.1 – Enquadramento do Projecto.
LOCALIZAÇÃO:

Santa Margarida do Sado, Freguesia de Azinheira dos Barros e São
Mamede do Sádão, Concelho de Grândola, Distrito de Setúbal.

ÁREA DE INTERVENÇÃO:

Terreno com cerca de 38,1 ha, propriedade da TFG

TIPOLOGIA:

Pedreira de areia

JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO NO LOCAL:

Área licenciada em fase de esgotamento de reservas
Ocorrência de reservas de areias importantes

USO ACTUAL DO SOLO:

Área afectada pela exploração de areia, exploração florestal de
pinheiro bravo e pinheiro manso na área de escavação e pinhal de
pinheiro manso em associação com sobreiros e pinheiro bravo na
área a licenciar (em zona a preservar)

PLANOS E FIGURAS DE ORDENAMENTO:
Resolução do Conselho de Ministros n.º 20/96,
de 4 de Março, alterada pela Declaração n.º
17/2002, de 18 de Janeiro, pela Declaração n.º
218/2002, de 11 de Julho, pela Deliberação n.º
353/2008, de 13 de Fevereiro, pela Deliberação
n.º 860/2009, de 25 de Março, pela Deliberação
n.º 2864/2009, de 13 de Outubro, pela
Deliberação n.º 1969/2010, de 29 de Outubro,
pela Declaração de Rectificação n.º 2410/2010,
de 24 de Novembro, e pelo Aviso n.º 25367/2010,
de 6 de Dezembro- PDM de Grândola

1

Carta Ordenamento:
“Espaços Florestais de Produção”
“Áreas com potencial para a actividade extractiva”
Servidões e restrições de utilidade pública:
Linha eléctrica de Média tensão1

A linha eléctrica de Média tensão encontra-se erradamente cartografada nas cartas do PDM de Grândola.
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3. ÂMBITO E METODOLOGIA DO ESTUDO
3.1. INTRODUÇÃO
Um importante requisito para o correcto desenvolvimento da análise a assegurar num Estudo de
Impacte Ambiental (EIA) é o seu âmbito, incluindo os domínios de análise a abranger e o seu grau de
aprofundamento, tendo em consideração o tipo de impactes induzidos pelo Projecto, bem como a
especificidade e sensibilidade do meio ambiente que o vai acolher.
Embora os domínios de estudo, assim como os aspectos a incluir na análise, estejam identificados na
legislação em vigor, referente ao procedimento de AIA, apresentam-se de seguida os descritores
ambientais que justificam um maior aprofundamento.
Seguidamente procede-se à descrição dos critérios que fundamentaram a selecção dos factores
ambientais considerados relevantes, bem como a metodologia geral seguida para a elaboração do
Estudo de Impacte Ambiental.

3.2. DOMÍNIOS E PROFUNDIDADE DE ANÁLISE
O objectivo do presente EIA é a caracterização e avaliação dos impactes ambientais resultantes da
implantação do Projecto em estudo, de forma a integrar, na análise técnico-económica, a componente
ambiental e, complementarmente, definir medidas minimizadoras/compensatórias dos impactes
negativos significativos detectados, de forma a obter um enquadramento ambiental mais eficaz.
A profundidade da análise efectuada para os diferentes factores ambientais depende das
características específicas do Projecto em causa e da sensibilidade da área onde este se vai
desenvolver.
Do cruzamento dos elementos específicos do Projecto com as características gerais da respectiva
área de implantação, que se encontram sintetizadas no Capítulo I.2, resultaram como factores
ambientais relevantes a abranger no presente EIA, os seguintes:
Qualidade do Ar, uma vez que às actividades de desmonte, extracção, processamento e
transporte do material encontram-se associados, normalmente, impactes significativos decorrentes
da emissão de poeiras, ainda que a pedreira “Areeiro da Água do Montinho” se encontre numa
área sem receptores sensíveis na envolvente;

•

Ambiente Sonoro, dado que os projectos de pedreiras estão, normalmente, associados à
ocorrência de impactes decorrentes das operações de exploração da pedreira, pela emissão de
ruído;

•
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Recursos Hídricos, já que, apesar de não se prever que o projecto de ampliação da pedreira
“Areeiro da Água do Montinho” venha a afectar de qualquer linha de água com relevância no
território, existe uma fase do projecto em que a exploração será realizada abaixo nível freático;

•

Ecologia, que contempla a Flora e vegetação e a Fauna e Biótopos, uma vez que a área de
implantação do projecto apesar de não estar inserida em nenhum zona classificada, situa-se numa
zona pouco intervencionada pelo que poderá albergar espécies e habitat’s com alguma relevância;

•

Qualidade das Águas, não se perspectivam cenários de degradação na envolvente da área de
implantação do projecto, no entanto, devido ao facto de se prever a exploração abaixo do nível
freático considerou-se importante avaliar os efeitos da exploração da pedreira;

•

Sócio-economia, considerando não só a importância da produção de areias para a economia
regional e local, mas também os incómodos normalmente associados à laboração das pedreiras.

•

A avaliação dos restantes factores ambientais desenvolve-se numa perspectiva de enquadramento,
destacando-se, ainda assim, que estes actuam como elementos estruturantes para uma visão
integrada das consequências resultantes da implementação do Projecto. Assim, serão estudados os
seguintes fatores ambientais:
Clima, apenas como referência já que o Projecto não deverá ter impactes significativos sobre
este descritor, ainda que este seja essencial para a análise e previsão de impactes sobre alguns
factores ambientais com especial destaque para a Qualidade do Ar e o Ambiente Sonoro;

•

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

•

Paisagem, uma vez que este é um factor ambiental onde se perspectivam impactes com algum
significado pela ruptura na paisagem envolvente que uma exploração de areia implica;

•

Solos e Uso do Solo, aspecto com pouca relevância já que a área da pedreira irá abranger
solos de reduzida capacidade produtiva, não abrangendo qualquer área de RAN;

•

Ordenamento do Território, na medida em que, segundo o PDM de Grândola, a área de
intervenção se integra em Áreas com potencial para a actividade extractiva.

•

Património Arqueológico e Construído, já que será necessário garantir a preservação e
promover o enquadramento dos valores patrimoniais potencialmente presentes na área em estudo,
ainda que nesta área não exista registo de nenhum elemento classificado ou em vias de
classificação.

•
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3.3. METODOLOGIA DO EIA
O objectivo do presente EIA é o licenciamento da ampliação da pedreira “Areeiro da Água do
Montinho”. Assim, no EIA serão contrastadas duas situações:
a) A evolução da situação de referência na ausência da implementação do Projecto. Será
efectuada a projecção da situação actual da área de intervenção, caso o Projecto não venha a ser
desenvolvido, em função das políticas gerais de planeamento em vigor e, acima de tudo, com base
nos planos de ordenamento do território actuantes sobre a área, com especial destaque para o Plano
Director Municipal de Grândola.
b) Implementação do Projecto. Que consiste no licenciamento da ampliação de uma pedreira para
extracção de areia de acordo com a legislação em vigor. Todas as operações de exploração da
pedreira serão descritas no Capítulo II. A previsão e avaliação de impactes será efectuada através da
comparação entre os impactes previstos, resultantes da implementação das diferentes vertentes do
Projecto, com a evolução da situação de referência, no seu período de vida útil.
A metodologia geral seguida para a caracterização do ambiente afectado contemplou as seguintes
etapas:
Caracterização da situação de referência – que implicou a recolha e análise de informações, a
realização de levantamentos de campo e a identificação de áreas e aspectos ambientais críticos. Esta
etapa teve como objectivo a elaboração de uma caracterização ambiental detalhada da área de
intervenção e da sua envolvente, abordando-se seus aspectos biofísicos, ecológicos,
sócio-económicos e culturais considerados mais relevantes e, aprofundando-se, os que serão, directa
ou indirectamente, influenciados pelo Projecto.
Caracterização e avaliação dos impactes ambientais associados ao Projecto - que compreende o
cruzamento da informação de base referente à descrição do Projecto com a informação relativa aos
aspectos ambientais da área em estudo, e que resultou na identificação dos impactes potencialmente
ocorrentes, sua previsão e avaliação qualitativa e quantitativa (quando possível e aplicável).
Análise de risco – avaliaram-se os factores de risco associados à implementação do Projecto, com o
objectivo de sintetizar as medidas que devem ser atendidas de forma a prevenir eventuais acidentes.
Definição das medidas de minimização – Especificação das medidas passíveis de aplicação,
capazes de atenuar ou compensar os impactes negativos previstos, no decurso das fases de
desenvolvimento do Projecto.
Estabelecimento do plano de monitorização – definição dos indicadores relevantes a monitorizar,
de forma a assegurar o adequado enquadramento ambiental do Projecto e a evolução sustentada de
todos os sistemas e comunidades existentes na envolvente da área de intervenção.
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3.4. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
A estrutura do presente EIA respeita as orientações definidas pelo Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de
Maio, alterado pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro, e pela Portaria n.º 330/2001, de 2 de
Abril, tendo ainda em consideração o sentido constante na legislação específica em vigor,
nomeadamente o Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007,
de 12 de Outubro, e demais legislação aplicável, e foi desenvolvido contemplando os seguintes
aspectos:
a caracterização da situação ambiental de referência da área de implantação do Projecto e da
envolvente susceptível de ser afectada;

•

a identificação, previsão e avaliação dos impactes ambientais positivos e negativos associados
à implementação do Projecto, referentes às suas fases de exploração e desactivação;

•

a identificação dos factores de risco associados ao Projecto bem como dos meios e acções a
tomar para prevenção de acidentes;

•

a definição de medidas cautelares, minimizadoras e/ou compensatórias dos impactes negativos
detectados e a definição de medidas de potenciação dos impactes positivos assinalados;

•

•

a análise comparativa das alternativas em estudo, do ponto de vista ambiental;

a definição dos critérios e medidas a adoptar com vista à monitorização e controle dos impactes
negativos residuais gerados.

•

Para os vários factores ambientais, sócio-económicos e culturais estudados, a abrangência territorial
da área de estudo considerada foi ajustada de acordo com os vectores em análise compreendendo,
ora as zonas restritas à área de implementação do Projecto, ora a sua zona de influência, de forma
abrangente.
Por outro lado, a profundidade de análise de cada um dos descritores foi realizada de acordo com a
especificidade do Projecto em causa.
O presente EIA é constituído por dois volumes: o Relatório Síntese e o Resumo Não Técnico. No
Relatório Síntese é efectuada uma análise pormenorizada de todas as matérias contempladas pelo
estudo, compreendendo os seguintes capítulos:
I. Enquadramento
•

Capítulo 1 - faz-se a introdução do EIA;

•

Capítulo 2 – efectua-se a análise do enquadramento da área em estudo;

•

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

II. Descrição do Projecto
E.122423.01.01.nf
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Capítulo 1 – estabelecem-se os objectivos do Projecto, procede-se à sua justificação e
compilam-se os seus antecedentes;

•

•

Capítulo 2 - procede-se à descrição das alternativas de Projecto;

•

Capítulo 3 - descrevem-se as principais características do Projecto;

III. Situação de referência
•

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

•

Capítulo 2 - perspectiva-se a evolução da situação de referência;

III. Avaliação de impactes e medidas de minimização
•

Capítulo 1 - descrevem-se e avaliam-se os impactes ambientais associados ao Projecto;

Capítulo 2 - avaliam-se os potenciais impactes cumulativos associados à implementação do
Projecto;

•

•

Capítulo 3 - avaliam-se os factores de risco inerentes à implementação do Projecto;

•

Capítulo 4 - sistematizam-se as medidas minimizadoras recomendadas;

•

Capítulo 5 - descrevem-se as lacunas de conhecimento;

V. Plano de Monitorização
•

Capítulo 1 - descreve-se o plano de monitorização e de gestão ambiental;

VI. Conclusões e recomendações finais
•

Capítulo 1 – sintetizam-se as principais questões levantadas no âmbito da elaboração do EIA;

Anexos – apresenta-se documentação diversa com intuito de melhor fundamentar o presente estudo.
O Resumo Não Técnico destina-se a uma divulgação alargada das informações veiculadas no
Relatório Síntese, pelo que contém os dados essenciais do EIA numa linguagem mais simplificada e
acessível ao público em geral.
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1. OBJECTIVOS, JUSTIFICAÇÃO E ANTECEDENTES DO PROJECTO
1.1. OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO
A localização das explorações de areia, como toda a actividade mineira, está sujeita à condicionante
geológica, ou seja, só pode exercer-se onde ocorra o recurso. Este aspecto, embora evidente,
raramente encontra suporte nos instrumentos de gestão territorial, quer por um insuficiente
reconhecimento do território nacional ao nível dos recursos geológicos, quer pela concorrência no uso
dos solos, área em que a Indústria Extractiva tem manifestamente demonstrado pouca capacidade de
intervenção.
Apesar de, em território nacional, existirem áreas que apresentam boas reservas de areias, para que a
sua exploração seja economicamente rentável é necessário que os recurso em causa cumpra um
conjunto de requisitos muito específicos. Associado a este tipo de requisitos encontra-se ainda o facto
de a maior parte destas reservas se encontrar indisponível para a maioria dos exploradores, quer por
não terem a posse dos terrenos, quer por se encontrarem condicionadas por questões de
ordenamento do território, onde se destacam a Reserva Ecológica Nacional, os Sítios integrados na
Rede Natura 2000, a Rede Nacional de Áreas Protegidas, ou outras servidões e restrições de utilidade
pública.
A TFG centra a sua actividade principal no transporte de mercadorias. Como actividade secundária a
TFG desenvolve, também, a extracção e comercialização de areia, saibro e pedra. Em Grândola,
possui uma propriedade, com cerca de 38 ha, onde explora a pedreira “Areeiro da Água do Montinho”,
licenciada na Direcção Regional do Alentejo, do Ministério da Economia e do Emprego (DRE-Alentejo),
com o n.º 6236 e com uma área licenciada de 4,5 ha.
Desde o início da actividade de exploração da pedreira que a qualidade do produto constitui a principal
preocupação da empresa, numa tentativa de ir ao encontro das necessidades dos clientes e garantir a
sua satisfação e fidelização. Tendo presente a necessidade de assegurar o fornecimento de matériaprima aos seus clientes, a empresa pretende manter na sua estrutura produtiva a exploração de
pedreiras. Com esta estratégia, a TFG pretende prevenir a eventual falta de matéria-prima a médio
prazo, o que a verificar-se inviabilizaria a actividade industrial que exerce.
A pedreira “Areeiro da Água do Montinho” encontra-se em situação de pré-esgotamento, pelo que a
TFG pretende assegurar a continuidade da sua exploração. Neste âmbito é intenção da TFG efectuar
a ampliação da pedreira, dentro da sua propriedade, para uma área 374 400 m2. Para isso, haverá
necessidade de obter nova licença de exploração nos termos 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.
O projecto1 que a TFG pretende implementar na pedreira “Areeiro da Água do Montinho” surge, assim,
como uma consequência natural da estratégia de crescimento da empresa, assumindo-se como um
1

Ampliação da pedreira.
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dos pilares da sua sustentabilidade. De facto, a necessidade de assegurar o fornecimento de areia aos
seus clientes tem levado a empresa a procurar incrementar o controlo sobre a sua produção, segundo
uma lógica de integração vertical para montante.
Foram estabelecidos os seguintes objectivos para o projecto de ampliação da da pedreira “Areeiro da
Água do Montinho”:
•

A valorização e a gestão racional de um recurso mineral (areia);

O abastecimento de matéria-prima à unidade industrial existente na pedreira, assegurando a
sobrevivência da TFG;

•

A revitalização e regularização ambiental do espaço ocupado pela pedreira durante e após a
exploração;

•

A minimização dos impactes ambientais induzidos pelo projecto através da adopção de medidas
preventivas e correctivas.

•

1.2. ANTECEDENTES DO PROJECTO
A pedreira “Areeiro da Água do Montinho” encontra-se licenciada pela Câmara Municipal de Grândola,
tendo-lhe sido atribuído o número 6236, a favor de Joaquim de Sousa Moleiro. A transmissão da
licença de exploração para a TFG ocorreu em Junho de 2006.
A TFG, atenta às necessidades dos seus clientes e ao esgotamento das reservas de areia na área
licenciada, iniciou as intenções de licenciar uma nova área no extremo poente da propriedade.
Procurando resolver as questões relacionadas com o ordenamento do território, a TFG instruiu junto
da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, em Maio de 2007, o pedido de
parecer de localização nos termos do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro.
Em 25 de Junho de 2007, a CCDR-Alentejo comunicou à TFG, a emissão de parecer desfavorável que
inviabilizou o processo de licenciamento da pedreira junto da entidade licenciadora (DRE-Alentejo).
Alegou a CCDR-Alentejo que o PDM não prevê a compatibilidade da indústria extractiva em “Espaços
Florestais de Produção”, classe onde se insere a exploração.
No entanto, o parecer da CCDR-Alentejo refere, ainda, que “…no seguimento da reunião realizada
entre esta CCDR e a Câmara Municipal de Grândola, ficou esta autarquia de desencadear os devidos
procedimentos, com vista a viabilizar, no âmbito do PDM, a actividade extractiva, para além das áreas
expressamente previstas para o efeito.”
Com a publicação da Deliberação n.º 1969/2010, de 29 de Outubro de 2010 e da Declaração de
Rectificação n.º 2410/2010, de 24 de Novembro de 2010 esta questão foi ultrapassada já que estes
diplomas vêm alterar o PDM de Grândola de modo a compatibilizar a exploração de massas minerais
nos “Espaços Florestais de Produção”, delimitando ao mesmo tempo as áreas com “Potencial para
para actividade extractiva”.
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2. ALTERNATIVAS DE PROJECTO
Na óptica industrial, uma pedreira pode ser vista como uma unidade de extracção de massas minerais,
que implica a instalação no terreno de um conjunto de equipamentos e maquinaria, e de recursos
humanos. Por definição, neste tipo de projectos, é a localização da matéria-prima que define a
localização das unidades de extracção, ao contrário de outros projectos industriais onde a localização
poderá depender mais de factores tais como as acessibilidades e a disponibilidade de mão-de-obra.
A localização das pedreiras encontra-se assim, à partida, condicionada pela disponibilidade espacial e
pela qualidade dos recursos. A esta restrição, natural, à sua exploração acrescem as restrições
decorrentes dos compromissos e das opções de ordenamento estabelecidas para o território nacional.
Neste contexto, e em termos objectivos, a localização proposta é aquela que se afigura como viável,
dado existir no local uma exploração em actividade, possuindo todos os equipamentos necessários ao
desenvolvimento dos trabalhos. Acresce que, do ponto de vista do ordenamento do território, o local
proposto não apresenta qualquer restrição. Ainda assim, o promotor do projecto está disposto a
assegurar a adopção de todas as medidas de protecção ambiental que venham a ser consideradas
necessárias para compatibilizar a actividade extractiva com a salvaguarda da qualidade de vida das
populações e a preservação do património natural.
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3. DESCRIÇÃO DO PROJECTO
3.1. INTRODUÇÃO
A presente descrição visa apresentar e expor os principais elementos do projecto da pedreira “Areeiro
da Água do Montinho”, elementos estes que se encontram mais detalhados no Plano de Pedreira que
acompanha este Estudo de Impacte Ambiental.
Na elaboração do Plano de Pedreira (adiante também designado Projecto), estipularam-se as
condições técnicas de exploração, de recuperação paisagística e de manutenção da qualidade
ambiental, consignadas no Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro, que estabelece o regime de revelação e aproveitamento
de massas minerais. Atendeu-se, ainda:
às condições de aproveitamento da massa mineral consignadas no Decreto-Lei n.º 90/90, de 16
de Março, que determina o regime geral de revelação e aproveitamento dos recursos geológicos;

•

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

•

ao Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de Fevereiro, o qual se aplica à gestão dos resíduos
resultantes da prospecção, extracção, tratamento, transformação e armazenagem de recursos
minerais, bem como da exploração das pedreiras, designados de resíduos de extracção.

•

O Plano de Pedreira, que corresponde ao licenciamento de uma pedreira da classe 1, constitui um
vasto documento técnico, que descreve todas as actividades associadas à existência da pedreira e no
qual se incluem:
o Plano de Lavra, que descreve o método de exploração propriamente dito, os sistemas de
extracção e transporte, os sistemas de abastecimento e escoamento e as instalações auxiliares, e
que garante a gestão racional da pedreira, com claras vantagens para o aproveitamento do
recurso mineral e para a qualidade do ambiente na sua envolvente;

•

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

•

o Plano de Deposição ou Aterro que visa definir a metodologia de gestão dos resíduos
resultantes da exploração das areias, bem como o modo como será aterrada a corta, com vista a
minimizar os impactes ambientais negativos e a devolver à área condições para que a Câmara

•
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Municipal de Grândola decida qual o tipo de uso a dar ao espaço, após a desactivação da
pedreira;
o Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) onde são definidas as acções de
recuperação a implementar, designadamente, a estrutura verde a implantar após a modelação final
da pedreira;

•

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

•

Salienta-se que na concepção do projecto foram integrados os dados e recomendações resultantes da
elaboração do presente Estudo de Impacte Ambiental. Os principais objectivos que se pretendem
alcançar são:
Racionalizar a exploração do recurso mineral, minimizando potenciais impactes ambientais e
compatibilizando a pedreira com o espaço em que se insere, durante e após as actividades de
exploração;

•

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

•

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

•

3.2. PLANO DE PEDREIRA
3.2.1. Plano de Lavra
3.2.1.1. Introdução
O Plano de Lavra da pedreira “Areeiro da Água do Montinho” tem como objectivo descrever a
metodologia e estratégia de exploração a adoptar. No Plano de Lavra são apresentadas as reservas
existentes, o método de desmonte a aplicar, os meios necessários, materiais e humanos e o
faseamento da lavra a adoptar.
Salienta-se que a metodologia de exploração preconizada para a pedreira visa racionalizar o
aproveitamento do recurso mineral em termos técnicos e económicos e, simultaneamente, minimizar
os impactes ambientais, libertando de imediato áreas exploradas para a recuperação paisagística.
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3.2.1.2. Cálculo de reservas
O plano de lavra e, consequentemente, o cálculo de reservas, deverão ter em consideração alguns
aspectos que condicionam a exploração, dos quais se destacam os geológicos, os ambientais e os
logísticos (Quadro II.1).

Quadro II.1 – Principais aspectos a considerar no planeamento da lavra.
PRESSUPOSTOS

Geológicos

Ambientais

Logísticos

DESCRIÇÃO

ASPECTOS A TER EM CONTA NA LAVRA

O maciço arenoso possui um
aquífero livre, acompanhando a
superfície freática
sensivelmente a topografia
local.

O desmonte deverá ter em consideração a presença
do nível freático. Assim, os taludes de escavação
deverão apresentar um ângulo de 30º de inclinação,
acima do nível freático, e 20º abaixo do nível freático,
de forma a que se mantenham estáveis a longo
prazo.

O maciço arenoso possui
nódulos de argila
disseminados.

O maciço será explorado na totalidade, sem qualquer
tipo de selecção. A beneficiação (selecção dos
nódulos de argila) será feita na unidade industrial.

Presença de sobreiros e
azinheiras

A área de escavação foi definida de forma a
preservar os sobreiros e azinheiras existentes na
área de ampliação da pedreira.

Geração de poeiras no interior
da área de exploração.

Os potenciais impactes gerados pela emissão de
poeiras devem ser minimizados através da limitação
da velocidade dos equipamentos móveis e da rega
dos caminhos não asfaltados.

A exploração da pedreira irá
motivar impactes paisagísticos,
principalmente ao nível
morfológico.

Os impactes paisagísticos devem ser minimizados da
forma mais rápida e eficaz possível, através do
desenvolvimento das actividades de recuperação
paisagística. Deste modo, deverão ser
disponibilizadas pela lavra as frentes de desmonte.

Presença de uma linha de
média tensão a atravessar a
área da pedreira e existência
de um apoio no interior da área
já licenciada.

Enquanto durar a extracção da areia existirá sempre
um acesso ao apoio da linha eléctrica para eventuais
operações de manutenção que venha a necessitar.
Uma vez que se prevê a exploração abaixo do nível
freático, haverá necessidade de conciliar as
actividades de modelação topográfica com as
actividades de lavra, de forma a que exista sempre
acesso ao apoio da linha eléctrica.

No Desenho 2 apresenta-se o zonamento da área da pedreira definido de acordo com as suas
finalidades: zona de escavação, zonas de defesa, zonas a preservar e zona das instalações de apoio.
As zonas de defesa consideradas para a zona de escavação foram estabelecidas como salvaguarda
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ao apoio da linha eléctrica que atravessa a pedreira e aos prédios vizinhos. De acordo com o
estabelecido para as zonas de defesa, nos termos do artigo 4.º 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, foi considerada uma
faixa de 30 m ao apoio da linha eléctrica e de 10 metros aos prédios vizinhos.
As reservas exploráveis na área da pedreira foram calculadas tendo como base a topografia actual da
área de exploração (Figura II.1 e Desenho 1) e a configuração final de escavação projectada
(Figura II.2 e Desenho 3). No Quadro II.2 apresentam-se os valores dos parâmetros que entraram no
cálculo de reservas.

Quadro II.2 – Parâmetros do cálculo de reservas.
PARÂMETRO

QUANTIDADE

Área de pedreira e ampliação [m2]

374 400

Área de escavação [m2]

258 050

Cotas da superfície [m]

62-43

Cota do piso base de exploração [m]

55-25

Profundidade máxima de escavação [m]

22

Rendimento global médio [%]

95

Peso específico médio [t/m3]

1,6

Ângulo do talude de escavação acima do nível freático (º)

30

Ângulo do talude de escavação abaixo do nível freático (º)

20

Cota

Sem escala definida

Figura II.1 – Topografia actual da pedreira.
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Sem escala definida
Cota
Exploração abaixo do nível freático
Exploração acima do nível freático

Figura II.2 – Configuração final de escavação.
No Quadro II.3 apresenta-se o cálculo de reservas da pedreira “Areeiro da Água do Montinho”.

Quadro II.3 – Cálculo de reservas.
PARÂMETRO

QUANTIDADE

Reservas brutas na área de escavação [m 3]

2 282 300

Estéreis a produzir na
unidade industrial [m3]

in situ

114 100

Após empolamento

131 200

[m3]

2 168 200

[t]

3 469 100

Reservas úteis
Produção [t/ano]

100 000

Tempo de vida [anos]

35

Assim, a totalidade de reservas úteis da pedreira cifra-se em cerca de 3 469 100 t de areia, resultando
cerca de 131 200 m3 de material estéril (argilas), após empolamento. Atendendo às reservas
existentes, a exploração deverá estar concluída em cerca de 35 anos, considerando que a produção
da pedreira se estima em cerca de 100 000 t/ano.
De referir que esse horizonte temporal, atendendo às características de variabilidade dos mercados
consumidores, deverá ser entendido como uma estimativa baseada na conjuntura actual, cuja
actualização será efectuada anualmente nos relatórios a enviar para as entidades da tutela, podendo
sofrer alterações.
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3.2.1.3. Método de exploração
PLANEAMENTO DA EXTRACÇÃO
A metodologia de extracção a adoptar deverá aproximar-se da que tem vindo a ser prática, com as
necessárias correcções e ajustamentos resultantes das evoluções técnicas.
O ciclo geral da actividade extractiva a desenvolver nesta pedreira encontra-se esquematizado na
Figura II.3.

DESMONTE

Desagregação do maciço por
acção de escavadoras.

CARREGAMENTO

Carregamento do dumper ou
dos camiões através de
escavadoras.

TRANSPORTE

Transporte da areia até à
instalação industrial.

BENEFICIAÇÃO

Crivagem ou lavagem das
areias, com separação dos
nódulos de argila.

EXPEDIÇÃO

Carregamento do material útil
para expedição.
Figura II.3 – Esquema geral da actividade extractiva.

De referir que nesta pedreira serão comercializados três produtos: a areia crivada, a areia lavada e a
areia tal qual. Assim, no caso concreto da areia tal qual o ciclo produtivo não inclui as actividades de
transporte e beneficiação, sendo o carregamento efectuado directamente para os camiões dos clientes
ou da TFG que procedem ao seu transporte até aos clientes.
MÉTODO DE DESMONTE
O método de desmonte das frentes processa-se com a utilização de uma escavadora giratória que
desagrega o maciço arenoso existente, criando pequenos depósitos junto às frentes, que são
seguidamente removidos para o dumper. Esse dumper transporta o material aproveitável para a
unidade industrial.
A exploração será efectuada de cima para baixo com duas bancadas, condicionadas pela posição do
nível freático, conforme se ilustra na Figura II.4 e no Desenho 6. Assim, na exploração acima do nível
freático, a bancada de desmonte terá uma inclinação de 30º e uma altura da ordem dos 7 m, enquanto
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na exploração abaixo do nível freático haverá uma segunda bancada de desmonte com uma inclinação
de 20º e uma altura máxima de 15 m. A separar as duas bancadas de desmonte existirá um patamar
de segurança com cerca de 18 m de largura.

30º

≈7m
15 m
20º

Maciço
in situ

Configuração
escavação

final

de

18 m

Figura II.4 – Perfil esquemático da configuração final de escavação.
REMOÇÃO E TRANSPORTE
O carregamento dos materiais desmontados nas frentes será efectuado por uma escavadora giratória
directamente para o dumper. A escavadora, ao desagregar o maciço cria pequenas pilhas junto às
frentes, as quais são carregadas de seguida para o dumper. Esse dumper, seguindo as vias de acesso
da pedreira, transporta a areia para a torva de recepção da unidade industrial ou para o parque.
O procedimento será idêntico para os estéreis a produzir na unidade industrial. Esses materiais serão
encaminhados para o aterro da pedreira.
GESTÃO DE ACESSOS
O acesso à pedreira será feito preferencialmente através das vias já existentes, designadamente a
partir do caminho que entronca na EN 259, junto a Santa Margarida do Sado, que serve actualmente a
pedreira. Esse acesso será mantido durante todo o tempo de vida da pedreira e permitirá a ligação ao
exterior. Apesar de se tratar de uma via não asfaltada, este acesso possui boas condições de
transitabilidade, permitindo o cruzamento de veículos pesados, designadamente os camiões de
expedição da areia.
Dentro da propriedade onde se insere a pedreira existe uma rede de caminhos que permitem aceder à
pedreira a partir desse acesso. Essa rede de caminhos permite, ainda, a ligação entre as instalações
de apoio e a zona de exploração.
Os acessos específicos a cada frente de desmonte, serão determinados em função do respectivo
avanço e das condições locais existentes.
Devido ao normal fluxo de veículos, os acessos da pedreira serão alvo de uma regularização
sistemática, de forma a facilitar o trânsito e a reduzir os custos e os impactes associados à circulação.
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BENEFICIAÇÃO
As areias exploradas na pedreira são transportadas para a unidade industrial tendo em vista a
separação dos nódulos de argila disseminados no maciço arenoso. Essa unidade industrial constitui
um anexo da pedreira, onde se procede à beneficiação das areias, sendo, actualmente, constituído por
dois circuitos, um móvel e outro fixo (Figura II.5). O produto fabricado nesta unidade industrial é uma
areia fina crivada de granulometria 0-2 mm.
Os equipamentos que integram a unidade industrial estão descritos no Quadro II.4.

Quadro II.4 – Listagem dos equipamentos da unidade industrial.
DESIGNAÇÃO

QUANTIDADE

CIRCUITO 1 – CRIVAGEM DE AREIA MÓVEL
Tremonha

1

Tapete transportador

2

Crivo (50 t/hora)

1

CIRCUITO 2 – CRIVAGEM DE AREIA FIXO
Tremonha

1

Tapete transportador

2

Crivo (60 t/hora)

1

Está prevista a instalação de um circuito de lavagem e classificação de areias para a produção de
areias lavadas, também de granulometria 0-2 mm. Esse circuito será instalado nas proximidades do
circuito fixo de crivagem, desconhecendo-se nesta fase os equipamentos que irão constituir esse
circuito (Desenho 2). A água a utilizar neste sistema será proveniente do lago existente na pedreira.
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Circuito móvel

Circuito fixo

Figura II.5 – Unidade industrial de beneficiação da areia.
PARQUEAMENTO E EXPEDIÇÃO
As areias crivadas e lavadas serão armazenadas em parque através de pilhas de produtos, junto à
saída dos respectivos circuitos industriais. Relativamente à areia tal qual não existe parqueamento,
sendo a exploração feita da frente de desmonte e a areia carregada directamente para os camiões dos
clientes.
A expedição é assegurada por camiões dos clientes. Os produtos armazenados em stock são
carregados para esses camiões através de uma pá carregadora frontal. Esses camiões, seguindo as
vias de acesso internas da pedreira, transportam os produtos para a báscula para pesagem e depois
para o exterior, em direcção aos locais de consumo.
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SEQUÊNCIA DE AVANÇO DA LAVRA
A sequência de avanço da lavra foi definida de acordo com critérios ambientais e operacionais. Em
termos ambientais, foi definida uma sequência compatível, por um lado, com a execução concomitante
das acções de recuperação paisagística e, por outro, que permita afectar, em cada momento, a menor
área possível à extracção. Em termos operacionais, a sequência de avanço da lavra deverá ser
compatível com o racional aproveitamento do recurso mineral e com uma evolução a partir da corta
existente.
Deste modo, as operações de lavra serão realizadas em concomitância com as operações de
recuperação paisagística, de forma a reabilitar as frentes de desmonte à medida que sejam finalizadas
as operações de lavra.
A sequência de avanço da exploração será feita a partir da corta existente, evoluindo de Sudeste para
Noroeste até aos limites de exploração. A corta da pedreira não deverá possuir em cada momento
uma área superior a 6 ha.
RECURSOS HUMANOS
Em termos de recursos humanos, esta pedreira possui 2 funcionários afectos aos trabalhos
relacionados com a exploração da pedreira e que possuem formação específica nas respectivas
actividades a desenvolver. Esses dois funcionários são, principalmente, condutores manobradores,
desempenhando todas as actividades na pedreira. A TFG possui ainda um funcionário afecto ao
transporte da areia aos clientes, 2 funcionários administrativos e 2 funcionários afectos às obras.
Além do pessoal afecto à pedreira, a TFG possui ainda um conjunto de consultores técnicos que
procedem a vários trabalhos relacionados com as acções de formação e com a optimização dos
processos de exploração e, bem assim, com os serviços de segurança, higiene e saúde no trabalho. A
responsabilidade técnica da pedreira continuará a cargo do Eng.º Francisco Florêncio, que pertence
ao quadro da empresa e possui formação superior e adequada ao tipo de exploração.
EQUIPAMENTOS MÓVEIS
Os equipamentos móveis previstos para realizar as actividades de exploração desta pedreira
encontram-se enumerados no Quadro II.5.
Quadro II.5 – Equipamentos móveis afectos à actividade da pedreira.
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NÚMERO

Pá carregadora (Volvo BM L 160)

1

Pá carregadora

2

Escavadora giratória

2

Dumper

1

Joper

1
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De referir que para a exploração abaixo do nível freático será necessária uma draga ou uma
escavadora com uma lança que alcance uma profundidade de 15 m.

Figura II.6 – Pá carregadora da empresa.
INSTALAÇÕES AUXILIARES
As instalações de apoio existentes na pedreira encontram-se em contentores modulares e englobam
um escritório, vestiários com local para prestar os primeiros socorros e sanitário.
Para além dessas instalações, existe na pedreira uma unidade industrial de crivagem de areia
(Figura II.5) e uma báscula (Figura II.7).
Está, ainda, prevista a instalação de um circuito de lavagem de areias para instalar junto ao circuito
fixo de crivagem.
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Figura II.7 – Báscula.
FORNECIMENTO DE ÁGUA
As actividades a desenvolver nesta pedreira ao nível da extracção não implicam o uso de água. Assim,
não serão instalados sistemas de abastecimento de água para a actividade extractiva.
Atualmente as actividades de beneficiação da areia não implicam o uso de água, pelo que não existem
sistemas de abastecimento de água. Contudo, o circuito de lavagem a instalar na pedreira irá implicar
o uso de água a qual será fornecida a partir do lago existente ou de um furo de captação a construir
para o efeito.
A água para uso doméstico (sanitário) é proveniente de uma captação de água existente na área da
pedreira. A água utilizada na aspersão dos acessos é proveniente dessa captação.
A água para consumo humano é adquirida engarrafada.
FORNECIMENTO DE ELECTRICIDADE
As actividades desenvolvidas nesta pedreira ao nível da extracção e beneficiação da areia não
carecem de energia eléctrica, pelo que não existirem sistemas de distribuição de electricidade.
Para o circuito de lavagem de areias que se prevê instalar na pedreira, haverá necessidade de instalar
um Posto de Transformação para o fornecimento da energia eléctrica.
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FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL
O abastecimento de combustível (gasóleo) aos equipamentos da pedreira (incluindo os circuitos
industriais de crivagem da areia) é assegurado a partir de um depósito subterrâneo de armazenamento
de substâncias combustíveis.
DRENAGEM
Devido às características das formações geológicas existentes na área, essencialmente permeáveis, a
infiltração prevalece sobre o escoamento superficial, pelo que não se justifica a instalação de sistemas
de drenagem na área da pedreira.

3.2.1.4. Gestão de resíduos
RESÍDUOS MINEIROS
Os resíduos (estéreis da pedreira) resultantes da beneficiação da areia podem classificar-se como
“Areias e argilas”, com o código LER 01 04 091.
Esses resíduos são constituídos por nódulos de argila disseminados no maciço arenoso que são
separados na unidade industrial, sendo armazenados à saída do circuito produtivo. Depois de
separados do maciço arenoso, os resíduos são aplicados directamente no aterro definitivo da pedreira,
contribuindo para a modelação topográfica.
No caso da lavagem das areias os resíduos serão devolvidos ao lago, à saída do circuito de lavagem,
juntamente com a água que é separada da areia lavada.
RESÍDUOS NÃO MINEIROS
Os resíduos não mineiros resultantes da normal actividade industrial podem caracterizar-se de acordo
com o Quadro II.6.
As manutenções dos equipamentos são realizadas por subcontratação, pelo que não gerarão resíduos
no interior da pedreira, sendo a gestão dos resíduos realizada pelas empresas subcontratadas. Por
outro lado, as lamas da fossa séptica das instalações sanitárias são regularmente encaminhadas para
um operador de resíduos.

1

Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março.
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Quadro II.6 – Resíduos gerados pela actividade da pedreira.
TIPO DE RESÍDUO

CÓDIGO LER1

DESTINO

Óleos sintéticos de motores,
transmissões e lubrificação

13 02 08

Empresa subcontratada que
encaminha para operador de
resíduos

Filtros de óleo

16 01 07

Empresa subcontratada que
encaminha para operador de
resíduos

Pneus usados

16 01 03

Empresa subcontratada que
encaminha para operador de
resíduos

Lamas de fossa séptica

20 03 04

Serviços municipalizados ou
operador de resíduos

3.2.2. Plano de Deposição ou Aterro
CONCEPÇÃO E JUSTIFICAÇÃO
O plano de deposição de resíduos tem como principal função promover a gestão dos estéreis
produzidos ao longo da exploração do recurso mineral, compatibilizando as tarefas de deposição com
as actividades de lavra e de recuperação paisagística, de modo a promover, gradualmente, o
enquadramento paisagístico, ambiental e de segurança da área intervencionada.
Este Plano de Deposição, juntamente com o Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP)
que lhe está associado, irá permitir:
Uma gestão racional do recurso mineral e da afectação de áreas, com a criação de tipologias de
ocupação bem definidas, que evoluirão em sintonia com o Plano Ambiental e de Recuperação
Paisagística;

•

A revitalização e requalificação ambiental do espaço ocupado pela pedreira durante e após a
exploração;

•

A minimização dos impactes ambientais, através da adopção de medidas de prevenção na
exploração.

•

A abordagem metodológica deste Plano de Deposição está em consonância com os restantes estudos
desenvolvidos para a pedreira, em particular com o Plano de Exploração e respeita o
Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de Fevereiro, que regulamenta a gestão dos resíduos resultantes da
prospecção, extracção, tratamento, transformação e armazenagem de recursos minerais.

1
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De referir que no processo de recuperação paisagística prevê-se a aceitação de materiais exógenos,
designadamente solos e rochas não contendo substâncias perigosas, para fazer face a uma
estabilização a longo prazo dos taludes de escavação e a um melhor enquadramento com a morfologia
envolvente. Estes materiais serão colocados sobre os estéreis da pedreira, no sentido de proceder à
modelação topográfica, sendo a sua gestão enquadrada nas actividades do PARP.
ENQUADRAMENTO
De acordo com o Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de Fevereiro, são considerados resíduos inertes “o
resíduo que, nos termos dos disposto no anexo I do presente decreto-lei, do qual faz parte integrante,
reúne as seguintes características: i) Não é susceptível de sofrer transformações físicas, químicas ou
biológicas importantes; ii) Não é solúvel nem inflamável, nem tem qualquer outro tipo de reacção física
ou química; iii) Não é biodegradável; iv) Não afecta negativamente outras substâncias com as quais
entre em contacto de forma susceptível de aumentar a poluição do ambiente ou prejudicar a saúde
humana; v) Possui lixiviabilidade total, conteúdo poluente e ecotoxicidade do lixiviado insignificante; vi)
Não põe em perigo a qualidade das águas superficiais e ou subterrâneas”.
Os resíduos de extracção da pedreira, são considerados inertes e irão integrar a recuperação
paisagística da área de intervenção (reabilitação e modelação topográfica), ou seja, serão
introduzidos, nos vazios de escavação. Deste modo, o Plano de Deposição enquadra-se no artigo 40.º
(vazios de escavação) do Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de Fevereiro, e foi projectado de modo a
cumprir as seguintes medidas constantes no ponto 3:
− “Estabilidade dos resíduos de extracção, nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo
12.º, com as necessárias adaptações;
− Evitar a poluição do solo, das águas superficiais e das águas subterrâneas, nos termos do
disposto no artigo 11.º, com as necessárias adaptações;
− Garantir a monitorização dos resíduos de extracção e dos vazios de escavação, nos termos dos
n.º 3 a 5 do artigo 13.º, com as necessárias adaptações.”
CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS DE ATERRO
Os materiais de aterro serão resultantes do processo de beneficiação da areia (estéreis). Para além
disso, serão, ainda, utilizados no âmbito do processo de recuperação paisagística solos e rochas não
contendo substâncias perigosas (provenientes do exterior), conforme 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.
Os estéreis são constituídos por materiais argilosos sendo encaminhados para as zonas de aterro.
Os solos e rochas não contendo substâncias perigosas são provenientes de obras de escavação da
região, desconhecendo-se, em fase de projecto, a sua origem.
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Os resíduos resultantes da beneficiação da areia podem classificar-se como “Areias e argilas“ com o
código LER 01 04 091.
Os solos e rochas não contendo substâncias perigosas resultantes de obras de escavação possuem o
código LER 17 05 04 e a sua gestão enquadra-se no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março. Pela
sua natureza, estes materiais são resíduos inertes enquadráveis na alínea z), subalínea bb) do artigo
3.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro.
Os resíduos produzidos na pedreira são de natureza alumino-silicatada (argilas), de acordo com a
caracterização geológica do maciço. Esses resíduos são de natureza inerte uma vez que reúnem
todas as características definidas nos termos da alínea x) do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 10/2010, de
4 de Fevereiro.
ATERRO DEFINITIVO
O aterro de resíduos inertes a construir nesta pedreira utilizará os estéreis da pedreira, não se
antevendo quaisquer problemas relativos à estabilidade destes materiais ou eventuais efeitos de
assentamento, dado que a sua deposição será realizada juntamente com os solos e rochas não
contendo substâncias perigosas.
De facto os estéreis e os materiais exógenos serão utilizados na modelação da pedreira para
enchimento dos vazios de escavação.
No processo de recuperação paisagística da pedreira está prevista a modelação topográfica que irá
incrementar a estabilidade do aterro de resíduos inertes, uma vez que os materiais exógenos serão
depositados em simultâneo. Para além disso, depois de colocados os estéreis serão depositados mais
materiais exógenos até obter a modelação proposta (Desenho 4).
Na Figura II.8 apresenta-se o perfil esquemático do método construtivo do aterro. A modelação
prevista na área da pedreira será desenvolvida para a estabilização dos taludes de escavação. A
quantidade de material que se prevê utilizar cifra-se em cerca de 195 200 m3 (incluindo estéreis e
materiais exógenos).

1

Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março.

E.122423.01.01.nf

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

II.19

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA DE AREIA
“AREEIRO DA ÁGUA DO MONTINHO”

Deposição

Modelação

Maciço in
situ

Maciço in
situ

Materiais
exógenos

Estéreis da
pedreira

Materiais
exógenos

Estéreis da
pedreira

Figura II.8 – Perfil esquemático do método construtivo do aterro.
Os acessos destinados às tarefas de deposição serão os mesmos das actividades de extracção. De
facto, tratando-se de uma deposição concomitante com a lavra, e que acompanha esta última, os
acessos executados para a extracção servem de forma competente as actividades de deposição.
Relativamente aos acessos finais, a serem utilizados na fase pós-exploração, a modelação proposta
prevê a criação de caminhos que sirvam as actividades agro-florestais a desenvolver na propriedade.
Conforme referido para as operações de lavra, no decurso da construção do aterro não haverá
necessidade de projectar sistemas de drenagem para as operações de deposição.
Pelo que foi referido, o encerramento do aterro desta pedreira não deverá carecer de cuidados
especiais, uma vez que o método construtivo, a inclinação máxima prevista para a modelação do
terreno (inferior a 15º) e os materiais envolvidos não fazem prever quaisquer tipo de problemas,
oferecendo boas condições de estabilidade e segurança.
Assim, as actividades de manutenção e monitorização do aterro serão incorporadas nas restantes
actividades da pedreira, dispensando a definição de medidas especiais. Deste modo, a empresa
exploradora continuará as suas actividades de manutenção, monitorização e controlo da área da
pedreira 2 anos depois de terminadas as operações de recuperação paisagística, de forma a garantir
as adequadas condições de segurança e enquadramento ambiental, e, caso se venha a considerar
necessário, implementará medidas correctivas.
REABILITAÇÃO DA ÁREA
As áreas de deposição de estéreis e de solos e rochas não contendo substâncias perigosas serão alvo
de integração paisagística, após modelação, através do espalhamento de terra vegetal, de fertilização,
e de sementeiras e plantações. Os trabalhos a realizar no âmbito da reabilitação da área afectada pela
deposição de resíduos encontram-se apresentados em pormenor no Plano Ambiental e de
Recuperação Paisagística (PARP).
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3.2.3. Plano de Segurança e Saúde
Na elaboração do Plano de Segurança e Saúde (PSS), apresentado no Plano de Pedreira, foram
respeitadas as determinações do Decreto-Lei n.º 162/90, de 22 de Maio, relativo ao Regulamento
Geral de Segurança e Higiene no Trabalho nas Minas e Pedreiras, bem como as exigências da
Lei-Quadro de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, concretamente o Decreto-Lei n.º 441/91, de
14 de Novembro, e respectivas alterações.
Foi ainda considerado o Decreto-Lei n.º 324/95, de 29 de Novembro, que estabelece as prescrições
mínimas de saúde e segurança a aplicar nas indústrias extractivas a céu aberto e subterrâneas, bem
como as prescrições mínimas de segurança e saúde nos locais de trabalho e postos de trabalho, de
acordo com a Portaria n.º 198/96, de 4 de Junho.
A elaboração deste plano teve como base a fase de exploração da pedreira e incide essencialmente
sobre as actividades de extracção, embora sejam abordados alguns aspectos relacionados com a
unidade industrial anexa, designadamente na análise de riscos. Foram tidos em consideração os
seguintes aspectos: dimensão, organização, actividades, recursos humanos, equipamentos e
instalações, e ainda o horário de trabalho e as condições climatéricas do local onde está implantada.
O PSS é um documento dinâmico que deve ser objecto de revisão periódica, bem como sempre que
se verifique que o seu conteúdo se encontra desajustado à luz da legislação vigente e da política da
empresa.
Tendo em conta a relevância que os acidentes de trabalho e doenças profissionais têm nos aspectos
mais importantes da vida dos seus colaboradores e famílias, e mesmo da própria Empresa, a TFG
continuará a modernizar tecnologicamente as suas instalações, no sentido de compatibilizar os
princípios da protecção das pessoas e bens com a competitividade da sua actividade industrial.
De referir que o PSS foi elaborado especificamente para a pedreira “Areeiro da Água do Montinho” e
para os trabalhos de extracção e beneficiação das areias, englobando os seus meios humanos e
materiais e os espaços físicos da área da propriedade, em função do Plano de Lavra previsto.

3.2.4. Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística
INTRODUÇÃO E OBJECTIVOS GERAIS DO PLANO
O Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) constante do projecto da pedreira “Areeiro
da Água do Montinho” tem como objectivo garantir que, após o seu encerramento, toda a área
intervencionada pela actividade extractiva se encontre devidamente integrada na paisagem
envolvente.
O facto da pedreira se encontrar em exploração, leva a que o processo de recuperação paisagística
adquira uma especial importância. Com efeito, a presença de um ecossistema alterado pela remoção
da vegetação e, acima de tudo, pela própria extracção de areia, cuja intervenção paisagística é uma
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necessidade imperiosa para garantir a introdução de medidas que minimizem os efeitos pejorativos
mais visíveis da exploração.
Tendo em conta o período de laboração previsto para esta pedreira, o processo de recuperação
paisagística levou em conta a integração da área a afectar à lavra, em cada momento, à medida que a
corta evolui em área. De facto, não basta satisfazer as exigências ambientais gerais associadas a este
tipo de exploração, é também importante minimizar localmente cada inconveniente originado pela
laboração da pedreira à medida que ele surge.
Há que salientar que, para a manutenção e evolução dos novos sistemas criados pela implementação
da recuperação paisagística, será fundamental garantir o normal desenvolvimento dos elementos
vegetais instalados.
Refira-se que, mesmo na fase posterior ao encerramento da pedreira, será necessário garantir que as
acções preconizadas se prolongam no tempo, providenciando um conjunto de operações básicas de
manutenção das zonas verdes criadas. Assim, o PARP pretende dar uma solução técnica aos vários
problemas levantados pela concretização da actividade extractiva e diz respeito às várias operações a
empreender na pedreira “Areeiro da Água do Montinho”, de forma a garantir que, quer durante a sua
exploração quer após a sua desactivação, as áreas intervencionadas se encontram devidamente
recuperadas e integradas na paisagem envolvente.
A concepção do PARP passa pelo cumprimento de objectivos paisagísticos de carácter geral, estéticos
e técnico-económicos, contribuindo assim para uma menor degradação do ecossistema afectado e
apresentando soluções que pretendem restabelecer o equilíbrio da paisagem.
A solução proposta neste PARP teve em consideração os impactes originados pela extracção da areia
que se reflectem sobre a paisagem e ecossistemas envolventes, nomeadamente:
•

Degradação da qualidade visual da paisagem;

•

Destruição do coberto vegetal e remoção de terra viva;

•

Afectação e destruição de habitats;

•

Instabilidade de taludes.

Para que a implementação do PARP seja um sucesso, há que garantir uma evolução rápida dos
elementos instalados. Em termos paisagísticos e ambientais, o revestimento vegetal obedeceu às
regras gerais ditadas pela paisagem envolvente. Assim, determinou-se a exclusão da introdução de
espécies exóticas, aplicando, pelo contrário, espécies vegetais bem adaptadas ao local. Deste modo,
é possível conciliar a restituição do coberto vegetal e uma rápida cobertura do solo, contrariando o
processo erosivo desencadeado pela exploração da pedreira.
Optou-se pelo uso de uma sementeira herbáceo-arbustiva e plantações arbóreas com o objectivo de
proteger o solo e mais tarde de facilitar a germinação de espécies existentes e espontâneas da área
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de intervenção e, ao mesmo tempo, garantir a reposição do fundo de fertilidade da área e a
estabilização dos taludes criados com a exploração da pedreira.
Estes objectivos serão atingidos pela utilização de espécies locais, cujos critérios de selecção se
conjugaram de modo a conciliar aspectos funcionais, ecológicos e a respectiva integração
paisagística. A solução desenvolve-se essencialmente no sentido de recuperar a área da pedreira,
atenuar a artificialidade associada às actividades de encerramento e melhorar o seu aspecto estético e
ecológico, permitindo a sua compatibilização com os usos potenciais da área, tendo em conta o
definido nos planos de ordenamento do território para a região em que se insere.
Por último é importante referir que, da área total da propriedade, apenas cerca de 68 % irá ser
afectada pela lavra, a área restante será mantida e salvaguardada, ficando interdita a quaisquer
operações de exploração.
MODELAÇÃO DO TERRENO
As operações de modelação topográfica, serão efectuadas com recurso aos estéreis da pedreira e à
aceitação de solos e rochas não contendo substâncias perigosas, provenientes de obras de escavação
da região, sendo de seguida modelados através de terraplenagens com recurso a pá carregadora ou
escavadora giratória, em conformidade com as cotas estabelecidas na modelação final do aterro
(Desenho 4).
O objectivo da modelação do terreno consistirá, essencialmente, na estabilização a longo prazo dos
taludes de escavação. De facto, com a modelação proposta, os taludes de escavação passarão de um
ângulo de 30º para um ângulo de 15º que assegurará a estabilização a longo prazo. A modelação será
feita através do encosto nos taludes de escavação dos estéreis e dos materiais exógenos, com
excepção do talude a criar com a exploração abaixo do nível freático que não será alvo de modelação
(Figura II.9).
De forma a facilitar a infiltração das águas pluviais serão utilizados os materiais mais permeáveis nas
zonas superiores da área a modelar. Esta operação será realizada, na medida do possível, em função
da disponibilidade de materiais exógenos com essas características, à altura da realização das
operações de modelação.
Para assegurar a modelação topográfica proposta serão necessários cerca de 195 200 m3 de
materiais. Atendendo a que serão produzidos na pedreira cerca de 131 200 m3 de estéreis, após
empolamento, estima-se que seja necessária a aceitação de cerca de 64 000 m3 de materiais
exógenos, para fazer face à modelação proposta.
A manutenção da configuração do lago conforme previsto para a escavação irá permitir a instalação
de vegetação ripícola autóctone ao longo das suas margens, podendo traduzir-se numa valia ecológica
para a área a intervencionar (Desenho 4 e Desenhos 5).
Para garantir as adequadas condições de desenvolvimento do coberto vegetal proposto, será
necessário espalhar sobre a área modelada uma camada de terra viva com uma espessura mínima de
cerca de 0,15 m, em todas as áreas a recuperar. A terra vegetal será depositada na íntegra nas áreas
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sujeitas a recuperação paisagística, depois de convenientemente preparada e fertilizada, em camadas
uniformes, acabadas sem grande esmero e de preferência antes do Outono, para que a sua aderência
ao solo-base se faça nas melhores condições. Seguidamente, serão efectuadas as respectivas
plantações e sementeiras (Desenho 5).
De referir que haverá o cuidado de salvaguardar as terras vegetais resultantes das decapagens, sendo
acondicionadas em pargas para posterior colocação nas camadas superiores das zonas a recuperar,
incrementando deste modo, as condições de regeneração e fertilidade das áreas recuperadas.

Configuração da escavação

Sem escala definida
Cota
Exploração abaixo do nível freático
Exploração acima do nível freático

Configuração da modelação

Sem escala definida
Cota
Manutenção da configuração do lago
Modelação dos taludes de escavação

Figura II.9 – Configuração da modelação proposta.
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A estrutura das pargas deverá ser estreita, comprida e com uma altura nunca superior a 2 m, com o
cimo ligeiramente côncavo para uma boa infiltração da água. As mesmas deverão ser semeadas com
tremocilha à razão de 3 g/m2 se for no Outono e abóbora se for na Primavera para evitar o
aparecimento de ervas infestantes.
REVESTIMENTO VEGETAL
Uma vez terminadas as operações de preparação do terreno, procede-se ao revestimento vegetal
através de sementeiras e plantações (Desenho 5). As medidas de recuperação adoptadas neste
PARP, visam garantir a adequada estabilidade dos taludes criados pela lavra e pelos trabalhos de
recuperação, pelo que está prevista a implantação de uma primeira sementeira própria para pastagens
de charneca, adequada a solos arenosos e friáveis (sementeira 1) e sobre esta será semeada
vegetação arbustiva, a fim de reforçar a protecção destes solos contra os fenómenos erosivos
(sementeira 2). A sementeira 1 (herbáceas) é composta pelas espécies indicadas no Quadro II.7.

Quadro II.7 – Composição da sementeira 1.
HERBÁCEAS
(5 G/M2)

%

Phalaris tuberosa

20

Festuca arundinacea

20

Agropyrum cristatum

10

Agropyrum internedium

10

Lolium rigidum

15

Trifolium subterraneum

25

A sementeira 2 (arbustiva) é composta pelas espécies indicadas no Quadro II.8
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Quadro II.8 – Composição da Sementeira 2.
ARBUSTIVAS
(30 G/M2)

%

Retama sphaerocarpa

15

Cistus ladanifer

5

Rubus humifolius

5

Rosa canina

20

Crataegus monogyna

20

Lavandula pedunculata

10

Pistacia terebinthus

10

Jasminum fruticans

5

Cytisus scoparius

10

As sementes pertencerão às espécies indicadas, tendo obrigatoriamente o grau de pureza e o
potencial germinativo exigido.
Uma vez que algumas das espécies vegetais a utilizar nas sementeiras podem não estar disponíveis
no mercado, e por uma questão de manter o suporte genético, recomenda-se que na época apropriada
se efectue colheita de sementes da vegetação local.
No que respeita às plantações preconiza-se o elenco de espécies indicado no Quadro II.9.

Quadro II.9 – Espécies arbóreas a plantar.
ESPÉCIE

QUANTIDADE [UNID.]

Pinus pinea (Pinheiro manso)

445

Populus alba (Choupo branco)

203

Populus nigra (Choupo negro)

151

No estrato arbóreo predominam as plantações de pinheiro manso com o intuito de criar uma mancha
clareira-orla-mata no interior da área de exploração, em continuo com a paisagem envolvente,
constituindo uma das formas mais sustentáveis e ecológicas no processo de regeneração natural dos
espaços. Na área envolvente do lago serão plantadas espécies ripícolas tradicionais e bem adaptadas
à região, neste caso os choupos.
De forma a colmatar a cortina vegetal arbórea existente na zona de defesa, e no caso de se verificar
necessário ao longo do período de exploração, será proposta a plantação de espécies de crescimento
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rápido na bordadura da pedreira, tendo em consideração e em conformidade com os pressupostos no
Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo Litoral (PROF do Alentejo Litoral), onde se
insere a área do projecto.
PLANO DE DESACTIVAÇÃO
As intervenções previstas no âmbito da desactivação da pedreira visam a preparação da área para a
sua devolução em condições de permitir o uso futuro definido no Plano Ambiental e de Recuperação
Paisagística, nas adequadas condições de segurança e enquadramento com o meio envolvente.
As instalações sociais e de apoio existentes na pedreira serão remobilizadas para outro
estabelecimento da empresa ou vendidas, sendo os resíduos de construção e demolição resultantes
das fundações enviados para um destino autorizado.
Os equipamentos móveis existentes na pedreira serão objecto de comercialização por parte da
empresa, ou remobilizados para outra unidade industrial, eventualmente, para um estaleiro de obra.
Durante a fase de desactivação da exploração ficarão na pedreira, pelo menos, uma escavadora e um
dumper para fazer face às necessidades das operações inerentes ao processo de desactivação. Após
a desactivação da exploração não restará na área qualquer equipamento móvel.

3.3. ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÓMICA
O estudo de viabilidade económica da pedreira “Areeiro da Água do Montinho” foi realizado com base
na experiência adquirida, existindo uma boa percepção dos custos associados à actividade.
Considerou-se que as receitas expectáveis estariam relacionadas com a comercialização das areias
exploradas.
Os custos da actividade da pedreira englobam custos fixos e custos variáveis. Os custos estimados
consideram a aquisição e substituição de equipamentos, consumíveis, salários, rendas de leasing
entre outros, bem como os custos relacionados com a implementação do projecto da pedreira de areia
e os gastos com as actividades de recuperação paisagística da pedreira. A avaliação económica foi
considerada a preços correntes com uma inflação constante de 4 % ao longo de todo o tempo de vida
da pedreira, influenciando os seus custos e proveitos previsionais.
Os custos da actividade da pedreira relacionam-se com os salários dos funcionários, combustível,
reparações de equipamentos e fornecimento de serviços externos. Os custos fixos (salários e
fornecimento de serviços externos) foram calculados em aproximadamente 96 100,00 €/ano, enquanto
os custos variáveis de exploração foram considerados em 0,55 €/t.
Refere-se que durante o tempo de vida da pedreira serão realizados investimentos em equipamentos à
medida que se tornem obsoletos. Serão também realizados investimentos em equipamentos de
beneficiação e para a extracção abaixo do nível freático, nomeadamente uma unidade industrial de
lavagem de areia e uma escavadora giratória ou draga. Os investimentos a realizar apresentam-se no
Quadro II.10.
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Quadro II.10 – Investimentos em equipamentos a realizar.
EQUIPAMENTO

MONTANTE PARCIAL [€]

ANO DO PORJECTO

Pá carregadora

250 000

1 e 20

Escavadora giratória ou draga

250 000

2 e 21

Central de lavagem

150 000

3

Dumper

250 000

10

As reservas úteis existentes na pedreira permitem prever que a sua exploração se prolongue por cerca
de 35 anos, considerando uma produção de 100 000 t/ano.
O valor comercial médio adoptado para os produtos vendidos à saída da pedreira foi estimado em
3,25 €/t.
Desta forma, para a avaliação da viabilidade económica da pedreira “Areeiro da Água do Montinho”
foram elaboradas três simulações, tal como se apresenta no Quadro II.11. Pela análise dos valores
obtidos é clara a viabilidade do empreendimento, bem como a capacidade da empresa para assumir
os compromissos emergentes da licença de exploração.

Quadro II.11- Parâmetros e resultados das simulações da viabilidade económica da pedreira.
VARIAÇÃO DAS RECEITAS DE EXPLORAÇÃO
PARÂMETROS
CENÁRIO BASE

+5%

-5%

Preço de venda

3,25 €/t

3,41 €

3,09 €

Valor Actual Líquido

1 706 099,00 €

1 930 306,00 €

1 481 892,00 €

3.4. CALENDARIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES
De acordo com a solução de lavra e de recuperação paisagística proposta e atendendo aos
faseamentos definidos, apresenta-se no Quadro II.12 a calendarização da articulação das várias
actividades relacionadas com a exploração (Plano de Lavra), com a modelação topográfica (Plano de
Deposição) e com a recuperação paisagística (PARP, incluindo a desactivação).
De acordo com o cronograma, perspectiva-se que todos os trabalhos interventivos na pedreira estarão
concluídos ao fim de 36 anos. De referir que se prevê que após a finalização dos trabalhos de lavra
será necessário um período de 1 ano para finalização dos trabalhos de recuperação paisagística.
Posteriormente será necessário um período de 2 anos para a manutenção do aterro e a manutenção e
conservação da recuperação paisagística. Refere-se que a manutenção e conservação será
II.28
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desenvolvida em contínuo, à medida que as operações de recuperação paisagística vão sendo
desenvolvidas em cada área.

Quadro II.12 – Cronograma das actividades da pedreira.
TEMPO [ANOS]
ACTIVIDADES
1

5

10

15

20

25

30

35

36

37

38

LAVRA

Construção
ATERRO
Manutenção

Implantação
RECUPERAÇÃO
PAISAGÍSTICA

Manutenção e
conservação

DESACTIVAÇÃO

3.5. GESTÃO AMBIENTAL DO PROJECTO
A gestão ambiental da pedreira “Areeiro da Água do Montinho” passa pela integração no Projecto de
todas as medidas e acções preconizadas no âmbito do presente EIA, bem como a incorporação ao
nível da sua exploração das regras de boas práticas ambientais.
Assim, com a elaboração deste EIA foi possível antecipar os impactes ambientais associadas à
exploração da pedreira, concretizar as medidas de minimização a implementar, de forma a integrá-las
na fase de concepção do Projecto, e definir o Programa de Monitorização dos factores ambientais
considerados mais relevantes
Na concepção do plano de monitorização considerou-se a caracterização da situação de referência, as
acções decorrentes da exploração e desactivação da pedreira, o quadro de impactes previsto bem
como as medidas de minimização propostas neste EIA. Os factores ambientais considerados críticos
para integrarem este plano de monitorização foram os Recursos Hidrícos Subterrâneos, a qualidade
das águas subterrâneas e o Património.
Destaca-se que o Plano de Monitorização permitirá avaliar a evolução dos impactes associados à
exploração desta pedreira e detectar a existência de eventuais desvios, de forma a que se possam
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reajustar as medidas de minimização preconizadas e, se necessário, propor novas formas de colmatar
as afectações detectadas.
Importa referir que, com a implementação deste plano de monitorização, será constituída uma base de
dados sobre a evolução das várias vertentes ambientais perante a actividade extractiva da TFG.
O Plano de Monitorização da pedreira “Areeiro da Água do Montinho” encontra-se descrito e
sistematizado no Capítulo V deste estudo.

3.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS DO PROJECTO
O método de lavra a utilizar nesta pedreira tem a finalidade de optimizar e racionalizar a exploração de
areia e em simultâneo minimizar os impactes ambientais associados à actividade.
Foram atendidos, no decorrer deste Plano de Pedreira, todos os requisitos da legislação vigente, com
vista a proceder a um adequado desenvolvimento deste projecto de claros benefícios locais e
regionais.
Este Plano de Pedreira irá permitir:
Um aproveitamento e uma gestão racional do recurso mineral e uma adequada afectação de
áreas, com a criação de tipologias de ocupação bem definidas;

•

A criação de um espaço com características adequadas para a indústria extractiva, mas
passível de reconversão para outros usos com o final da actividade;

•

Assegurar as condições de segurança e saúde, através de uma coordenação estrita entre o
técnico de segurança e o médico do trabalho e entre estes e o responsável técnico da pedreira;

•

Minimizar os impactes ambientais, através da adopção de medidas de prevenção durante a
actividade.

•

Importa salientar que o recurso mineral explorado nesta pedreira constituirá uma importante
matéria-prima da indústria de construção civil e obras públicas. Nesta região, a importância dessa
indústria traduz-se, em geral, como uma fonte criadora de emprego, o que reveste este projecto de
alguma relevância ainda que exploração envolva a manutenção de apenas dois postos de trabalho, a
que acrescem seis postos de trabalho noutras áreas de atividade da empresa.

II.30

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

E.122423.01.01.nf

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA DE AREIA
“AREEIRO DA ÁGUA DO MONTINHO”

III.SIITTUUAAÇÇÃÃOO DDEE RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA

E.122423.01.01.nf

SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA DE AREIA
“AREEIRO DA ÁGUA DO MONTINHO”

SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

E.122423.01.01.nf

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA DE AREIA
“AREEIRO DA ÁGUA DO MONTINHO”

1. SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
1.1. INTRODUÇÃO
Neste capítulo apresenta-se a análise e caracterização do estado actual do ambiente, em sentido lato,
na área de influência do projecto de licenciamento da ampliação da pedreira “Areeiro da Água do
Montinho”. Esta análise tem por objectivo definir as condições do estado corrente do meio ambiente,
susceptíveis de serem influenciadas pela implantação deste projecto. Esta caracterização
fundamenta-se na informação de base obtida a partir de bibliografia, na consulta a diversas entidades
(Câmara Municipal de Grândola, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo,
etc.), sites da internet disponibilizados pelas diversas entidades e em trabalho de campo realizado
para levantamentos temáticos, para aferição da informação recolhida.
A avaliação da situação actual irá consubstanciar a previsão e avaliação dos impactes gerados pela
implementação do Projecto.
Como área base de estudo considerou-se a área de implantação do Projecto e a sua envolvente,
sobre a qual terão maior incidência as alterações associadas à implementação do Projecto.
Adicionalmente, delimitou-se uma área de enquadramento representada, preferencialmente, à escala
1/25 000, e nesta base cartografou-se a informação considerada relevante para a análise e
compreensão dos factores ambientais considerados.
O âmbito e a escala geográfica, considerados no estudo, foram ainda ajustados em função dos
diferentes descritores biofísicos, socio-económicos e culturais considerados, tendo a especificidade
inerente a cada um conduzido à abordagem em níveis de análise que variaram entre a escala local e a
escala regional.

1.2. CLIMA
1.2.1. Considerações iniciais
A integração do clima no presente estudo justifica-se pela necessidade de apresentar um correcto
enquadramento biofísico da área de implantação do projecto. Devido às suas dimensões e
características não se prevê, que o projecto em análise venha a gerar impactes no clima. No entanto,
algumas das variáveis climáticas determinam a extensão e a magnitude dos impactes na qualidade do
ar, no ambiente sonoro e, indirectamente, na paisagem, destacando-se, neste âmbito, a precipitação e
o regime de ventos.
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1.2.2. Estações utilizadas
A análise do clima foi realizada com recurso aos dados das estações mais próximas da área do
projecto, concretamente, da estação climatológica de Grândola e a estação udumétrica de Ferreira do
Alentejo, as quais apresentam as seguintes coordenadas de localização:
Grândola: Latitude - 38º 10’ N, Longitude - 8º 34’ W, Altitude - 94 m;
Ferreira do Alentejo: Latitude - 38º 04’ N, Longitude - 8º 08’ W, Altitude - 141 m.
Os dados climáticos considerados para o presente estudo referem-se aos períodos entre 1967-1980
(Grândola) e 1951-1980 (Ferreira do Alentejo). Apesar de existirem dados mais recentes, os mesmos
reportam-se a valores médios anuais, pelo que se optou por considerar dados mais antigos, mas
relativos a séries mais extensas, que permitem uma caracterização climática mais fiável.

1.2.3. Caracterização geral do clima
A área em estudo situa-se a cerca de 30 km da costa oceânica sendo que a estação de Grândola se
situa a cerca de 18 km do litoral. Ainda assim, no caso do local de implantação da pedreira, a
proximidade ao rio Sado poderá condicionar com alguma magnitude algumas das variáveis
climatológicas mais importantes.
Como é característico dos climas mediterrâneos, nesta área os meses de Julho e Agosto
correspondem aos valores extremos de temperatura (máximos) e de precipitação (mínimos). As
temperaturas médias registadas nos meses de Verão e de Inverno contribuem para uma temperatura
média anual relativamente elevada.
No território nacional, verifica-se que a variação regional do clima apresenta um forte gradiente
Leste-Oeste, resultante da frequência decrescente da penetração das massas de ar do Atlântico para
o interior1.
A ocorrência de temperaturas mínimas negativas em apenas 10 dias por ano, e de geada numa média
de 16,0 dias por ano, revela a influência oceânica. A precipitação média anual é cerca de 500 mm na
estação de Grândola e de 527,2 mm na estação udométrica de Ferreira do Alentejo, situando-se o
período de maior precipitação de Outubro a Março. O regime de ventos é, também, característico do
interior, com frequência elevada de ventos do quadrante Oeste (NW, W e SW), com intensidade
superiores às verificadas na faixa interior do país.

1

Daveau, in Ribeiro et al, 1987
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1.2.4. Temperatura
A amplitude térmica anual é relativamente reduzida (12,5 ºC). Raramente ocorrem temperaturas
mínimas negativas (em média 10 dias por ano) e a temperatura média anual é de 15,6 ºC.

Quadro III.1– Temperaturas médias (ºC).
Temperatura média anual

15,6 ºC

Média das máximas diárias

21,8 ºC

Média mensal do mês mais quente
(Agosto)

22,6 ºC

Média das mínimas diárias

9,5 ºC

Média mensal do mês mais frio
(Janeiro)

10,1 ºC

Amplitude térmica anual (média mensal do
mês mais quente – média mensal mês
mais frio)

12,5 ºC

Janeiro, o mês mais frio, regista uma temperatura média mensal de 10,1 ºC, com a média das
mínimas a situar-se em 5,1 ºC e a média das máximas 15,1 ºC. A temperatura mínima média é sempre
superior a 5 ºC, sendo inferior a 10 ºC no período de Novembro a Abril.
Os meses mais quentes são Julho e Agosto, com temperaturas médias mensais de 22,3 ºC e 22,6 ºC,
respectivamente. A média das temperaturas mínimas em Junho e Agosto é de 14,9 ºC em ambos os
meses; sendo a média das temperaturas máximas de 29,7 ºC em Julho e de 30,4 ºC em Agosto.

Quadro III.2- Número médio de dias por ano com temperaturas extremas
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92,4

Temp. mínima < 0,0 ºC

10,1

Temp. mínima > 20,0 ºC

0,6

SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

III.3

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA DE AREIA
“AREEIRO DA ÁGUA DO MONTINHO”
35

Temperatura (ºC)

30
25
20
15
10
5

Med.Max

Med.Min

Dez

Nov

Out

Set

Ago

Jul

Jun

Mai

Abr

Mar

Fev

Jan

0

Med.Mensal

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

1.2.5. Precipitação
A precipitação é um parâmetro climático que, à escala global, depende da latitude e da época do ano,
mas que localmente é afectado por factores fisiográficos como o relevo e a proximidade de grandes
massas de água como os oceanos. Este factor associado à temperatura e humidade do ar é um dos
parâmetros de definição do clima, apresentando uma variação interanual muito significativa,
característica comum à maior parte dos climas.
É igualmente um dos factores climáticos condicionantes do desenvolvimento da vegetação, com uma
influência determinante sobre os ecossistemas, o ciclo hidrológico e a erosão hídrica dos solos. A
infiltração da água oriunda da precipitação dá origem à circulação hídrica subterrânea, alimentando
posteriormente as águas sub-superficiais e subterrâneas. A água proveniente da precipitação dissolve
as substâncias gasosas dispersas no ar, arrastando estes elementos, depositando-os sobre a
vegetação (através da intercepção do coberto vegetal) e no solo.
Os valores de precipitação registados na estação meteorológica de Grândola definem claramente um
semestre húmido (Outubro – Março), em contraste com um semestre seco (Abril - Setembro). Cerca
de 82 % da precipitação anual ocorre durante o semestre húmido.
Ainda assim existem cinco meses – Maio, Junho, Julho, Agosto e Setembro – que podem ser
considerados “secos”, uma vez que a precipitação média nestes meses é inferior a 30 mm.
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O gráfico termo-pluviométrico apresentado na figura seguinte assinala a distribuição sazonal da
precipitação e da temperatura média mensal. Os mínimos de precipitação coincidem com os meses
mais quentes (Julho e Agosto).
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Precipitação média anual = 500,1 mm Temperatura média anual =15,6 ºC
Figura III.2 - Gráfico termo-pluviométrico.
Pela análise do gráfico termo-pluviométrico verifica-se que, para o período de tempo considerado, a
precipitação média anual foi de 500,1 mm. O valor de precipitação total mensal mais alto registou-se
no mês de Fevereiro, sendo igual a 90,9 mm. Agosto foi o mês de menor precipitação média mensal,
registando um valor igual a 1,3 mm. O valor mais alto da precipitação máxima diária, 66,5 mm ocorreu
no mês de Março. No período 1951-1980, o número médio de dias por ano com precipitação superior
a 0,1 mm foi de 70,3 dias. Verificou-se que em 18,8 dias os níveis de precipitação foram superiores a
10 mm. A precipitação diária superior a 10 mm está, geralmente, associada à passagem de
superfícies frontais.

Quadro III.3 - Nº de dias por ano com precipitação (R ) superior a 0,1 mm e 10,0 mm.
R >= 0,1 mm

70,3 dias

R >= 10,0 mm

18,8 dias

Como já foi referido, em Ferreira do Alentejo existe, também, uma estação udométrica a qual fornece
dados relativos à precipitação total, à precipitação máxima diária e ao número de dias com
precipitação superior a 0,1 mm e a 10,0 mm.
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Verifica-se que nesta estação a precipitação média anual é de cerca de 527,2 mm, ou seja, menos
78,4 mm que na estação de Beja. Os picos, máximos e mínimos, de precipitação ocorrem nos meses
de Dezembro e Julho, respectivamente. Nesta estação foram registados cerca de 87 dias por ano com
precipitação superior a 0,1 mm, sendo que em 17 dias por ano foram registados valores de
precipitação superiores a 10 mm.

1.2.6. Regime de Ventos
Este elemento é de grande importância pela influência que exerce sobre outros parâmetros climáticos,
como a evapotranspiração e a ocorrência de geadas, bem como pela acção sobre a dispersão de
poluentes atmosféricos. Localmente sofre a influência do relevo, pelo que podem ocorrer algumas
variações relativamente ao padrão regional.
O regime sazonal de ventos é dominado pela presença de ventos de Oeste, destacando-se o rumo de
Noroeste, sendo que nos meses de Inverno o rumo de Sudoeste assume maior relevância. Nos meses
de Verão esta situação inverte-se. De qualquer forma, ao longo de todo o ano, é o rumo de Oeste que
assume predominância.
N
40

NW

30

NE

20

10

W

0

E

SW

SE

Freq.%
Vel. Média (km/h)

S

Figura III.3 - Rosa dos Ventos - frequência e velocidade média anual do vento em cada quadrante
Pela análise da Figura III.3 corrobora-se que os ventos dominantes na estação de Grândola são dos
quadrantes de Noroeste, Oeste e Sudoeste, com frequências anuais de 30,1 %, 12,4 % e 11,9 %,
respectivamente. Os períodos de calma são relativamente elevados, abrangendo apenas 10,9 % das
observações.
A velocidade média anual dos ventos em todos os quadrantes é de 4,5 km/h, com valores máximos de
10,0 km/h (quadrantes Sul e Oeste).
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1.2.7. Nevoeiro, Nebulosidade e Humidade relativa.
Na estação de Grândola o nevoeiro é um fenómeno pouco frequente ocorrendo em média em
14,3 dias por ano. Janeiro é o mês em que se regista um maior número de dias de nevoeiro, sendo
que este fenómeno ocorre, em média, em 2,7dias. Ao longo de todo o ano são registados dias com
nevoeiro, no entanto no período entre Março e Setembro este fenómeno é muito pouco frequênte.
A humidade relativa do ar associada à temperatura, à insolação e à velocidade do vento, condiciona a
taxa de evaporação.
Este parâmetro climático tem uma variação reduzida em termos mensais, atingindo os valores
máximos nos meses de Dezembro, Janeiro e Fevereiro e os valores mínimos nos meses de Junho,
Julho e Agosto. Considerando-se o período anual, o valor máximo de humidade relativa (HR) nesta
estação registou-se em Dezembro e Janeiro assumindo um valor de 92 % (9 h). O valor mínimo foi de
58 % (18 h), registado em Agosto.
Em termos diários verifica-se que este parâmetro apresenta valores ligeiramente superiores de manhã
(09:00 h), sendo a média anual para o período da manhã de 82 %, enquanto que ao final da tarde
(18:00 h) o valor médio é de 73 %. Os valores da humidade relativa são, para a medição das 9 h,
superiores a 70 % ao longo de todo o ano.
A nebulosidade quantifica a fracção do céu, expressa em décimos, coberta por nuvens. Este
parâmetro climático condiciona directamente a insolação e indirectamente a estabilidade atmosférica.
A nebulosidade apresenta valores mínimos em Julho e Agosto, notando-se que os valores mais
elevados tendem a registar-se no período da manhã.
O número máximo de dias em que o céu se manteve encoberto (n>=8), registou-se no mês de
Fevereiro e foi de 12,0 dias. Em Julho, registou-se o valor mínimo de dias em que o céu se manteve
encoberto (1,5 dias). Agosto foi o mês com o maior número de dias de céu limpo (14,6 dias). No mês
de Fevereiro registou-se o menor número de dias de céu limpo 7,8 dias. Para valores anuais e no
período considerado, observa-se que o número de dias de céu limpo é superior ao número de dias de
céu encoberto, respectivamente 121,3 e 86,1 dias.
Nebulosidade (0-10)
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Figura III.4 - Variação anual da nebulosidade com a hora do dia
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1.2.8. Geada e Neve
No período em análise, registou-se a ocorrência de geada, em média, em 16,0 dias por ano, entre
Novembro e Abril.
Nesta estação meteorológica, durante o período de tempo considerado, o granizo ou saraiva é um
meteoro de ocorrência muito rara, ocorrendo, em média, em 0,4 dias por ano. A queda de neve é um
fenómeno ainda mais raro, registando-se em 0,1 dias por ano.

Quadro III.4- Meteoros diversos: número de dias por ano
ORVALHO

NEVE

GRANIZO

GEADA

JAN.

9,8

0,0

0,1

5,2

FEV.

7,3

0,0

0,1

2,9

MAR.

11,3

0,0

0,1

2,0

ABR.

10,3

0,0

0,1

0,1

MAI.

8,5

0,0

0,0

0,0

JUN.

6,6

0,0

0,0

0,0

JUL.

4,2

0,0

0,0

0,0

AGO.

5,0

0,0

0,0

0,0

SET.

5,3

0,0

0,0

0,0

OUT.

9,8

0,0

0,0

0,0

NOV.

14,7

0,1

0,0

1,4

DEZ.

9,3

0,0

0,0

4,4

ANO

102,1

0,1

0,4

16,0

1.3. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA
1.3.1. Geomorfologia
A geomorfologia da região encontra-se condicionada pelas formações geológicas que constituem a
bacia do Sado e as formações xistentas do Maciço Antigo (no caso a Zona Sul Portuguesa) que
constituem a peneplanície do Alentejo ou Superfície Fundamental. O relevo regional é suave e pouco
acentuado, sendo constituído por retalhos extensos de um planalto que resultou de uma aplanação
perfeita desenvolvida na bacia do Sado e na peneplanície.
A bacia do Sado constitui uma grande área de sedimentação relativamente plana, correspondente a
uma superfície de enchimento com altitudes que variam entre a cota 85 e a cota 135. O entalhe da
rede hidrográfica, principalmente o rio Sado, constitui o primeiro afeiçoamento ao relevo actual. Ao
III.8
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longo do rio Sado e seus afluentes principais são reconhecidos depósitos de terraços quaternários
que testemunham a evolução da rede hidrográfica sobre a aplanação entretanto formada.
A Peneplanície do Alentejo constitui a unidade fundamental do relevo do Baixo Alentejo e do interior
Algarvio. Apesar da variabilidade litológica (xistos, cornenas, quartzitos e granitóides), a peneplanície
ocorre de forma muito regular, com pouca variação altimétrica, sendo apenas recortada pela rede
hidrográfica e por alguns relevos de resistência, normalmente associados a rochas quartzíticas e
granitóides.
O relevo regional foi condicionado por dois episódios de aplanação, um no Terciário inferior e outro no
Quaternário (Plistocénico), seguidos de rejuvenescimento da erosão. A primeira aplanação originou a
extensa peneplanície do Alentejo que em algumas zonas se encontra coberta pela transgressão
marinha da bacia do Sado, onde os depósitos mais antigos datam do miocénico. A segunda aplanação
ocorre pela sedimentação das formações que constituem a bacia do Sado.
Posteriormente, o relevo é modificado pelo entalhe da rede hidrográfica actual, originando quatro
níveis de depósitos de terraços, estando os mais recentes entalhados nos mais antigos.
A área da pedreira é bastante plana com altitudes que variam entre a cota 42 e a cota 62, formando
uma superfície de pendor bastante suave para Sudeste. A área da pedreira insere-se numa das
vertentes do rio Sado, que se encontra a cerca de 1 km para Sudeste. No extremo Sudeste da área da
pedreira encontra-se a corta de exploração que possui cerca de 5,3 ha e altitudes que variam entre a
cota 48 e a cota 38 (Figura II.1).
A rede hidrográfica da envolvente próxima da pedreira é pouco desenvolvida, dado que a infiltração
prevalece sobre o escoamento superficial, devido à natureza permeável das formações geológicas
(essencialmente arenosas). Embora não seja reconhecida qualquer linha de água na área da pedreira,
a drenagem superficial é feita para Sul em direcção ao rio Sado, através de afluentes existentes a
Norte e a Sul da área da pedreira.

Cota

Sem escala definida

Figura III.5 – Topografia actual da pedreira.
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1.3.2. Geologia
A área do projecto insere-se, geologicamente, na formação ad – “Areias de dunas”, datada do
Quaternário, pertencente à bacia do Sado. A bacia do Sado corresponde a um graben que teve a sua
origem provavelmente no Oligocénico final ou Miocénico inicial. O bordo sudeste do graben
encontra-se bem representado por falhas normais enquanto o bordo noroeste parece corresponder a
uma flexura vincada. A bacia do Sado instalou-se sobre as formações intensamente dobradas e
metamorfizadas da Zona Sul Portuguesa (ZSP). Na Figura III.10 apresenta-se um extracto da Carta
Geológica de Portugal à escala 1:50 000, folha 42-B, com implantação da área da pedreira.
A ZSP é representada na região pelas formações do Grupo do Flysch do Baixo Alentejo e da Faixa
Piritosa Ibérica. Essas formações, de idade Paleozóica, são constituídas por xistos e grauvaques
(turbiditos) e por xistos e vulcanitos.
A formação da bacia do Sado está ligada à evolução regional do SW peninsular, com início no
Paleogénico, sendo posterior à abertura do Atlântico e à rotação da micro-placa ibérica. No
Oligocénico, o extremo Sul da península Ibérica sofreu colisão e rotação com a placa africana criando
fenómenos de tracção secundária que levaram à abertura de uma depressão por reactivação de
importantes fracturas de orientação NE-SW. Entre essas fracturas destacam-se a falha da Messejana,
que limita a bacia a SE, e o sistema de falhas do vale inferior do Tejo, que limita a bacia a NW.
A formação “Areias de dunas” é constituída por depósitos sedimentares de origem detrítica,
representados por alternâncias monótonas de areias soltas, por vezes, com seixos disseminados e
níveis de argilas.
Na área da pedreira as areias são finas, bem calibradas, de cores esbranquiçadas e, por vezes,
amareladas (Figura III.6). As areias possuem nódulos de argila disseminados, que constituem os
estéreis da pedreira, sendo separados no processo de beneficiação.

Figura III.6 – Aspecto geral das areias.
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Na base da corta da pedreira, decorrente da exploração abaixo do nível freático, ocorrem areias e
cascalheiras de cores avermelhadas e amareladas, levemente argilosas. Essas areias e cascalheiras
pertencem, provavelmente, à formação subjacente identificada na Carta Geológica de Portugal, à
escala 1:50 000, MEb – Formação de Esbarrondadoiro (Figura III.10).

1.3.3. Neotectónica e sismicidade
A localização de Portugal Continental no contexto das placas litosféricas (zona de fronteira das placas
eurasiática e africana) é responsável por actividade tectónica recente. A pedreira encontra-se a cerca
de 5 km a Norte da falha normal que põe em contacto as formações do Maciço Antigo com as
formações da bacia do Sado (Figura III.10 e Figura III.7).
A sismicidade em Portugal1 é pouco intensa e pouco frequente, mas o território continental português
é afectado esporadicamente por sismos de elevada intensidade e magnitude (Figura III.8), resultando
em geral de roturas em falhas activas.
Alguns dos sismos mais importantes sentidos em Portugal Continental, têm os seus epicentros
localizados a SW do Cabo de S. Vicente. Além da sismicidade associada à deformação na fronteira
das placas Açores - Gibraltar, existe também alguma actividade sísmica continental, no interior do
território e junto ao litoral.

1

CCDR Norte, PROT, 2009.
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Figura III.7 – Localização da pedreira na Carta Neotectónica de Portugal.
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Pedreira

Fonte: IGIDL/UL 1

Figura III.8 – Sismicidade de Portugal e zonas adjacentes entre 33 a.C. e 1990 d.C.
As acções sísmicas correspondentes a um sismo com um período de retorno de 1 000 anos podem
definir-se através do Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes2 em
função da localização e da natureza dos terrenos locais aflorantes.
A definição das zonas sísmicas regulamentares baseou-se nas cartas de risco sísmico, que integram
os efeitos das diferentes zonas de geração sísmica que afectam o país, e são apresentadas sob a
forma de isolinhas que unem pontos de igual valor da aceleração máxima (da velocidade ou do
deslocamento máximos) com um período de retorno de 1000 anos.
Segundo a Carta de Zonamento Sísmico3 a pedreira “Areeiro da Água do Montinho” situa-se na Zona
Sísmica A (Figura III.9), de elevado risco sísmico, à qual corresponde um coeficiente de sismicidade
(α) de 1.
Também se pode classificar a área de estudo quanto à microzonagem sísmica, recorrendo à carta de
intensidades máximas4 (Figura III.9). Esta carta representa o maior grau de intensidade sentido em
cada região de Portugal, tendo em conta todos os sismos ocorridos até à actualidade. Esta
quantificação é elaborada com base na Escala de Mercalli (alterada 1956).

1

Instituto de Geofísica Infante D. Luís / Universidade de Lisboa, 2001.

2

RSAEEP 1983

3

RSAEEP 1983

4

Instituto de Meteorologia e Geofísica de Portugal, IMGP .

E.122423.01.01.nf

SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

III.13

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA DE AREIA
“AREEIRO DA ÁGUA DO MONTINHO”

Pela análise da Figura III.9 conclui-se que a área de estudo se inclui na categoria de intensidades VII.
A descrição desta categoria na Escala de Mercalli, modificada (1956) é a seguinte:
“VII – Muito forte. É difícil permanecer em pé. É notado pelos condutores de automóveis.
Objectos pendurados tremem. As mobílias partem. Verificam-se danos nas alvenarias de
qualidade inferior (tipo D), incluindo fracturas. As chaminés fracas partem ao nível das coberturas.
Queda de reboco, tijolos soltos, pedras, telhas, cornijas, parapeitos soltos e ornamentos
arquitectónicos. Algumas fracturas nas alvenarias de qualidade intermédia (tipo C). Ondas nos
tanques. Água turva com lodo. Pequenos desmoronamentos e abatimentos ao longo das margens
de areia e de cascalho. Os grandes sinos tocam. Os diques de betão armado para irrigação são
danificados.”

•

Figura III.9 – Cartas de intensidades sísmicas e de zonas de risco sísmico.
Ainda segundo o RSAEEP e quanto à natureza das formações que ocorrem na área pode-se
classificar como um terreno do tipo III (solos coerentes moles e muito moles; solos incoerentes
soltos).
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Figura III.10 − Carta Geológica de Portugal à escala 1:50 000.
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1.4. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS
1.4.1. Introdução
A abordagem dos recursos hídricos apresentada neste capítulo pretende caracterizar e enumerar os
recursos hídricos superficiais existentes na área em estudo, do ponto de vista quantitativo e
qualitativo, sendo a bacia hidrográfica a principal unidade espacial de estudo.
Neste âmbito, caracteriza-se essencialmente o sistema hidrográfico das linhas de água abrangidas
e/ou influenciadas pelas intervenções preconizadas no projecto da Pedreira “Areeiro da Água do
Montinho”, atendendo à morfologia das respectivas bacias, ao seu regime de escoamento superficial,
aos caudais de ponta de cheia e aos aspectos de qualidade das massas de águas superficiais.
A informação necessária à caracterização das águas superficiais baseou-se nos elementos
publicamente disponíveis e trabalhos de campo, nomeadamente através de:
•

Base de dados do Atlas do Ambiente (Instituto do Ambiente);

•

Plano de Bacia Hidrográfica do rio Sado (1999/2000);

•

Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica do rio Sado (2011);

•

Base de dados do SNIRH (Instituto da Água).

A caracterização necessária para a realização do estudo foi efectuada à escala 1:25 000 para as
secções seleccionadas e com recurso a dados do Atlas da Água e dados de base do SNIRH (Sistema
Nacional de Informação de Recursos Hídricos) do INAG (Instituto da Água).

1.4.2. Enquadramento Hidrográfico na Bacia do Rio Sado
As linhas de água abrangidas pela ampliação da Pedreira “Areeiro da Água do Montinho” e cujas
respectivas bacias hidrográficas são interceptadas pelo projecto, inserem-se na região hidrográfica
nº6, mais precisamente na Bacia Hidrográfica do rio Sado. O rio Sado tem uma extensão de 180 km,
nasce na serra da Vigia, a 230 m de altitude e desagua em Setúbal.
Na Figura III.11 está representada a localização da área de intervenção na Carta de Escoamento
Médio Anual da Bacia Hidrográfica do rio Sado (PBH-Sado, 2000) e as estações de monitorização do
SNIRH a montante (25G/03 – Moinho da Gamitinha e 25G/01 – Santa Margarida do Sado) da área de
estudo.

E.122423.01.01.nf

SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

III.17

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA DE AREIA
“AREEIRO DA ÁGUA DO MONTINHO”

Figura III.11 – Localização da zona de intervenção da Pedreira “Areeiro da Água do Montinho” na
bacia hidrográfica do rio Sado. Carta de Escoamento Médio Anual.
Devido à predominância de formações sedimentares arenosas, o padrão de drenagem superficial
nesta região é predominantemente dendrítico no que se refere aos afluentes do rio Sado. O próprio rio
apresenta em alguns troços de forte meandrização.
Relativamente aos aspectos de quantidade ou seja de caudais de escoamento, apresenta-se na Figura
III.12 o escoamento anual no rio Sado no período de 1941/42 a 1990/911.

1

PBH-Sado, 2000
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Figura III.12 – Escoamentos anuais no rio Sado no período de 1941/42 a 1990/91.
Como se pode observar, a irregularidade do escoamento é muito acentuada, existindo grandes
variações entre os anos mais secos e os anos mais húmidos. O período mais seco acorre nos meses
de Maio a Outubro, com especial relevo para Junho, Julho e Agosto. O semestre húmido ocorre de
Novembro a Abril, concentrando-se neste período cerca de 97% do escoamento médio anual da bacia
do Sado propriamente dita1.
Em ano médio gera-se 85% do escoamento em semestre húmido e apenas 2% nos meses de Verão.
O ano húmido é caracterizado por uma maior assimetria na distribuição do escoamento, gerando-se
90% do escoamento em semestre húmido e apenas 1% nos meses de Verão2.
De acordo com dados mais recentes do Plano de Gestão de Bacia Hidrográfica do Sado (PGBH-Sado,
2011), o escoamento anual do rio Sado em ano médio é na ordem de 705 hm3 (Quadro III.5).

Quadro III.5– Volumes de escoamento do rio Sado3

1

PBH-Sado, 2000

2

idem

3

PGBH-Sado (2011)
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VOLUME DE ESCOAMENTO (hm 3)

Ano Seco

151,0

Ano Médio

704,7

Ano Húmido

1 538,1
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O escoamento mensal do rio Sado medido na Estação de Moinho da Gamitinha (25G/03H), a montante
da área de intervenção, está representado na Figura III.13. Os valores apresentam grande
variabilidade intra-anual, situando-se normalmente abaixo de 100 000 dam3/mês.

Figura III.13 – Escoamentos mensais no rio Sado (Estação 25G/03H – Moinho da Gamitinha) no
período de 1934 a 19901
De acordo com o PBH-Sado (2000), o balanço hídrico da área em que se insere o projecto em apreço
pode ser resumido como se indica:
•

Precipitação média anual = 600mm

•

Evapotranspiração real média anual = 400-450mm

•

Escoamento médio anual = 100-150mm

•

Infiltração máxima = 100mm ou superior (depende da cobertura vegetal)

Na Figura III.14 apresentam-se duas perspectivas do rio Sado obtidas na ponte de Santa Margarida do
Sado, a montante da área de intervenção, no final de Setembro 2011.

1

http://snirh.pt/
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B

Vista montante

Vista jusante
Figura III.14 – Perspectivas do rio Sado na ponte de Santa Margarida do Sado no dia 21/09/2011
Na margem esquerda do rio Sado a cerca de 2 Km para SW da área de intervenção, próximo do Monte
da Assencada, foi possível observar a única linha de água permanente na zona – Ribeira de Grândola,
que em Setembro de 2011 apresentava reduzido caudal (Figura III.15), resultante de escoamento de
base ou seja a partir de fluxos hipodérmicos (água subterrânea).
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Figura III.15 – Ribeira de Grândola. Monte da Assencada Vista Jusante. Data 21/09/2011.

1.4.3. Caracterização Fisiográfica das Bacias Hidrográficas na Área de
Intervenção
Após análise da rede hidrográfica na zona de intervenção e da identificação das linhas de água cujas
bacia hidrográficas são abrangidas, seleccionaram-se os principais pontos de confluência com o rio
Sado (secções de referência) para proceder delimitação das bacias hidrográficas a analisar.
Na Figura III.16 apresenta-se uma planta de localização da área de implantação da pedreira, com
indicação das quatro bacias hidrográficas (BH`s) abrangidas pela área de ampliação da pedreira e as
respectivas secções de estudo, numeradas de 1 a 4, de Sul para Norte.
As linhas de água, de reduzida expressão, são afluentes da margem esquerda do rio Sado, tendo
todas elas escoamento geral de NW para SE.
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Figura III.16 – Planta de localização da pedreira com indicação das bacias hidrográficas abrangidas e
respectivas secções de estudo.
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A delimitação das bacias hidrográficas foi realizada a partir da análise da drenagem natural do terreno,
com base na informação das cartas militares. Como se pode observar na Figura III.16, propõe-se o
estudo de quatro bacias hidrográficas, identificadas com BH1 a BH4.
A área de intervenção do Pedreira “Areeiro da Água do Montinho” abrange marginalmente a cabeceira
de uma linha de água, intercetando todas bacias hidrográficas identificadas e de forma mais
significativa a BH3.
As linhas de água das bacias hidrográficas em estudo, dada a sua pequena dimensão, não se
encontram referenciadas pela classificação decimal.
No Quadro III.6 apresentam-se as coordenadas Hayford-Gauss do IGeoE de cada uma das secções de
referência.

Quadro III.6– Coordenadas das secções de referência das bacias hidrográficas em estudo.
COORDENADAS [SISTEMA HG MILITAR]
BACIA HIDROGRÁFICA (BH)
MER (M)

PAR (M)

1

180 656

130 446

2

180 734

130 503

3

180 954

130 583

4

182 048

131 346

A análise fisiográfica das bacias hidrográficas indica que se tratam de muito pequenas bacias (área
inferior a 1 Km2), com excepção da BH1 com 2,7 km2 e de forma predominantemente alongada
(Quadro III.7).

Quadro III.7 – Características geométricas das bacias hidrográficas
BACIA HIDROGRÁFICA
(BH)

ÁREA
(km 2)

PERÍMETRO
(km)

1

2,69

8152

2

0,17

2610

3

0,69

4319

4

0,94

5580

Relativamente ao relevo, a curva hipsométrica representa a variação da elevação da bacia
hidrográfica, relativamente ao nível médio das águas do mar. A partir da curva hipsométrica é possível
obter a altitude máxima, mínima e média da bacia hidrográfica, bem como a altura média.
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A variação de altitude tem uma forte influência nos fenómenos hidrológicos, nomeadamente na
precipitação, evaporação e evapotranspiração, e consequentemente no escoamento. Na Figura III.17
apresenta-se a carta hipsométrica para as bacias hidrográficas abrangidas.

Figura III.17 – Carta hipsométrica com implantação da área de intervenção e das bacias hidrográficas
em estudo.
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No Quadro III.8 apresenta-se a altitude máxima, mínima, média e a altura média das bacias
hidrográficas.

Quadro III.8 – Altitudes máxima, mínima, média e altura média das bacias hidrográficas.
BACIA HIDROGRÁFICA
(BH)

ALTITUDE MÁXIMA
(M)

ALTITUDE MÍNIMA
(M)

ALTITUDE MÉDIA
(M)

ALTURA MÉDIA
(M)

1

82,0

10,7

58,6

47,9

2

55,8

9,4

41,8

32,4

3

62,8

9,8

46,9

37,1

4

68,0

11,5

50,4

38,9

Da análise do Quadro III.8, pode verificar-se que a diferença entre a cota máxima e mínima das bacias
estudadas varia entre os 46 m e os 71 m. A altitude média acaba por ser da mesma ordem de
grandeza em todas as bacias (entre os 40 e os 60 m).
Para as bacias hidrográficas estudadas foi elaborado o estudo dos perfis longitudinais das linhas de
água principais a partir da Carta Hipsométrica, que se apresenta na figura 8.

Figura III.18 – Perfis longitudinais das linhas de água principais.
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A inclinação média das vertentes permite classificar o tipo de relevo. No Quadro III.9 apresenta-se a
classificação do relevo de cada uma das bacias hidrográficas.

Quadro III.9 – Classificação do relevo de acordo com a inclinação média das vertentes.
BACIA HIDROGRÁFICA (BH)

INCLINAÇÃO MÉDIA DAS VERTENTES (%)

TIPO DE RELEVO

1

2,54

Levemente ondulado

2

3,84

Levemente ondulado

3

2,89

Levemente ondulado

4

3,48

Levemente ondulado

Para o estudo da inclinação média das vertentes foi elaborada a carta de declives, que se apresenta
na Figura III.19.
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Figura III.19 – Carta de declives com implantação da área de intervenção e das bacias hidrográficas
em estudo.
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De acordo com o Atlas da Água, a zona em análise insere-se na região hidrográfica do Sado. Na
envolvente da área em estudo, a linha de água principal é o rio Sado, sendo todas as linhas de água
em estudo afluentes da sua margem esquerda.
A linha de água principal de uma bacia é um dos principais elementos a caracterizar no estudo das
cheias, uma vez que o tempo de concentração depende das características geométricas das mesmas
(Quadro III.10).

Quadro III.10 – Características das linhas de água principais
BACIA HIDROGRÁFICA
(BH)

COMPRIMENTO (KM)

COTA MÁXIMA (M)

COTA MÍNIMA (M)

1

3,80

79,48

10,44

2

0,69

45,76

9,44

3

0,45

39,79

9,76

4

1,60

57,77

11,47

1.4.4. Estudo Hidrológico das Bacias Hidrográficas na Área de
Intervenção
1.4.4.1. Tempo de concentração
O tempo de concentração é o tempo relativo ao escoamento do ponto cinematicamente mais afastado
da secção de referência da bacia hidrográfica. O tempo de concentração tc na bacia foi estimado pelas
fórmulas empíricas de Témez, Ventura, Método do Soil Conservation Service (SCS), Kirpich e Ven Te
Chow, de acordo com os seus limites de aplicação. Adoptou-se para o tempo de concentração deste
estudo a média dos valores obtidos pelos métodos aplicados (Quadro III.11).
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Quadro III.11– Resultados da estimativa do tempo de concentração por fórmulas empíricas
TEMPO DE CONCENTRAÇÃO (HORAS)

BACIA
HIDROGRÁFICA

TEMEZ

VENTURA

SCS

KIRPICH

VEN TE CHOW

MÉDIA1(1)

ADOPTADO

1

0,74

1,54

2,71

-

0,82

1,03

1,00

2

0,17

0,23

0,56

0,15

0,19

0,19

0,20

3

0,11

0,41

0,42

-

0,14

0,22

0,20

4

0,35

0,72

1,16

-

0,40

0,49

0,50

1.4.4.2. Precipitação de projecto
As precipitações de projecto, com duração igual ao tempo de precipitação, foram obtidas a partir das
curvas IDF propostas pelo INAG (Brandão & Rodrigues, 1988).
Adoptou-se para este estudo, o posto udográfico com intensidades de precipitação mais elevadas, de
entre os postos periféricos relativamente às bacias hidrográficas em estudo (Posto Udográfico de
Relíquias – 27G/01).
No Quadro III.12 apresentam-se as intensidades de precipitação obtidas a partir das curvas IDF do
Posto de Relíquias para diferentes períodos de retorno.

Quadro III.12– Intensidades de precipitação de projecto
INTENSIDADE DE PRECIPITAÇÃO (mm/hora) – IDF RELÍQUIAS

BACIA
HIDROGRÁFICA

T=2 ANOS

T=5 ANOS

T=10 ANOS

T=20 ANOS

T=50 ANOS

T=100 ANOS

1

35,10

52,87

64,61

76,14

90,74

101,74

2

68,57

96,22

114,55

132,38

155,16

172,30

1.4.4.3. Caudais de ponta de cheia
Propõe-se o cálculo dos caudais de ponta de cheia através de métodos de transformação precipitação
– escoamento. Desta forma, os caudais de ponta de cheia serão estimados a partir da do Método SCS
e da Fórmula Racional.
No Quadro III.13 apresentam-se os caudais de ponta obtidos pelo método SCS.

1

Média calculada desprezando o valor de tempo de concentração mais elevado
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Quadro III.13 – Cálculo dos caudais de ponta de cheia (m3/s) pelo método do SCS.
CAUDAIS DE PONTA DE CHEIA (M3/S) – MÉTODO SCS

BACIA
HIDROGRÁFICA

T=2 ANOS

T=5 ANOS

T=10 ANOS

T=20 ANOS

T=50 ANOS

T=100 ANOS

1

1,7

5,2

8,0

11,0

15,1

18,3

2

0,2

0,5

0,7

1,0

1,3

1,6

3

1,0

2,3

3,4

4,5

6,1

7,5

4

0,9

2,6

4,0

5,6

7,7

9,4

No Quadro III.14 apresentam-se os valores obtidos para os caudais de ponta de cheia pela Fórmula
Racional.

Quadro III.14– Cálculo dos caudais de ponta de cheia (m3/s) pela Fórmula Racional.
CAUDAIS DE PONTA DE CHEIA (m 3/s) - FÓRMULA RACIONAL

BACIA
HIDROGRÁFICA

T=2 ANOS

T=5 ANOS

T=10 ANOS

T=20 ANOS

T=50 ANOS

T=100 ANOS

1

4,4

6,7

8,8

11,3

15,5

19,6

2

0,8

1,1

1,4

1,7

2,3

2,9

3

2,9

4,2

5,3

6,8

9,2

11,5

4

2,4

3,8

5,0

6,4

8,8

11,2

Os caudais determinados pela Fórmula Racional estão, normalmente, sobreavaliados no caso de
pequenas bacias em sedimentos arenosos como o presente caso de estudo, em que a componente
infiltração não é desprezável. No entanto, por uma questão defensiva, optou-se por considerar os
resultados obtidos como válidos para as quatro pequenas bacias analisadas.
Para efeitos de dimensionamento hidráulico e avaliação hidrológica poderá ser usado o valor médio
obtido a partir das duas metodologias (Quadro III.15).

Quadro III.15 – Caudais de ponta de cheia (m3/s) – Valores Adoptados
CAUDAIS DE PONTA DE CHEIA (M3/S) – VALORES ADOPTADOS

BACIA
HIDROGRÁFICA

T=2 ANOS

T=5 ANOS

T=10 ANOS

T=20 ANOS

T=50 ANOS

T=100 ANOS

1

3,1

6,0

8,4

11,2

15,3

19,0

2

0,5

0,8

1,1

1,4

1,8

2,3

3

2,0

3,3

4,4

5,7

7,7

9,5

4

1,7

3,2

4,5

6,0

8,3

10,3
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1.5. RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS
1.5.1. Considerações iniciais
A caracterização hidrogeológica da área de intervenção foi realizada com base em informações
recolhidas em níveis distintos mas complementares:
•

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

•

Foi consultado o Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) do Instituto da
Água e da ARH Alentejo1;

•

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

•

Foram efectuadas medições de parâmetros de campo in situ no lago da pedreira.

1.5.2. Enquadramento hidrogeológico regional
Do ponto de vista hidrogeológico, a área de intervenção insere-se no limite do Sistema Aquífero da
Bacia do Tejo-Sado/Margem Esquerda (SATS/ME) e na cobertura Plio-quaternária em continuidade
geológica2 com o referido sistema.
A área de intervenção corresponde, em termos geológicos, à bacia sedimentar do Tejo-Sado e pode
considerar-se em continuidade geológica com o Sistema Aquífero da Bacia do Tejo-Sado/Margem
Esquerda (SATS/ME) e com o Sistema Aquífero da Bacia de Alvalade (SABA), embora com este último
não esteja em continuidade hidrogeológica devido à presença do rio Sado (Figura III.20 e Figura
III.21).
De acordo com a bibliografia consultada, não se dispõe de dados piezométricos ou de qualidade
disponíveis no SNIRH para as formações plio-quaternárias e quaternárias das margens do rio Sado na
zona de Santa Margarida do Sado. O estudo relativo à caracterização do aquífero superior livre que
ocorre na pedreira “Areeiro da Água do Montinho” é, portanto, baseado em trabalho de campo e
experiência dos autores em casos de estudo semelhantes.
Adicionalmente, não foram identificados estudos específicos de Hidrogeologia com informação
relativamente às propriedades hidráulicas das formações interessadas nesta zona, por se tratar de
aquíferos com pouco interesse económico devido á sua reduzida espessura. A maior parte das

1

www.snirh.pt .

2

INAG (2000); ERHSA (2003); PBH-Sado (2000); PGBH-Sado (2011)
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extracções para agricultura e pecuária foi realizada a partir de poços, actualmente abandonados ou
pouco utilizados.

Figura III.20 - Enquadramento hidrogeológico da área de intervenção
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Figura III.21 – Enquadramento geológico e hidrogeológico da área de estudo.
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Na zona de Santa Margarida do Sado, a cobertura plio-plistocénica pode ter potencialidade aquífera
como origem de abastecimento particular para fins pecuários e agrícolas de subsistência, como
comprovado durante os trabalhos de campo, pela existência de inúmeros poços dispersos no campo,
embora a maioria se esgote no Verão.
Excepcionalmente, pode até suportar abastecimento público como acontece com a Fonte da Robala
(N1) que abastece a povoação de Santa Margarida do Sado.
De acordo com a Folha 7 da Carta Hidrogeológica de Portugal1, a área de intervenção localiza-se
sobre formações Plio-quaternárias das margens do rio Sado (PQ) de natureza areno-conglomerática
com intercalações argilosas, que definem uma unidade hidrogeológica com comportamento poroso, de
âmbito local e de média a baixa permeabilidade, em função da existência de camadas argilosas
(Figura III.22).

1

SGP (1986)
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Figura III.22 – Enquadramento hidrogeológico da área de estudo
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1.5.3. Caracterização hidrogeológica da área de intervenção
1.5.3.1. Formações aquíferas
Na área de intervenção, as formações aflorantes, integram-se na cobertura detrítica plio-plistocénica
(PQ) que cobre as formações miocénicas e paleozóicas da bacia do Tejo-Sado.
Os depósitos detríticos formam um aquífero poroso, bastante permeável com um nível aquífero
superior livre e, eventualmente, níveis semi-confinados e confinados em profundidade que, no entanto,
não foram reconhecidos no trabalho de campo, dado que na área de intervenção e na sua proximidade
não existem furos de captação
Desta forma constitui-se um aquífero freático, sub-superficial, que acompanha a superfície topográfica
e descarrega, ocasionalmente, para linhas de água temporárias, após os períodos de precipitação
intensa ou directamente para o rio Sado.
Na área de intervenção, podemos definir duas situações com características hidrogeológicas distintas,
embora apenas o aquífero superior livre tenha sido identificado:
a) um aquífero livre, sub-superficial captado maioritariamente por poços de pequena
profundidade, limitado na base por camadas impermeáveis descontínuas de matriz argilosa.
Tem apenas interesse local e é extremamente vulnerável à contaminação química e
bacteriológica, pela reduzida profundidade do nível freático;
b) aquíferos confinados e/ou semiconfinados captados a diferentes profundidades por meio de
furos, constituindo os aquíferos com interesse regional para abastecimento público. Estes
sistemas são menos vulneráveis à contaminação agrícola com origem na superfície.
A recarga do aquífero livre superior deverá situar-se nos 20% da precipitação média anual (600mm) e
para os aquíferos semi-confinados e confinados mais profundos será na ordem dos 10%, a partir da
drenância das camadas superiores (INAG, 2000; Paralta et al., 2006).

1.5.3.2. Inventário de Pontos de água
O Inventário Hidrogeológico efectuado, baseou-se em dados disponíveis no site do INAG1 e nos
registos do Projecto ERHSA2 completados com informações obtidas em trabalhos de campo realizados
durante o mês de Setembro de 2011.
Foram identificados um poço (P1), cinco nascentes (N1 a N5) e três furos de captação (F1 a F3),
embora, com excepção de P1, todos os restantes a distância considerável da área de intervenção, e,
em nenhum caso, com relação hidráulica com a área em estudo.
1

www.snirh.pt

2

ERHSA (2003) – Projecto de Estudo dos Recursos Hídricos Subterrâneos do Alentejo
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O lago da pedreira, resultante da exumação do nível freático no decorrer da extracção de areia está
referenciada com L1.
A nascente N1 é localmente conhecida por Fonte da Robala e constitui origem de abastecimento
público à povoação de Santa Margarida do Sado.
O mapa com a implantação do inventário hidrogeológico está representado na Figura III.23 e no
Quadro III.16 apresentam-se as respectivas características.
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Figura III.23 – Inventário hidrogeológico
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Quadro III.16 – Inventário Hidrogeológico.
Ponto de
Água
P1
N1

Coord. Militares
Tipo
Poço
Nascente

Local

Cota (m)

Prof. (m)

NHE (m)

Fonte

132770

68

-

-

ERHSA (496/3)

180800

128341

20

-

-

VISA

180000

127400

15

-

-

ERHSA (507/6)

Mer (m)

Par (m)

Carniceirinha

178430

Fonte da
Robala

N2

Nascente S. Margarida do
Sado

N3

Nascente

Monte da
Tojeira

178030

129740

20

-

-

ERHSA (507/52)

N4

Nascente

Monte da
Tojeira

177600

129950

40

-

-

ERHSA (507/51)

N5

Nascente

Miranda

183380

133060

45

-

-

ERHSA (496U002)

F1

Furo

Caniceira

177433

134823

86

-

-

SNIRH (496/7) (1)

F2

Furo

Caniceira

178450

134980

85

-

-

ERHSA (496/12)

F3

Furo

Caniceira

177600

134600

86

-

-

ERHSA (496F007)

L1

Lago

181006

131252

47

5

3,1

VISA

“Areeiro da Água
do Montinho”

Sem dados
ERHSA – Projecto de Estudo dos Recursos Hídricos Subterrâneos do Alentejo (2003)

O sistema de abastecimento à povoação de Santa Margarida do Sado baseia-se na Fonte da Robala
(N1). A nascente localiza-se aproximadamente a 1km para NE da povoação. O caudal diário explorável
é de aproximadamente 259 m3dia (3 L/s). As formações aquíferas são as areias plio-quaternárias, que
definem um sistema freático ou livre de reduzida profundidade.
Durante o Inventário Hidrogeológico foram recolhidas amostras de água subterrânea no Lago L1 da
área de intervenção (Figura III.24), para análise físico-química resumida1 e parâmetros de campo,
como o pH, condutividade eléctrica, temperatura e sólidos totais dissolvidos (Quadro III.17).

1

Boletins em Anexo
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Figura III.24 – Lago da pedreira “Areeiro da Água do Montinho”

Quadro III.17 – Medição de parâmetros físico-químicos de campo
CONDUTIVIDADE
LOCAL

TIPO

TEMP. (ºC)

pH

STD (mg/L)

ELÉCTRICA

(µS/cm)
L 1 (Lago)

Lago

23,6

7,3

40

80

De acordo com os parâmetros de campo, a água do aquífero freático local, que é suportado
inferiormente por níveis argilosos descontínuos, apresenta-se com tendência neutra e classe de
condutividade eléctrica baixa.

1.5.3.3. Caracterização Hidrogeoquímica
A partir da análise físico-química da água subterrânea, correspondente ao lago da pedreira,
realizou-se um estudo de especiação hidrogeoquímica, no sentido de compreender a relação entre a
composição iónica, o reservatório aquífero (areias médias e finas siliciosas) e os processos de recarga
e circulação/tempo de residência no aquífero freático local.
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O estado de equilíbrio hidroquímico, representado pelo índice de saturação dos minerais do sistema
carbonatado (calcite e dolomite) e silicioso (Quartzo), a Taxa de Adsorção de Sódio (SAR)1, e os
índices Na/Cl, Ca/Mg e Ca/HCO3 (em meq/L) obtidos a partir do programa PHREEQC2 estão
representados no Quadro III.18.
O Índice de Saturação, IS, exprime o estado de equilíbrio da água relativamente a um mineral. Se a
água está em equilíbrio em relação aos constituintes do mineral, então IS equivale a 1, ou seja o valor
de log IS situa-se no intervalo entre -0,1 e 0,1. Se o valor do log IS é inferior a -0,1, a água está
subsaturada e portanto com tendência para fenómenos de dissolução. Em águas sobressaturadas em
determinados constituintes, o valor do IS é superior a 1 (log IS > 0,1) e predomina a tendência para
atingir o equilíbrio por precipitação do mineral cujas espécies se encontram em excesso.
Os fenómenos de solubilização e precipitação dependem em grande parte de factores físicos como a
temperatura, pH, e pressão atmosférica (pressão parcial de CO2) bem como da acção isolada ou
conjunta de fenómenos modificadores do equilíbrio químico como a alteração da concentração da
solução e do efeito do ião comum.
O racio hidroquímico, de certos elementos químicos pode fornecer indicações importantes sobre a
natureza da rocha aquífera, localização das zonas de recarga, direcção de fluxo subterrâneo, tempo
de contacto da água com o terreno, existência de fenómenos modificadores e características
específicas da água. Estas razões podem funcionar como verdadeiros indicadores químicos, desde
que as concentrações não sejam muito elevadas.
A fácies hidroquímica é o resultado do compromisso entre as diferentes fases presentes na solução,
em especial das relações iónicas que se estabelecem entre a fase sólida (mineral) e a água. A fácies
hidroquímica predominante é cloretada magneso-sódico, como se pode observar da projecção da
amostra em diagrama de Piper (Figura III.25).
A amostra colhida em 26/09/2011 apresenta-se pouco mineralizada e com baixa dureza, de reacção
neutra. Os elementos que mais contribuem para a mineralização da água são o magnésio, o sódio e o
cloreto. Pela análise dos índices de saturação, constata-se que a amostra se encontra subsaturada
nos minerais do sistema carbonatado e silicioso.
O erro de balanço (ERB), relativamente elevado (34,5%) deve-se ao facto da água ser pouco
mineralizada e admitir-se para efeitos de especiação hidrogeoquímica o valor do Limite de
Quantificação (LQ) quando o resultado se apresenta inferior a LQ, resultando um desequilíbrio no
balanço iónico (Soma dos Aniões = 0,83 meq/l e a Soma dos Catiões = 1,69 meq/l).

1

Sodium Adsortion Ratio

1
2

2

[Na ]
([Ca ] + [Mg ])
+

SAR =

2+

2+

Parkhurst (1995)
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Quadro III.18 – Resultados da especiação hidrogeoquímica da amostra do Lago da pedreira
PARÂMETROS

LAGO

ERB (%)

34,5

Grupo Condutividade eléctrica

C1 (baixo)

SAR

1,02

Dureza (mg/L CaCO3)

47,0

Fácies hidroquímica

Mg-Na-Cl (cloretada magneso-sódica)

Log IS Calcite

- 2,73

Log IS Dolomite

- 4,77

Log IS Quartzo

- 0,76

rNa/rCl (meq/L)

1,12

rCa/rMg (meq/L)

0,27

rCa/rHCO3 (meq/L)

2,00

A aptidão da água subterrânea da pedreira da “Areeiro da Água do Montinho” para uso agrícola
corresponde à classe C1S1 do índice Riverside. O perigo de alcalinização dos solos e o risco de
salinização é baixo.
Em termos globais, a água subterrânea do aquífero freático da área de intervenção apresenta
características químicas de circulação em formações psamíticas e pouco evoluída ou seja com
reduzida mineralização a partir da solubilização dos terrenos atravessados, pelo que se conclui que o
seu percurso e tempo de residência nas formações arenosas, antes da descarga natural (subterrânea)
para o rio Sado deve ser de curta duração.
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Figura III.25 – Diagrama de Piper da amostra do Lago da pedreira “Areeiro da Água do Montinho”

1.5.4. Qualidade da Água
1.5.4.1. Enquadramento legal
A avaliação da qualidade da água é enquadrada legalmente pelo Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de
Agosto, que estabelece as normas, os critérios e os objectivos de qualidade com a finalidade de
proteger o meio aquático e melhorar a qualidade das águas em função dos seus principais usos. Para
os parâmetros de qualidade estabelecidos naquele diploma foram definidos: valores máximos
admissíveis (VMA), que indicam os valores de norma de qualidade que não devem ser ultrapassados;
valores máximos recomendáveis (VMR), que indicam os valores de norma de qualidade que devem ser
respeitados ou não excedidos; e valores limite de emissão (VLE) que indicam o valor da concentração
de determinadas substâncias que não podem ser excedidos por descarga no meio aquático.
A secção III daquele diploma, relativa à água para consumo humano, foi revogada pelo Decreto-Lei
n.º 243/2001, de 5 de Setembro, que aprova as normas relativas à qualidade da água destinada a este
uso, transpondo para o direito interno a Directiva n.º 98/83/CE, do Conselho, de 3 de Novembro. Este
último, foi revogado pelo Decreto-Lei nº306/2007, de 27 de Agosto.
Quando considerado o uso para consumo humano (o mais exigente em termos de qualidade), a água
deve satisfazer um conjunto de condições relativamente a valores paramétricos fixados nas
partes I, II e III do Anexo I do Decreto-Lei nº306/2007, de 27 de Agosto, bem como, cumprir os
controlos de rotina, inspecção e frequências mínimas de amostragem e análise de águas com esse
fim. Não sendo indicado o seu uso para um fim específico, as águas superficiais deverão, contudo,
satisfazer um conjunto de objectivos ambientais de qualidade mínima. Esses objectivos ambientais
são listados no Anexo XXI do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto.
A descarga de águas residuais no meio aquático receptor condiciona a sua qualidade e encontra-se
genericamente regulamentada no Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. Articulados
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com o Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto, referem-se os seguintes diplomas estabelecidos,
também, com vista à redução da poluição dos meios aquáticos provocada pelas descargas de águas
residuais pontuais e difusas:
•

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

•

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

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

1.5.4.2. Potenciais contaminantes aquáticos associados à actividade na
área de intervenção
Nas actividades de extracção mineral de inertes a céu aberto, o parâmetro que assume maior relevo
sobre a qualidade da água é o transporte de sólidos para as linhas de água, com consequente
incremento da concentração de Sólidos Suspensos Totais (SST).
Outro aspecto importante, com eventuais consequências sobre a qualidade das águas superficiais
e/ou subterrâneas, tem a ver com a possibilidade de ocorrência de situações acidentais anómalas,
associadas a derrames de óleos (novos ou usados), combustíveis ou outras substâncias poluentes.
No caso em estudo, a drenagem das águas residuais provenientes das instalações sociais será
efectuada para uma fossa séptica estanque, esgotada periodicamente por empresa credenciada para
o efeito, não constituindo, por isso, fonte de contaminação.
Os óleos novos e usados assim como o combustível usado na instalação serão armazenados em
recipientes estanques. Os óleos usados serão recolhidos periodicamente por empresa credenciada
para o efeito.

1.5.4.3. Potenciais contaminantes aquáticos associados a actividades na
envolvente da área de intervenção
Na área de intervenção e na sua envolvente predomina uma ocupação florestal e agrícola, que não é
susceptível de provocar uma elevada contaminação da água subterrânea.
Eventualmente, práticas agrícolas, em determinadas épocas do ano hidrológico, em função da
precipitação, poderão alterar a composição físico-química da água subterrânea, dada a vulnerabilidade
do sistema à poluição.
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1.5.4.4. Qualidade da água superficial
Relativamente aos aspectos de qualidade da água do rio Sado, dispõem-se de duas estações de
amostragem conforme indicado no Quadro 11.

Quadro III.19 – Estações de monitorização do rio Sado nas envolvente da pedreira “Areeiro da Água
do Montinho”
REF. SNIRH
25G/03H
25G/03
25G/01

LOCAL

MER (M)

Moinho da
Gamitinha

176 261

Santa Margarida
do Sado

180 027

PAR (M)

COTA (M)

121 791

126 988

REDE

PERÍODO

Hidrometria

1933 - 2006

Qualidade

1994 - 2011

Qualidade

1985 - 1993

31

12

Dado que a Estação de Santa Margarida do Sado está actualmente fora de serviço, abordam-se os
resultados da Estação de Moinho da Gamitinha. De acordo com o PBH-Sado (2000) as tendências de
qualidade nesta estação são as seguintes:
Nitratos - apresenta sazonalidade, aumentando os valores entre Julho e Fevereiro e diminuindo
no restante período;

•

•

CBO5 e CQO - apresentam tendência crescente;

•

Oxidabilidade - apresenta tendência decrescente.

A análise dos valores médios anuais para a Estação de Moinho da Gamitinha apontam para tendência
de aumento de Temperatura, pH, Nitratos, Oxigénio Dissolvido, Oxidabilidade, Sólidos Suspensos
Totais e Condutividade eléctrica (PBH-Sado, 2000).
De acordo com o PBH-Sado (2000), as medições na Estação de Moinho da Gamitinha são
frequentemente desconformes relativamente aos parâmetros microbiológicos para uso balnear, de
acordo com o Decreto-lei n.º 236/98, de 1 Agosto. A desconformidade é extensível ao parâmetro SST
e Cobre para fins piscícolas e aos coliformes fecais, SST e cloretos para água de rega.

1.5.4.5. Qualidade da Água Subterrânea
A rede de qualidade da água subterrânea da responsabilidade Instituto da Água, IP (INAG) não possui
qualquer estação de monitorização na envolvente próxima da área de implantação do projecto.

1

http://snirh.pt/
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No sentido de caracterizar a qualidade da água subterrânea com informações mais recentes que os
escassos registos generalistas da bibliografia consultada, realizou-se uma colheita no lago da pedreira
(Quadro III.20). As colheitas foram efectuadas no dia 26 de Setembro de 2011 e no Anexo I
apresentam-se os boletins de análise.
Relativamente à avaliação da qualidade da água, está enquadrada legalmente pelo
Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, que estabelece as normas, os critérios e os objectivos de
qualidade com a finalidade de proteger o meio aquático e melhorar a qualidade das águas em função
dos seus principais usos.
A secção III daquele diploma, relativa à água para consumo humano, foi revogada pelo
Decreto-Lei n.º 243/2001, de 5 de Setembro, que aprova as normas relativas à qualidade da água
destinada a este uso, transpondo para o direito interno a Directiva n.º 98/83/CE, do Conselho, de 3 de
Novembro. Este último, foi revogado pelo Decreto-Lei nº306/2007, de 27 de Agosto.
Em termos de qualidade da água, a comparação dos valores obtidos nos parâmetros analisados com
os valores estipulados na Categoria A1 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de Agosto, indica
que os parâmetros analisados se situam abaixo dos Valores Máximos Recomendados (VMR).
De acordo com os parâmetros analisados, artigo 14.º do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto,
considerar-se-ão aptas para poderem ser utilizadas como origem de água para a produção de água
para consumo humano as águas subterrâneas que apresentem qualidade superior ou igual à da
categoria A1 do Anexo I.
Em termos de qualidade da água, a comparação dos valores obtidos nos parâmetros analisados com
os valores paramétricos do Decreto-Lei n.º nº306/2007, de 27 de Agosto, indica conformidade
relativamente a todos os parâmetros.

Quadro III.20 – Resultados obtidos na análise da água subterrânea.
A1 DO ANEXO I DL 236/98,
1/AGOSTO
VMR

VMA

DL
306/2007,
27/AGOSTO

pH (21,2 ºC)

6,5-8,5

-

6,5-9,0

7,0

Condutividade eléctrica (µS/cm)

1000

-

2500

99

Sólidos Totais Dissolvidos (mg/L)

NA

NA

NA

69

Cloretos (mg/L)

200

-

250

22

Sulfatos (mg/L)

150

250

250

<4

Nitrato total (mg/L)

25

50

50

<2

Sódio (mg/L)

NA

NA

200

16

Bicarbonato (mg/L)

NA

NA

NA

<6

PARÂMETROS
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Potássio (mg/L)

NA

NA

DL
306/2007,
27/AGOSTO
NA

Ferro total (mg/L)

0,1

0,3

0,2

< 0,05

Cálcio (mg/L)

NA

NA

< 100 (1)

4

Magnésio (mg/L)

NA

NA

< 50 (1)

9

Sílica (mg/L)

NA

NA

NA

< 1,1

PARÂMETROS

A1 DO ANEXO I DL 236/98,
1/AGOSTO

LAGO
(ÁGUA SUBTERRÂNEA)
2

NA – Não atribuído
(1) Valor máximo recomendado

1.5.4.6. Avaliação da vulnerabilidade à poluição
ENQUADRAMENTO
De uma forma geral não existe nenhum modo satisfatório de representar a vulnerabilidade dos
aquíferos. De facto, não é possível representar num único mapa, sobretudo de pequena escala todas
as condicionantes geológicas, hidrogeológicas e hidroquímicas que exercem algum controlo sobre o
comportamento dos contaminantes. Cada grupo de contaminantes, é afectado por inúmeros factores
que incluem o tipo e a espessura do solo, características e espessura da zona não saturada (zona
vadosa), taxa de recarga, características do aquífero, etc.
Ainda assim, são frequentemente utilizados índices que sintetizam, num único valor, a influência de
todos os factores que, directa ou indirectamente, contribuem para influenciar a sua vulnerabilidade.
Apresenta-se seguidamente, uma abordagem da vulnerabilidade aquífera da área de intervenção do
projecto, segundo o Método Quantitativo DRASTIC1 e o Método Qualitativo EPPNA2.

1

Aller et al., 1987.

2

EPPNA, 1998.
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ÍNDICE DRASTIC
Parâmetro D – Profundidade do topo do aquífero (zona não saturada)
Utilizaram-se os dados de profundidades do nível hidroestático observados no lago da
área de intervenção por ocasião dos trabalhos de campo, durante o mês de Setembro
2011, admitindo uma subida de 1 m, por ocasião do semestre húmido, correspondente
ao cenário mais desfavorável. Os valores obtidos enquadram-se nas profundidades
entre 1.5 e 4.6 m profundidade, correspondentes no método DRASTIC ao índice 9.
Parâmetro R – Recarga
Considera-se um valor na ordem de 20% (120 mm/ano), da precipitação média anual
(600 mm/ano), que poderá ser superior nas zonas desmatadas, admitindo-se que
possa atingir 40% (240 mm) o que equivale, no método DRASTIC, ao índice 8.
Parâmetro A – Litologia do aquífero
Utilizou-se a descrição litológica disponível na cartografia geológica publicada, tendo
sido verificada durante os trabalhos de campo na área de intervenção. Em termos
genéricos pode considerar-se que o material do aquífero na área de estudo é
constituído essencialmente por areias siliciosas de calibre fino e médio, com algumas
intercalações argilosa. Esta caracterização enquadra-se na classe de areias e balastro,
a que corresponde o índice 8.
Parâmetro S – Tipo de solo
Na região de implantação do projecto ocorrem solos pouco evoluídos,
predominantemente arenosos, a que corresponde o índice 6 do método DRASTIC.
Parâmetro T – Topografia ou declive
Recorreu-se à informação altimétrica da carta militar 496 para a área de intervenção e
aos levantamentos topográficos disponíveis, obtendo-se um declive médio na maior
parte da área entre 2 e 4%, tendo-se, por conseguinte, atribuído o índice 9.
Parâmetro I – Influência da zona vadosa
Utilizou-se o mesmo critério definido para o parâmetro A, tendo-se atribuído o índice 8,
correspondente a matriz predominantemente arenosa.
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Parâmetro C – Condutividade hidráulica do aquífero
Não se dispondo de informação suficiente, e por precaução, atribuiu-se o índice 6 da
classificação DRASTIC, correspondente ao intervalo 28.5<K<40,7 m/dia, de acordo
com os valores de permeabilidade obtidos em sistemas semelhantes1.
No Quadro III.21 apresentam-se os valores da classe determinada e o respectivo índice DRASTIC.

Quadro III.21 – Vulnerabilidade DRASTIC para o aquífero superior livre
PARÂMETRO (FACTOR DE PONDERAÇÃO)

CLASSE

ÍNDICE DRASTIC

D - Profundidade do topo do aquífero (5)

1,5 a 4,6 m

9

R – Recarga (4)

178 a 254 mm

8

A - Litologia do aquífero (3)

Areia e balastro

8

S - Tipo de solo (2)

Franco arenoso

6

T – Topografia ou declive (1)

2-6%

9

I - Influência da zona vadosa (5)

Areia e balastro

8

C - Condutividade hidráulica do aquífero (3)

28.5 < K< 40,7 m/dia

6

O valor da vulnerabilidade DRASTIC para o aquífero freático na área de intervenção da pedreira
“Areeiro da Água do Montinho” situa-se em 180, o que equivale a um sistema com vulnerabilidade alta.
O resultado obtido é concordante com os intervalos de vulnerabilidade descritos para outros sistemas
porosos não confinados conhecidos em Portugal.
CLASSIFICAÇÃO EPPNA
A abordagem da vulnerabilidade à poluição pode também ser realizada a partir de metodologias
qualitativas baseadas no critério litológico dos aquíferos ou das formações hidrogeológicas
indiferenciadas2.
Este método considera oito classes de vulnerabilidade/risco que se descrevem no Quadro III.22.

1

2

Oliveira da Velha & Monteiro, 1999
A primeira cartografia da vulnerabilidade à poluição segundo critérios litológicos foi realizada segundo o método
apresentado no documento "Informação Cartográfica dos Planos de Bacia - Sistematização das Figuras e Cartas a
Imprimir em Papel" da autoria da Equipa de Projecto do Plano Nacional da Água, versão de Outubro de 1998.
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Quadro III.22 – Classes de vulnerabilidade e risco segundo um critério litológico.
CLASSE

TIPO DE AQUÍFERO

RISCO

V1

Aquíferos em rochas carbonatadas de elevada carsificação

Alto

V2

Aquíferos em rochas carbonatadas de carsificação média a
alta

Médio a Alto

V3

Aquíferos em sedimentos não consolidados com ligação
hidráulica com a água superficial

Alto

V4

Aquíferos em sedimentos não consolidados sem ligação
hidráulica com a água superficial

Médio

V5

Aquíferos em rochas carbonatadas

Médio a baixo

V6

Aquíferos em rochas fissuradas

Baixo a variável

V7

Aquíferos em sedimentos consolidados

Baixo

V8

Inexistência de aquíferos

Muito baixo

Esta abordagem apresenta algumas vantagens relativamente aos métodos empíricos anteriormente
descritos uma vez que permite incorporar o conhecimento de inúmeras variáveis hidrogeológicas e do
comportamento das principais formações, para gerar classes de vulnerabilidade correspondentes a um
determinado nível de risco1.
De acordo com esta metodologia, o presente caso de estudo enquadra-se nas classes de
vulnerabilidade V3 (Risco Alto).
O risco de poluição em função de hipotéticos derrames acidentais será, portanto, elevado, pelo que
deverá ser cumprido rigorosamente o conjunto de medidas de minimização propostas.

1.6. SOLOS E OCUPAÇÃO ACTUAL DO SOLO
1.6.1. Caracterização geral
O solo é um recurso natural não renovável nem regenerável pelo que a sua utilização pelas várias
actividades deve ser a mais adequada.
A qualidade do solo, enquanto recurso, varia substancialmente ao longo do território e é com base
nesse parâmetro, que conjuga um conjunto de factores físicos e químicos, que se deve fazer a opção
da melhor utilização possível, numa perspectiva de desenvolvimento sustentável, ou seja, que a
utilização do recurso, com base nas necessidades actuais, não ponha em causa as necessidades das
gerações futuras.

1

Ribeiro, 2001.
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Far-se-á uma descrição dos solos existentes na área do projecto de ampliação da pedreira “Areeiro da
Água do Montinho” e sua envolvente próxima, através da sua caracterização pedológica com base nos
elementos existentes e o uso actual do solo.
No que se refere ao uso actual do solo, a indústria extractiva é uma actividade de exploração de
recursos naturais que está limitada a vários níveis, dos quais se destacam dois: por um lado sofre
grande concorrência com outros tipos de usos do solo (por exemplo espaços naturais ou
eventualmente áreas de expansão urbana) ou com instrumentos de gestão territorial extremamente
restritivos (áreas protegidas, REN, etc.) e, por outro, só pode estar localizada em zonas onde os
recursos geológicos adequados ocorram.

1.6.2. Tipo de solos
Os solos existentes na área de estudo, conforme identificado na Carta de Solos do Atlas do Ambiente
Digital1, são pódzois órticos, que se caracterizam por serem solos evoluídos de perfil ABC, pouco
espessos e de textura ligeira, que normalmente, ocorrem em terrenos de declive moderado.

1.6.3. Capacidade de Uso do Solo
Recorrendo à Carta de Capacidade de Uso do Solo do Atlas do Ambiente Digital2, verifica-se que a
área de ampliação da pedreira se insere na sua totalidade na Classe E, cujos solos se caracterizam
por uma baixa capacidade de uso para a agricultura ou até em casos especiais para a floresta.
Os solos de capacidade de uso mais elevada (classe B) estão localizados ao longo das margens do rio
Sado, verificando-se por isso uma ocupação agrícola (culturas anuais e permanentes). Esta classe de
capacidade de uso faz, geralmente, parte integrante da Reserva Agrícola Nacional (RAN). Na Figura
III.26 apresenta-se um extrato da Carta de Capacidade de Uso do Solo do Atlas do Ambiente Digital.

1

Agência Portuguesa do Ambiente

2

idem
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Figura III.26 - Carta de capacidade de uso do solo (Atlas do Ambiente)
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1.6.4. Uso actual do solo
Para a caracterização da situação de referência apresenta-se, na Figura III.30, uma fotografia aérea
da área em estudo onde é patente o uso actual do solo. Através da análise da cartografia disponível
(cartas militares, fotografias aéreas, cartas de ocupação do solo1), completada com visitas ao local,
verificou-se o predomínio de áreas silvícolas (uso florestal e matos) e de áreas cultivadas (uso
agrícola), sobretudo ao longo das margens dos cursos de água. É de notar também a presença de
quatro áreas ocupadas por indústria extractiva, designadamente, a pedreira existente “Areeiro da Água
do Montinho” a qual este estudo se refere (Figura III.27), duas outras, localizadas a Sudoeste (uma em
exploração e outra recuperada) e uma localizada a Norte.

Figura III.27 – Área actual de escavação da pedreira.

1

Corine Land Cover 2000, EEA.
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Figura III.28 – Áreas florestais na zona envolvente a Sudeste da pedreira.

Figura III.29 – Ocupação agrícola localizada numa área de aluvião na envolvente do projecto, a Este.
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Figura III.30 - Ocupação actual do solo na área de estudo
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Em suma, verificou-se na área de estudo uma ocupação actual do solo bastante homogénea,
predominando as áreas florestais e matos, sendo que a ausência de edificações nas imediações da
pedreira e a inexistência de aglomerados habitacionais num raio de cerca de 3500 metros
(S. Margarida do Sado), concorrem para acentuar essa homogeneidade. Ainda em termos de
edificações é de realçar a existência de alguns “montes” na envolvente da área de implantação da
pedreira, embora em qualquer dos casos, estejam afastados mais de 1 000 metros da área da
pedreira, encontrando-se aparentemente desabitados, funcionando actualmente como apoio às tarefas
agrícolas e pecuárias.
Relativamente à área de ampliação da pedreira “Areeiro da Água do Montinho”, verifica-se o
predomínio de áreas florestais, sobretudo pinheiro manso em associação com pinheiro bravo, com um
subcoberto arbustivo e herbáceo bastante pobre onde predomina uma vegetação herbácea e arbórea
rasteira não muito diversificada (Figura III.31). Identificam-se também manchas de sobreiros na área
de ampliação da pedreira, no entanto as mesmas foram excluídas da área de escavação, sendo
integralmente preservadas.

Figura III.31 – Ocupação actual do solo na área de ampliação da pedreira
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1.7. QUALIDADE DO AR
1.7.1. Introdução
O aumento das concentrações de vários poluentes na atmosfera e a sua deposição será responsável
por um conjunto alargado de impactes sobre a saúde humana, na produção agrícola, no estado de
conservação de construções e obras de arte e de uma forma geral origina desequilíbrios nos
ecossistemas. O desenvolvimento industrial e urbano tem sido responsável pelo crescente aumento da
emissão de poluentes atmosféricos e consequentemente, da sua concentração no ar ambiente.
Em Portugal, os problemas de qualidade do ar não se manifestam na globalidade do território,
incidindo principalmente nas maiores áreas urbanas e industriais, nomeadamente Sines, Setúbal,
Barreiro-Seixal, Lisboa, Estarreja e Porto.
Devido às características da circulação atmosférica e à permanência de alguns poluentes na
atmosfera por largos períodos de tempo, a poluição do ar apresenta um carácter transfronteiriço o que,
muitas vezes, obriga a uma análise de impactes mais abrangente e à conjugação de esforços a nível
internacional.
Deste modo, são exigidas acções para a prevenção ou redução dos efeitos da degradação da
qualidade do ar em compatibilização com o desenvolvimento industrial e social. A gestão da qualidade
do ar envolve a definição de limites de concentração dos poluentes na atmosfera, a limitação de
emissão dos mesmos, bem como a intervenção no processo de licenciamento, na criação de
estruturas de controle da poluição em áreas especiais e apoios na implementação de tecnologias
menos poluentes.
Na envolvente de explorações de pedreiras a qualidade do ar é maioritariamente condicionada por
poluentes do tipo partículas em suspensão, monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2),
óxidos de enxofre (SOx), aerossóis, etc. O fluxo de produção destes poluentes depende basicamente
do ritmo de exploração uma vez que as fontes estão, de uma forma geral, ligadas aos equipamentos
utilizados nos trabalhos (pás carregadoras, veículos pesados de transporte de materiais, geradores,
etc.) e à quantidade de material processado.

1.7.2. Enquadramento legal
Em matéria de Qualidade do Ar ambiente o quadro legal foi recentemente revisto, estando agora
consignado no Decreto-Lei nº 102/2010, de 23 de Setembro. Este diploma estabelece o regime de
avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente e transpõe para ordem jurídica interna a
Directiva nº 2008/50/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Maio, relativa à qualidade
do ar ambiente e a um ar mais limpo na Europa e a Directiva n.º 2004/107/CE do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 15 de Dezembro, relativa ao arsénio, ao cádmio, ao mercúrio, ao níquel e aos
hidrocarbonetos aromáticos policíclicos no ar ambiente.
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Este diploma estabelece medidas destinadas a:
Definir e fixar objectivos relativos à qualidade do ar ambiente, destinados a evitar, prevenir ou
reduzir os efeitos nocivos para a saúde humana e para o ambiente;

•

Avaliar, com base em métodos e critérios comuns, a qualidade do ar ambiente no território
nacional;

•

Obter informação relativa à qualidade do ar ambiente, a fim de contribuir para a redução da
poluição atmosférica e dos seus efeitos e acompanhar as tendências a longo prazo, bem como as
melhorias obtidas através das medidas implementadas;

•

•

Garantir que a informação sobre a qualidade do ar ambiente seja disponibilizada ao público;

•

Preservar a qualidade do ar ambiente quando ela seja boa e melhorá-la nos restantes casos;

Promover a cooperação com os outros estados membros de forma a reduzir a poluição
atmosférica.

•

No Anexo XII do Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro, são estabelecidos os valores limite e
margens de tolerância das partículas em suspensão. Os métodos de análise são estabelecidos no
Anexo VII.

Quadro III.23- Valores limite de PM10
PARÂMETRO

PERÍODO CONSIDERADO

350 µg/m3

1 hora

(valor a não exceder mais que 24 vezes em cada ano civil)

SO2

125 µg/m3

1 dia

NOX e NO2

VALOR LIMITE

(valor a não exceder mais que 3 vezes em cada ano civil)

200 µg/m3

1 hora

(valor a não exceder mais que 18 vezes em cada ano civil)

Ano civil
PM10

40 µg/m3
50 µg/m3

1 dia

(valor a não exceder mais que 35 vezes em cada ano civil)

Ano civil

40 µg/m3

Chumbo

Ano civil

0,5 µg/m3

Benzeno

Ano civil

5 µg/m3

CO

Máximo diário das médias
de oito horas

10 mg/m3
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Quadro III.24- Limiares superiores e inferiores de avaliação para PM10 - partículas em suspensão no ar
ambiente.
PARÂMETRO

Limiar superior de
avaliação

MÉDIA DE 24 HORAS

MÉDIA ANUAL

60% do valor limite por período de
24 horas

60% do nível crítico
aplicável no Inverno
(12 µg/m3)

(75 µg/m3, a não exceder mais de 3
vezes em cada ano civil)

SO2
Limiar inferior de
avaliação

Limiar superior de
avaliação

40% do valor limite por período de
24 horas
(50 µg/m3, a não exceder mais de 3
vezes em cada ano civil)

70% do valor limite
(140 µg/m3, a não exceder mais de
18 vezes em cada ano civil)

40% do nível crítico
aplicável no Inverno
(8 µg/m3)
80% do valor limite
(32 µg/m3)

NOx e NO2
Limiar inferior de
avaliação
Limiar superior de
avaliação

50% do valor limite
(100 µg/m3, a não exceder mais de
18 vezes em cada ano civil)

70% do valor limite
(35 µg/m3, a não exceder mais de 35
vezes em cada ano civil)

65% do valor limite
(26 µg/m3)
70% do valor limite
(28 µg/m3)

PM10
Limiar inferior de
avaliação

50% do valor limite
(25 µg/m3, a não exceder mais de 35
vezes em cada ano civil)

50% do valor limite
(20 µg/m3)

Limiar superior de
avaliação

70% do valor limite
(0,35 µg/m3)

--

Limiar inferior de
avaliação

50% do valor limite
(0,25 µg/m3)

--

Limiar superior de
avaliação

70% do valor limite
(3,5 µg/m3)

--

Limiar inferior de
avaliação

40% do valor limite
(2,5 µg/m3)

--

Limiar superior de
avaliação

70% do valor limite
(7 µg/m3)

--

Limiar inferior de
avaliação

50% do valor limite
(5 µg/m3)

--

Chumbo

Benzeno

CO
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1.7.3. Metodologia de análise
A metodologia utilizada para as medições da fracção PM10 encontra-se descrita na Norma EN 12341,
“Qualidade do ar - Procedimento de ensaio no terreno para demonstrar a equivalência da referência
dos métodos de amostragem para a fracção PM10 das partículas em suspensão”. O princípio de
medição baseia-se na recolha num filtro de membrana da fracção PM10 das partículas em suspensão
no ar ambiente e na determinação da sua massa gravimétrica. As medições foram realizadas
utilizando um amostrador de marca ZAMBELLI modelo ISOPLUS 6000, o qual utiliza uma cabeça
omnidireccional, equipada com filtros de fibra de vidro.
Foram respeitadas as condições estabelecidas na Secção II do Anexo VIII do Decreto-Lei n.º111/2002,
de 16 de Abril, garantindo-se, nomeadamente, que o fluxo de ar em torno da tomada de ar não era
restringido por quaisquer obstruções que afectassem o seu escoamento na proximidade do
equipamento de medição. A tomada de ar foi situada a uma distância de cerca de 1,7 m acima do solo,
não sendo posicionada na imediata proximidade de fontes, para evitar admissão directa de emissões
não misturadas com o ar ambiente. O exaustor do equipamento de medição foi posicionado de modo a
evitar a recirculação do ar expelido para a entrada do sistema.

1.7.4. Receptores e fontes potenciais dos poluentes atmosféricos
A pedreira “Areeiro da Água do Montinho” situa-se a norte da localidade de Santa Margarida do Sado
que constitui a povoação mais próxima da pedreira e se situa a cerca de 3800 m. Na envolvente
próxima da pedreira não existem quaisquer habitações tendo-se apenas identificado um monte
desabitado a Este da pedreira (esta construção pertence ao proprietário da TFG).
As fontes poluentes identificadas no local têm como origem as pedreiras existentes na envolvente da
área em estudo (a Norte e a Sul da área de exploração da pedreira “Areeiro Água do Montinho”) e os
respectivos acessos à rede viária. Destaca-se por isso o acesso à pedreira e as vias existentes na
envolvente já que as mesmas não se encontram asfaltadas. Ainda assim, estas vias são apenas
utilizadas como acesso a duas explorações de areia e a explorações agrícolas possuindo por isso um
tráfego extremamente reduzido.

1.7.5. Qualidade do ar na área em estudo
CARACTERIZAÇÃO REGIONAL
A rede de estações de monitorização da qualidade do ar, da responsabilidade da Agência Portuguesa
do Ambiente, apresenta uma resolução bastante reduzida centrando-se na envolvente dos grandes
centros urbanos e industriais.
A estação mais próxima da área de estudo situa-se em Santiago do Cacém, a cerca de 30 km de
distância da área de estudo. No entanto não se considera esta estação representativa uma vez que
apresenta características industriais. Assim, para a caracterização da qualidade do ar a nível regional
E.122423.01.01.nf
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optou-se por considerar os dados da estação de Monte Velho que dista cerca de 40 km da área de
estudo e os Índices de Qualidade do ar da região Alentejo Litoral que consideram os dados das
estações de Monte Velho, Santiago do Cacém, Monte Chãos e Sonega. No Quadro III.25 são
apresentados os dados da estação de Monte Velho, sendo que no Quadro III.26 se apresentam os
resultados das medições realizadas no período 2005 a 2010 (últimos dados disponibilizados).

Quadro III.25 – Dados da estação de Monte Velho
CÓDIGO DA ESTAÇÃO
DENOMINAÇÃO

4002
Monte Velho

TIPO DE AMBIENTE

Rural Regional

TIPO DE INFLUÊNCIA

Fundo

ZONA

Alentejo Litoral

FREGUESIA

Santo André

CONCELHO

Santiago do Cacém
M

141606

P

123552

LATITUDE

38°04'37''

LONGITUDE

-8°47'55''

COORDENADAS

III.62

SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

E.122423.01.01.nf

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA DE AREIA
“AREEIRO DA ÁGUA DO MONTINHO”

Quadro III.26 – Níveis de concentração de poluentes na estação de Monte Velho
VALOR LIMITE (µ
µg/m 3)
PROTECÇÃO DA SAÚDE HUMANA

VALOR MÉDIO
(µ
µg/m 3)
POLUENTE

ANO

BASE
HORÁRIA

Ozono (O3)

POLUENTE

SO2

POLUENTE

NO2

POLUENTE

PM10

1
2

BASE
OCTO HORÁRIA

2005

58,6

58,7

2006

59,0

59,2

2007

60,6

60,5

2008

60,9

61,0

2009

63,9

63,9

2010

65,4

65,4

ANO

BASE
HORÁRIA

BASE
DIÁRIA

2005

3,8

3,8

2006

3,1

3,1

2007

2,9

2,9

2008

1,8

1,8

2009

4,2

4,2

2010

4,3

4,4

ANO

BASE
HORÁRIA

BASE
DIÁRIA

2005

3,0

3,0

2006

1,6

1,6

2007

0,3

0,3

2008

3,1

3,1

2009

5,5

5,5

2010

2,9

2,8

ANO

BASE
HORÁRIA

BASE
DIÁRIA

2005

25,6

25,6

2006

31,2

31,3

2007

30,0

30,1

2008

21,6

21,7

2009

23,5

23,5

2010

22,5

22,5

OBJECTIVOS A
LONGO PRAZO 1

VALOR

LIMIAR DE
INFORMAÇÃO 2

LIMIAR DE

ALVO 1

120

120

180

240

ALERTA

LIMIAR DE

BASE HORÁRIA

BASE DIÁRIA

350

125

500

BASE HORÁRIA

BASE ANUAL

LIMIAR DE
ALERTA

250

50

400

ALERTA

MÉDIA DIÁRIA

MÉDIA ANUAL

50

40

Base octo-horária
Base horária
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De acordo com os resultados apresentados no quadro anterior verifica-se que em nenhum dos
parâmetros foi excedido o valor limite médio anual, sendo que o parâmetro PM10 é o que se aproxima
mais desse limite.
No período 2005-2010 tem-se observado um acréscimo nas concentrações de quase todos os
parâmetros considerados, com exceção das partículas PM10 onde se observou um ligeiro decréscimo.
Os poluentes onde mais frequentemente se verificam situações de excedência do valor limite são as
partículas inaláveis (PM10), o dióxido de azoto (NO2) e o dióxido de enxofre (SO2). Os elevados níveis
de concentração destes poluentes são gerados pelo tráfego rodoviário (no caso das partículas
inaláveis e dióxido de azoto nos centros urbanos) e pela indústria (no caso do dióxido de enxofre na
zona do Barreiro).
Ainda assim, na região Alentejo Litoral nos últimos anos têm-se observado índices da qualidade do ar1
que na sua larga maioria correspondem a uma classificação de Bom. Na Figura III.32 apresentam-se
os índices de Qualidade do Ar observados na região Alentejo Litora nos anos de 2003 a 2010 (últimos
dados disponibilizados).

1

Definido de acordo com os critérios da Agência Portuguesa do Ambiente
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Figura III.32 - Índices da qualidade do ar na região Alentejo Litoral
Da análise dos gráficos apresentados verifica-se que tem ocorrido um aumento no número de dias
com índice de qualidade do ar classificado como Muito Bom e Bom e uma significativa redução do
número de dias com índice de qualidade do ar classificado como Médio ou Fraco. Destaca-se que, nos
oito anos considerados (últimos relativamente aos quais existem dados publicados), apenas ocorreram
seis dias onde o índice de qualidade do ar foi classificado como Mau.
CARACTERIZAÇÃO LOCAL
A caracterização da qualidade do ar a nível local foi realizada através de campanhas de monitorização
de PM10 na envolvente da área em estudo. Foi seleccionado este parâmetro uma vez que as
partículas em suspensão são o principal poluente associado à actividade extractiva.
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Foi considerado apenas um local de medição uma vez que na envolvente da área da pedreira não
existem quaisquer receptores sensívei. Foram realizadas medições de PM10 entre os dias 10 e 20 de
Janeiro de 2012 por períodos de 24 horas, durante sete dias.
O ponto de medição situa-se cerca de 480 m a Sudeste do local de implantação da pedreira, no Monte
da Courela da Água do Montinho. Destaca-se que actualmente este monte não possui qualquer
ocupação habitacional e que num raio de cerca de 3700 m da pedreira não existe qualquer construção
habitada.
Na Figura III.33 apresenta-se a localização do local de medição de PM10. Os resultados obtidos
durante a realização das medições são indicados no Quadro III.27.

Quadro III.27– Resultados das medições de PM10.
CONDIÇÕES CLIMATÉRICAS
L OCAL DE

DATA DE INÍCIO DA

AVALIAÇÃO

MEDIÇÃO

CONCENTRAÇÃO
(µg/m 3)

10/01/2012

VEL. E DIR. DO
VENTO [m/s]

TEMPERATURA
[ºC]

HUMIDADE
RELATIVA [%]

16,3

0,4 N

11

65

11/01/2012

14,2

0,7 N

10

68

12/01/2012

11,2

1,1 N

11

62

13/01/2012

19,2

1,2 N

13

64

17/01/2012

24,6

1,1 NW

11

69

18/01/2012

20,4

0,6 N

12

62

19/01/2012

21,2

0,4 N

10

71

MÉDIA

18,2

A1

Os valores obtidos demonstram os níveis de empoeiramento nos locais escolhidos não ultrapassa o
limite legal estabelecido, que é de 50 µg/m3. Este valor limite não é excedido em nenhum dos sete
dias de medição. Na campanha de monitorização realizada obteve-se um valor médio de 18,2 µg/m3
sendo o valor máximo de 24,6 µg/m3 o que corresponde a cerca de 50% do valor limite.
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Figura III.33 – Localização do ponto de medição de PM10
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1.8. AMBIENTE SONORO
1.8.1. Introdução
A laboração de uma actividade industrial seja temporária ou permanente implica, de uma forma geral,
a introdução de um conjunto de fontes de ruído que poderão gerar impactes negativos ao nível do
ambiente acústico do local. No caso concreto da laboração da pedreira “Areeiro da Água do Montinho”,
as fontes de ruído devem-se essencialmente aos equipamentos utilizados na exploração, remoção,
beneficiação e transporte das areias.
Para avaliar os impactes induzidos pelos trabalhos a realizar importa caracterizar a situação actual do
ambiente acústico da envolvente de forma qualitativa (identificando as principais fontes de ruído
existentes) e quantitativa (com recurso a medições de ruído em locais potencialmente afectados). Esta
caracterização da situação actual permitirá fundamentar a avaliação de impactes, que será efectuada
com recurso a software de mapeamento de ruído, o qual será descrito no capítulo respectivo.

1.8.2. Enquadramento legal
A crescente importância atribuída à qualidade de vida das populações, em especial no que concerne
ao ambiente sonoro, está patente no novo Regulamento Geral do Ruído (RGR).
O regime jurídico em matéria de ruído foi recentemente revisto e encontra-se consignado no
Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro que constitui o RGR. Este documento classifica os locais
como “zonas sensíveis” e “zonas mistas” na perspectiva da sua susceptibilidade ao ruído.
De acordo com o RGR, as zonas sensíveis são descritas como “áreas definidas em plano de
ordenamento do território como 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 comércio tradicional, sem funcionamento nocturno.”.
As zonas mistas definem-se como “áreas definidas em plano municipal de ordenamento do território,
cuja ocupação seja afecta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos a definição
de zona sensível.”.
O RGR estabelece também os períodos de referência a considerar: o período diurno que compreende
o intervalo de tempo entre as 07:00 e as 20:00 horas, o período do entardecer que compreende o
intervalo de tempo entre as 20:00 horas e as 23:00 horas; e o período nocturno que compreende o
intervalo de tempo entre as 23:00 e as 07:00 horas.
Os valores limite de ruído são estabelecidos de acordo com o tipo de zona considerado, expressos
pelo indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno (Lden) e pelo indicador de ruído nocturno (Ln). O
parâmetro Lden é dado pela expressão seguinte:
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1 
= 10 × Log 13 × 10 10 + 3 × 10
24 
Ld

Lden

Le + 5
10

+ 8 × 10

Ln +10
10





Para cada um dos parâmetros indicados (Lden e Ln) existe um limite máximo de ruído que é
estabelecido segundo o tipo de zona considerado (Quadro III.28).

Quadro III.28 - Limites de ruído ambiente para zonas sensíveis e zonas mistas.
TIPO DE LOCAL

LDEN

LNIGHT

Zona Sensível

55 dB(A)

45 dB(A)

Zona Mista

65 dB(A)

55 dB(A)

Relativamente às actividades ruidosas permanentes, o artigo 13º do RGR estabelece que a instalação
e exercício de actividades ruidosas permanentes em zonas mistas, na envolvente de zonas mistas ou
sensíveis ou na proximidade de receptores sensíveis isolados estão sujeitos ao cumprimento dos
limites indicados anteriormente e ao cumprimento do critério de incomodidade que estabelece que:
LAeq (on) – LAeq (off) < 5 dB(A), entre as 7 e as 20 horas
LAeq (on) – LAeq (off) < 4 dB(A), entre as 20 e as 23 horas
LAeq (on) – LAeq (off) < 3 dB(A), entre as 23 e as 7 horas
Em que LAeq (on) representa o nível sonoro contínuo equivalente ponderado para a malha A, com a
fonte ruidosa em funcionamento e LAeq (off) representa o nível sonoro contínuo equivalente ponderado
para a malha A, com a fonte ruidosa inactiva. As diferenças apresentadas anteriormente poderão ser
incrementadas pelo factor d em função da duração acumulada do ruído particular segundo o exposto
no Quadro III.29.

Quadro III.29- Incrementos no nível de ruído.
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D [ D B(A)]

q ≤ 12,5%

4

12,5% < q ≤ 25%

3

25% < q ≤ 50%

2

50% < q ≤ 75%

1

q < 75%
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1.8.3. Fontes ruidosas existentes
A área onde se pretende licenciar a pedreira “Areeiro da Água do Montinho” integra-se numa zona
florestal com reduzida ocupação humana. Ainda assim, na envolvente existem outras explorações de
areia que possuem fontes ruidosas semelhantes às existentes na pedreira “Areeiro da Água do
Montinho”. As principais fontes ruidosas existentes na envolvente devem-se por isso à laboração
destas explorações, nomeadamente os equipamentos móveis utilizados nos trabalhos de exploração
(pás carregadoras, escadoras giratórias e dumper’s), os equipamentos de beneficiação das areias
(unidades de crivagem e de lavagem de areias) e o transporte de pesados induzido.
A circulação de viaturas na rede viária constitui igualmente uma fonte ruidosa existente, com especial
destaque para o IP 8, que possui um volume de tráfego significativo. Esta via dista cerca de 3700 m do
local de implantação da pedreira.
Não se observam outras fontes potenciais emissoras de ruído, com excepção das fontes naturais, que
assumem um papel pouco relevante para a análise em apreço.

1.8.4. Potenciais receptores do ruído gerado pela exploração
A pedreira “Areeiro da Água do Montinho” situa-se a norte da localidade de Santa Margarida do Sado
que se situa a cerca de 3700 m e constitui a povoação mais próxima. Na envolvente próxima da
pedreira não existem quaisquer habitações tendo-se apenas identificado um monte desabitado a Este
da pedreira (esta habitação pertence ao proprietário da TFG).

1.8.5. Caracterização do ambiente acústico local
1.8.5.1. Metodologia utilizada
O estudo do ambiente sonoro baseou-se na análise preliminar da área envolvente ao local de
implantação do projecto, seleccionando-se um conjunto de locais de medição que permitissem a
conveniente caracterização da situação de referência. A caracterização do ambiente sonoro dos vários
pontos foi realizada nos períodos diurno, entardecer e nocturno. As medições foram realizadas nos
dias 10 e 11 de Janeiro de 2012, sob condições climatéricas de vento fraco e uma temperatura média
próxima dos 12º C.
Para a análise do cumprimento do valor limite estabelecido segundo o indicador Lden, procedeu-se à
determinação do nível de ruído característico de cada um dos diferentes períodos. No período diurno
identificaram-se dois sub-período distintos que correspondem aos períodos de actividade e
inactividade da pedreira “Areeiro Água do Montinho. Assim, foi necessário caracterizar cada um destes
dois sub-períodos. Nos períodos entardecer e nocturno considerou-se que o nível de ruído não
apresenta flutuações significativas, pelo que as amostras recolhidas podem ser consideradas
características de todo o período de referência.
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O ruído medido deveu-se às fontes ruidosas das pedreiras envolventes, nomeadamente a circulação
de dumper’s, a laboração de pás carregadoras e da unidade de crivagem de areias e a circulação de
viaturas pesadas para a expedição de materiais. Como outras fontes externas deverá considerar-se a
circulação de viaturas rede viária existente, nomeadamente o já referido IP 8.
As medições de ruído foram realizadas com recurso a equipamento que cumpre os requisitos do RLPS
e da norma NP 1730 (1996) – “Acústica – Descrição e medição do ruído ambiente”, designadamente:
•

Analisador de Ruído de marca Brüel & Kjaer modelo 2260;

•

Calibrador sonoro de marca Brüel & Kjaer modelo 4231;

•

Filtros de 1/1 de oitava dos 31,5 Hz aos 8 kHz e 1/3 de oitava dos 16Hz aos 12,5 kHz;

•

Software Noise ExplorerTM B&K 7815;

•

Tripé.

O equipamento utilizado cumpre as características especificadas para a classe 1 da norma NP 3496
“Acústica, Sonómetros”. O microfone foi equipado com um protector para o vento de forma a evitar
perturbações por sinais espúrios de baixa frequência. O recurso a um tripé pretendeu garantir
estabilidade ao analisador de ruído. As medições de ruído foram efectuadas em conjunto com
medições da velocidade e direcção do vento e da humidade relativa do ar. Para a sua realização
adoptou-se a metodologia descrita na norma NP 1730 (1996), tendo cada ensaio sido realizado num
período de tempo representativo (no mínimo 30 minutos). Como regras de medição, e de acordo com a
norma supracitada, foram adoptadas as seguintes:
•

Microfone 1,5 m acima do solo;

•

Microfone afastado mais de 3,5 m de qualquer superfície reflectora;

•

Medições efectuadas com filtro de ponderação A;

•

Medição realizada em Fast (e em Impulsivo noutro canal e em simultâneo).

Para a realização das medições em 2009 foi considerada a Circular Clientes n.º 2/2007 do IPAC
relativa aos Critérios de acreditação transitórios relativos à representatividade das amostras de acordo
com o Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro.
Esta circular determina que, de modo a assegurar a representatividade das amostragens deverão ser
efectuadas duas medições em dias distintos em cada um dos períodos. Se os valores obtidos nestas
duas amostragens diferir em mais de 5 dB(A) deverá ser realizada uma terceira amostragem. Os
valores utilizados para a determinação do Lden e para a avaliação do critério de incomodidade
resultarão da média logarítmica dos valores obtidos.
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1.8.5.2. Locais de medição
No Quadro III.30 são descritos os pontos de medição e identificadas as principais fontes de ruído
presentes. Neste quadro apresenta-se, ainda, a duração das várias campanhas de medição. A
localização dos pontos de medição encontra-se representada na Figura III.34.

Quadro III.30- Descrição dos locais de medição de ruído seleccionados e das respectivas fontes de
ruído detectadas.
CÓDIGO DO LOCAL DE MEDIÇÃO

FOTOGRAFIA

Ponto R1
A medição foi realizada num monte
existente a Sudeste da área de
implantação da pedreira, a cerca de 450
de distância. Este local teve em tempos
ocupação habitacional, mas neste
momento encontra-se desabitado. O local
é propriedade do explorador da pedreira
“Areeiro da Água do Montinho”. Neste
local não se identificam fontes ruidosas
significativas. Não é perceptível qualquer
ruído proveniente da pedreira

Ponto R2
A medição foi realizada no interior da
localidade de Santa Margarida. No local
de medição existem várias habitações em
conjunto com espaços comerciais
(restaurantes e cafés). As principais
fontes ruidosas devem-se à circulação de
viaturas na rede viária com destaque para
o IP8.
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Figura III.34 - Localização dos pontos de medição de ruído ambiente.
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1.8.5.3. Apresentação e interpretação dos resultados
Durante a realização das medições foram avaliados todos os parâmetros em simultâneo. As medições
foram efectuadas em cada local, durante intervalos de tempo representativos do ruído característico
verificado, nos vários períodos de referência. Com base nas medições efectuadas foi elaborado o
Quadro III.31, onde se procede à análise do critério de exposição máxima e o Quadro III.32 onde se
procede à análise do critério de incomodidade.

Quadro III.31– Análise do critério de exposição máxima.
NÍVEL SONORO CONTÍNUO EQUIVALENTE (LAEQ)
ENTARDECER

NOCTURNO

DIURNO
PONTO

LDEN (dB(A))
RUÍDO AMBIENTE

RUÍDO
RESIDUAL

LDAY
(07:00 20:00)

LEVENING
(20:00 – 23:00)

LNIGHT
(23:00 – 7:00)

R1

44,5

42,6

43,9

42,1

37,8

46,0

R2

61,0

57,7

60,0

53,1

47,3

59,1

As classificações acústicas constantes do RGR (zonas sensíveis e mistas) são da responsabilidade da
autarquia devendo, para tal, ter em consideração o actual uso do solo, bem com o uso previsto. Na
envolvente da área em estudo essa classificação não se encontra ainda definida. Nestas situações, o
ponto 3 do Artigo 11º do RGR estipula que aos receptores sensíveis se aplicam os valores limite de
Lden igual a 63 dB(A) e Ln igual a 53 dB(A).
De acordo com os resultados obtidos e apresentados no quadro anterior verifica-se que na envolvente
da área de implantação do projecto o valor limite Lden não é excedido em nenhum dos pontos. Tal
deve-se à distância que estes distam da pedreira “Areeiro da Água do Montinho”. O ponto R2 é o que
possui o valor mais elevado, em virtude de se localizar junto ao IP 8 e ao acesso à pedreira. Ainda
assim, o valor limite não é ultrapassado.
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Quadro III.32– Análise do critério de incomodidade
PERÍODO DIURNO
NÍVEL SONORO CONTÍNUO EQUIVALENTE (dB(A))
PONTO
NÍVEL DE AVALIAÇÃO

RUÍDO RESIDUAL

DIFERENÇA

R1

44,5

42,6

1,9

R2

61,0

57,7

3,3

De acordo com os valores apresentados no quadro anterior verifica-se que o valor limite imposto pelo
RGR (6 dB(A)) não é excedido em nenhum dos locais considerados no período diurno. Neste período a
diferença mais elevada foi medida no ponto 2.

1.9. FLORA, VEGETAÇÃO E HABITATS
1.9.1. Considerações Iniciais
O projecto em análise prevê a ampliação da pedreira “Areeiro da Água do Montinho”, localizado em
Santa Margarida do Sado, concelho de Grândola. O presente factor inclui uma componente de flora e
vegetação que pode ser considerada como a base para a caracterização da área de estudo e a análise
e caracterização dos habitats existentes na área de implantação da pedreira.
A pedreira localiza-se num local com domínio de sobreiro onde coabita com Pinus pinea
(pinheiro-manso), conífera com origem na Bacia Mediterrânica sendo uma espécie bastante plástica
quer em termos climáticos que edáficos1. De salientar, que na área de estudo a conífera Pinus pinaster
(pinheiro-bravo) também forma povoamentos mistos com o pinheiro-manso, sobreiros e azinheiras.
Com o objectivo de caracterizar e avaliar a intervenção que se pretende realizar na área de estudo,
efectuou-se a inventariação de espécies vegetais, incluindo espécies prioritárias e/ou RELAPE (Raras,
Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de Extinção), a identificação das comunidades
vegetais e a cartografia de habitats. Com base nesta caracterização será possível identificar e avaliar
os impactes decorrentes da ampliação do areeiro, bem como propor as medidas de minimização
adequadas.

1

Carvalho, 1994
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1.9.2. Áreas Classificadas e de Importância Ecológica
A área proposta para a ampliação da pedreira “Areeiro da Água do Montinho” não se encontra
abrangida por nenhuma área classificada e de importância ecológica.

1.9.3. Enquadramento Biogeográfico e Fitossociológico
A distribuição dos elementos florísticos e das comunidades vegetais é condicionada pelas
características físicas do território (características edáficas e climáticas), sendo possível realizar um
enquadramento da vegetação pela biogeografia1. Este tipo de estudos permitem realizar uma
abordagem concreta sobre a distribuição das espécies e em conjunto com a fitossociologia
possibilitam a caracterização das comunidades vegetais presentes numa dada área ou região.
Portugal Continental subdivide-se em três zonas fitogeográficas: Norte, Centro e Sul2. A área de
estudo localiza-se na zona Sul, que se subdivide numa zona ocidental e noutra oriental, distintas pela
humidade atmosférica, maior na ocidental. Apesar de não existir nenhuma barreira natural entre
ambas, esta separação torna-se evidente pela substituição, a leste da bacia do Sado, da floresta de
sobro (Quercus suber) pela da azinheira (Quercus ilex subsp. ballota). Por sua vez, tanto a parte
ocidental como a oriental subdividem-se em duas zonas: nórdica e austral segundo o índice de
humidade. Assim, na parte ocidental a divisão percorre a linha de 40% de índice de humidade, mais
seca para Norte, mais húmida para sul e na parte oriental verifica-se o inverso, uma subzona mais
húmida a norte da linha do índice de humidade de 20% e uma seca para sul. Fitogeograficamente, a
área de projecto pertence ao Sudoeste Setentrional.
O território português é caracterizado biogeograficamente por se enquadrar no Reino Holoártico e
englobar duas regiões: a Região Eurosiberiana e a Região Mediterrânica.
A área de estudo enquadra-se biogeograficamente na Região Mediterrânica, pertencendo aos
agrupamentos fitossociológicos Quercion broteroi e Querco-Oleion sylvestris, que se caracterizam por
bosques e matagais de árvores e arbustos de folhas pequenas, coriáceas e persistentes, sendo
constituídos por espécies de carvalhos (Quercus suber – sobreiro, Quercus ilex subsp. ballota –
azinheira, Quercus coccifera – carrasco), a aroeira (Pistacia lentiscus), o folhado (Viburnum tinus), o
zambujeiro (Olea europaea var. sylvestris), o espinheiro-preto (Rhamnus lycioides subsp. oleoides), o
sanguinho-das-sebes (Rhamnus alaternus), o lentisco (Phyllirea angustifolia), entre outras espécies
vegetais. Conjuntamente, os matos menos intervencionados são compostos por nanofanerófitos
característicos da aliança Asparago-Rhamnion (ordem Pistacio-Rhamnetalia alaterni), constituídos por
espécies de Olea spp., Pistacia spp., de Rhamnus spp., de Myrtus spp., de Asparagus spp., entre
outras3.

1

Alves et al., 1998

2

Franco (2000)

3

Costa et al., 1998
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A pedreira “Areeiro da Água do Montinho” localiza-se na Província Gaditano-Onubo-Algarviense,
unidade biogeográfica essencialmente litoral que se estende desde a Ria de Aveiro até aos areais da
Costa del Sol e aos arenitos das serras gaditanas do campo de Gibraltar. Os substratos são
predominantemente arenosos e calcários e a flora e a vegetação desta província são ricas em
endemismos paleomediterrânicos e paleotropicais lianóides e lauróides de folhas coriáceas, em que se
pode destacar os seguintes taxa: Arabis sadina, Biarum galiani, Brassica oxyrrhina, Cirsium welwitschii
(cravo-de-burro), Erica umbellata (queiroga), Euphorbia transtagana (mama-leite), Fritillaria lusitanica
var. stenophylla (fritilária), Juncus valvatus, Leuzea longifolia, Limonium diffusum, Narcissus
gaditanus, Narcissus wilkommii, Romulea ramiflora subsp. gaditana, Salvia sclareoides (salva-do-sul),
Scrophularia sublyrata, Serratula baetica subsp. lusitanica, Stauracanthus genistoides (tojochamusco), Stauracanthus spectabilis (tojo-vicentino), Thymus mastichina (bela-luz), Ulex airensis,
Ulex australis e Verbascum litigiosum. Os bosques potenciais correspondem às associações
termófimas Arisaro-Quercetum broteroi (carvalhais reliquiais portugueses mesomediterrânicos,
endémicos do Divisório português e arrabidense) e Viburno tini-Oleetum sylvestris (zambujais e
alfarrobeirais termomediterrânicos dos solos vérticos da Estremadura portuguesa)12. Esta província
possui três Sectores: o Divisório Português, o Ribatagano-Sadense e o Algarviense.
A área de implantação do projecto situa-se no Sector Ribatagano-Sadense, que é um território
essencialmente plano constituído pelas areias e arenitos plistocénicos e miocénicos dos vales do Tejo
e Sado, terminando junto a Melides. São taxa endémicos do Sector Armeria rouyana, Armeria pinifolia,
Halimium verticillatum (erva-sargacinha), Juniperus navicularis (piorro), Limonium daveaui, Serratula
alcalae subsp. aristata e Thymus capitellatus. A vegetação dominante é constituída por sobreirais
(Oleo-Quercetum suberis e Asparago aphylli-Quercetum suberis), as murteiras (Asparago aphylliMyrtetum communis), os matagais de carvalhiça (Erico-Quercetum lusitanicae) e pelo mato psamofílico
endémico do Sector Thymo capitellati-Stausacanthetum genistoides. O salgueiral Salicetum
atrocinero-australis é comum no leito de cheias das linhas de água nas bacias do Sado e do Tejo3.
O Superdistrito Sadense é uma área onde os solos são frequentemente de origem aluvionar,
resultantes de areias podzolizadas ou assentes em cascalheiras duras e arenitos miocénicos
(formação da Marateca). Tem como espécies endémicas Malcolmia lacera subsp. gracilima (gouveirodo-reino) e Santolina impressa, enquanto que as espécies Helianthemum apeninum subsp.
stoechadifolium, Myrica gale (samouco-do-brabante) e Ulex australis subsp. welwitschianus têm neste
território a sua maior área de distribuição. A associação fitossociológica Oleo-Querceto suberis
sigmetum (sobreirais termomediterrânicos, psamófilos, de distribuição tingitana e sudocidental-ibérica)
é a série de vegetação que ocupa a maior parte do Sector e a sua etapa regressiva subserial mais
conspícua é o mato psamofílico Thymo capitellati-Stauracanthetum genistoides. No entanto, possui
algumas comunidades endémicas como o matagal de carvalhiça Junipero navicularis-Quercetum
lusitanicae (zimbrais entre o Tejo e o Sado), o zimbral Daphno gnidi-Juniperetum navicularis
(vegetação climácica endémica das paleodunas do Sudoeste), o tojal/urzal mesofítico Erico

1

Espírito-Santo et al, 1995

2

Costa et al., 1998

3

idem
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umbellatae-Ulicetum welwitschiani e o mato camefítico de areias nitrofilizadas Santolinetum
impressae12.

1.9.4. Flora
1.9.4.1. Metodologia
Para a caracterização da área de estudo, que corresponde à área de projecto mais uma envolvente
(buffer) de 100 m, efectuaram-se cinco levantamentos, realizados numa saída de campo, em Outubro
de 2011. Os levantamentos foram efectuados utilizando o método dos transeptos (transeptos de 100 m
a 1000 m) e da área mínima (quadrados de 25 m2) de modo a que todos os diferentes tipos de
comunidades vegetais fossem abrangidos. Na saída de campo, foi caracterizada a área de estudo,
inventariado o maior número possível de espécies presentes e as suas abundâncias relativas
registadas3.
Em conjunto com a elaboração do elenco florístico, foram identificadas as espécies com estatutos
biogeográficos (endemismos lusitânicos e ibéricos) e/ou as que se encontram abrangidas por
legislação nacional (Decreto-Lei n.º 114/90, de 5 de Abril (Convenção CITES); Decreto-Lei n.º 140/99,
de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro; Decreto-Lei n.º 565/99, de
21 de Dezembro; Decreto-Lei n.º 254/2009, de 24 de Setembro, prorrogado pelo
Decreto-Lei n.º 116/2009, de 23 de Dezembro e Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, alterado
pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho, as espécies RELAPE (Raras, Endémicas, Localizadas,
Ameaçadas ou em Perigo de extinção).
Após a identificação dos habitats da área de estudo, estes foram classificados de acordo com o
Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, e
caracterizados de acordo com as comunidades vegetais que albergam4. Com base na informação
recolhida no campo e com recurso a bibliografia especializada, foi realizada uma abordagem
fitossociológica dos agrupamentos vegetais, através da qual estes são descritos e caracterizados5.
Deste modo, foi avaliada a importância de cada uma das comunidades vegetais (específicas de
determinado biótopo) na área de implementação do projecto, etapa fundamental para a identificação
de áreas sensíveis.

1

Espírito-Santo et al, 1995

2

Costa et al., 1998

3

Kent & Coker, 1992

4

Espírito-Santo et al, 1995b.

5

Costa et al, 1998; Espírito-Santo et al, 1995a; Rivaz-Martinez et al, 2002.

E.122423.01.01.nf

SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

III.79

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA DE AREIA
“AREEIRO DA ÁGUA DO MONTINHO”

1.9.4.2. Elenco florístico e Espécies RELAPE
Os dados recolhidos no campo permitiram identificar dentro da área de estudo 54 espécies e 52
géneros distribuídos por 26 famílias (Quadro III.33). Da análise do elenco, verificou-se que as famílias
Asteraceae (10 taxa), Poaceae (7 taxa) e Cistaceae (6 taxa) são as mais representadas na área de
estudo (Figura III.35).
Apesar da saída de campo ter sido realizada em época outonal, foi apurada uma diversidade florística
apreciável. Embora nesta altura do ano, muitas espécies já não se encontrem presentes
(nomeadamente espécies anuais e bianuais) e/ou as espécies não apresentam estruturas reprodutoras
(flor e/ou fruto) que possibilitem a sua identificação específica, os valores encontrados permitem,
ainda assim, uma boa caracterização da área estudada.
Na área de ampliação da pedreira, regista-se dominância do estrato arbóreo em que no sub-coberto se
encontram diversas espécies arbustivas características de matos com correspondência nas etapas
subseriais de bosques climácicos.

Quadro III.33- Elenco florístico da área de estudo, com indicação do nome comum e estatuto de
protecção.
FAMÍLIA

GÉNERO/ESPÉCIE

NOME COMUM

Pinus pinaster Aiton

Pinheiro-bravo

Pinus pinea L.

Pinheiro-manso

Juniperus navicularis Gand.

Piorro

Quercus ilex L. subsp. ballota (Desf.)
Samp.

Azinheira

Quercus suber L.

Sobreiro

Chenopodium polyspermum L.

Quenopódio

Polygonum persicaria L.

Erva-pessegueira

ESTATUTO DE
PROTECÇÃO

Pinaceae
Cupressaceae

Fagaceae

Chenopodiaceae

Distribuição Restrita
Decreto-Lei n.º
169/2001, de 25 de
Maio, alterado pelo
Decreto-Lei n.º
155/2004, de 30 de
Junho

Polygonaceae
Rumex spp.
Endemismo Lusitânico

Armeria rouyana Daveau
Plumbaginaceae
Limonium spp.

Cistaceae

Cistus psilosepalus Sweet

Sanganho

Cistus salvifolius L.

Saganho-mouro

Halimium calycinum (L.) K. Koch
Halimium halimifolium (L.) Willk. subsp.
multiflorum (Salzm. ex Dunal) Maire
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FAMÍLIA

GÉNERO/ESPÉCIE

NOME COMUM

ESTATUTO DE
PROTECÇÃO

Helianthemum salicifolium (L.) Mill.
Xolantha spp.
Populus nigra L.

Choupo-negro

Salix salviifolia Brot.

Borrazeira-branca

Salicaceae
Rosaceae

Sanguisorba spp.

Onagraceae

Epilobium spp.

Erva-bonita

Cytisus striatus (Hill.) Rothm.

Giesta-das-serras

Lotus castellanus Boiss. & Reut.

Loto

Lupinus cf. micranthus Guss.

Tremoceiro-hirsuto

Fabaceae

Ornithopus spp.
Ulex australis Clemente subsp.
welwitschianus (Planch.) Espírito Santo &
al.

Endemismo Ibérico

Thymelaeaceae

Daphne gnidium L.

Trovisco

Myrtaceae

Eucalyptus globulus Labill.

Eucalipto-comum

Apiaceae

Thapsia villosa L.

Turbit-da-terra

Oleaceae

Phillyrea angustifolia L.

Lentisco

Nicotiana glaucum R.C. Grahan

Charuto-do-rei

Solanum dulcamara L.

Doce-amarga

Heliotropium europaeum L.

Erva-das-verrugas

Lithodora prostrata (Loisel.) Griseb. subsp.
prostrata

Erva-das-setesangrias

Solanaceae

Boraginaceae

Lamiaceae
Lamiaceae

Lavandula pedunculata (Mill.) Cav.

Rosmaninho-maior

Thymus zygis L. subsp. silvestris
(Hoffmanns & Link) Bentham.
Campanulaceae

Jasione montana L.

Batom-azul

Asteraceae

Asteraceae

E.122423.01.01.nf

Carlina corymbosa L. subsp. corymbosa

Cardo-amarelo

Carlina racemosa L.

Cardo-asnil

Chamaemelum mixtum (L.) All.

Margaça

Conyza bonariensis (L.) Cronq.

Avoadinha-peluda
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FAMÍLIA

GÉNERO/ESPÉCIE

NOME COMUM

Dittrichia graveolens (L.) W. Greuter

Erva-dos-bálsamos

Galactites tomentosa Moench

Cardo

Helichrysum stoechas (L.) Moench subsp.
stoechas

Perpétuas-das-areias

Pseudognaphalium luteo-album (L.)
Hilliard & B.L. Burtt

Perpétua-silvestre

ESTATUTO DE
PROTECÇÃO

Reichardia gaditana (Willk.) Coutinho
Juncus conglomeratus L.

Junco-glomerado

Juncus effusus L.

Junco

Cyperus difformis L.

Negrinha

Scirpoides holoschoenus Sojak

Bunho

Typha latifolia L.

Tabúa-larga

Holcus mollis L. subsp. mollis

Erva-molar

Paspalum dilatatum Poiret

Milha-gramineira

Paspalum paspalodes (Michx) Scribner

Graminhão

Phalaris minor Retz.

Erva-cabecinha

Phragmites australis (Cav.) Steudel

Caniço

Piptatherum miliaceum (L.) Cosson subsp.
miliaceum

Talha-dente

Polypogon maritimus Willd.

Rabo-de-zorramacio-menor

Asparagus acutifolius L.

Espargo-bravomenor

Asparagus albus L.

Estrepes

Crocus serotinus Salisb. subsp. serotinus

Açafrão-bravo

Juncaceae

Cyperaceae
Typhaceae

Poaceae

Liliaceae

Iridaceae
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Figura III.35 - Representação do número de espécies por família
Na área de estudo, foram identificadas seis espécies RELAPE, constituindo cerca de 10% da
totalidade de espécies inventariadas (Figura III.36, Figura III.37):
− Armeria rouyana: Endemismo lusitânico que se encontra nas regiões do Baixo Alentejo e
Estremadura. Tem como habitat preferencial matos e pinhais abertos sublitorais sobre solos
arenosos;
− Crocus serotinus subsp. serotinus (Açafrão-bravo): Endemismo ibérico característico de sítios
secos e arenosos, geralmente perto do litoral e no sob coberto de pinhais. Pode ser
encontrado no Centro e Sul de Portugal Continental;
− Quercus ilex subsp. ballota (azinheira): Espécie característica dos bosques climácicos
mediterrânicos e está particularmente bem adaptada a meios secos e agrestes do interior de
Portugal. Esta espécie encontra-se abrangida por legislação nacional, nomeadamente pelo
Decreto-Lei n.º 169/2001 de 25 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004 de 30 de
Junho. Esta espécie ocorre apenas nas áreas a preservar (no interior da área a licenciar);
− Quercus suber (sobreiro): Espécie abrangida pelo Decreto-Lei n.º 169/2001 de 25 de Maio,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004 de 30 de Junho e que se distribui pelas regiões do
Algarve, do Alto Alentejo, do Baixo Alentejo, da Beira AIta, da Beira Baixa, da Beira Litoral, do
Douro Litoral, da Estremadura, do Minho, do Ribatejo e dos Trás-os-Montes. Forma bosques,
por vezes de extensões consideráveis, em substrato silicioso, preferentemente solto e
permeável e em zonas frescas e abrigadas. Esta espécie ocorre apenas nas áreas a preservar
(no interior da área a licenciar);

E.122423.01.01.nf

SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

III.83

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA DE AREIA
“AREEIRO DA ÁGUA DO MONTINHO”

− Juniperus navicularis (piorro): Espécie com distribuição restrita nas regiões do Baixo AIentejo,
Estremadura e Ribatejo, nomeadamente nas areias das comarcas litorais e pinhais cultivados
ou espontâneos. Apesar da bibliografia especializada consultada1 referir que este táxon
apenas se encontra no SW de Portugal e no S de Espanha, não o consideram como
endemismo ibérico. No entanto, encontra-se ameaçado pela diminuição da sua área de
distribuição pela distribuição sistemática do seu habitat. Não tem estatuto legal de protecção,
mas é considerada uma espécie em risco de extinção2;
− Ulex australis subsp. welwitschianus: Endemismo ibérico que habita em matos sobre solos
arenosos ou limosos. Tem uma distribuição continental nas regiões do Alto e Baixo Alentejo,
Estremadura e Ribatejo.

Figura III.36 - Representação das espécies RELAPE em relação ao número total de taxa
inventariados.

1

Castroviejo et al., 1986 Franco, 1971.

2

Bingre et al., 2007.
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Crocus serotinus subsp. serotinus

Armeria rouyana

Quercus suber

Quercus ilex subsp. ballota

Juniperus navicularis
Figura III.37 - Espécies RELAPE na área de estudo

e
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1.9.5. Vegetação
Ao nível da vegetação na área de estudo, observam-se manchas de pinhal de Pinus pinaster
(pinheiro-bravo) e Pinus pinea (pinheiro-manso), sendo esta última dominante. Numa área exterior à
área de escavação proposta no projecto da pedreira (Figura III.38) regista-se a co-dominância de
Quercus suber (sobreiro) com os pinheiros identificados. Em áreas limítrofes da propriedade,
salienta-se a presença pontual de outras espécies arbóreas como o Eucalyptus globulus
(eucalipto-comum), o Quercus suber (sobreiro) e a azinheira (Quercus ilex subsp. ballota).

Figura III.38 – Vista geral da vegetação da área a licenciar.
Ao nível do sub-coberto, observam-se formações arbustivas diversificadas com elevada abundância de
arbustos como Cistus psilosepalus (sanganho), Cistus salvifolius (saganho-mouro), Cytisus striatus
(giesta-das-serras), Daphne gnidium (trovisco), Halimium calycinum, Halimium halimifolium subsp.
multiflorum (sargaça), Helichrysum stoechas subsp. stoechas (perpétuas-das-areias), Juniperus
navicularis (piorro), Lavandula pedunculata (rosmaninho-maior), Lithodora prostrata subsp. prostrata
(erva-das-sete-sangrias), Phillyrea angustifolia (lentisco), Thymus zygis subsp. silvestris e Ulex
australis subsp. welwitschianus. De salientar, que nas clareiras das formações arbustivas e nas áreas
em recuperação ocorrem comunidades de areias constituídas por Armeria rouyana, Limonium spp. e
Thymus zygis subsp. silvestris.

1.9.6. Habitats
A caracterização dos habitats tem como base principal a flora e a vegetação presentes na área de
estudo. Para além de identificados e caracterizados, os habitats foram cartografados com base na
fotografia aérea através da delimitação das formações vegetais observadas – Carta de Habitats
(Figura III.39). Ao nível cartográfico e com base nas comunidades vegetais inventariadas,
identificaram-se três habitats na área de estudo, sendo que nenhum se encontra abrangido pelo Anexo
B-I do Decreto-Lei n.º140/99, de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de Fevereiro:
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− Pinhal (sendo que foram diferenciadas as áreas de Pinhal sem sobreiros, áreas de Pinhal com
sobreiros dispersos e uma área de Pinhal com azinheiras dispersas);
− Área artificializada;
− Massas de água.

Figura III.39 – Carta de habitats da área de estudo (área da propriedade com buffer de 100m)
E.122423.01.01.nf
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1.9.6.1. Pinhal
Verifica-se a presença de Pinhais com diferentes características na área de estudo. Ocorre Pinhal de
pinheiro-manso e Pinhal de pinheiro bravo. Em ambas as formações podem observa-se, em áreas
limítrofes e na envolvente da área a explorar, sobreiros dispersos. Observa-se ainda uma estreita faixa
de Pinhal misto com azinheiras dispersas no limite Nordeste da propriedade, tal como se pode
observar na Carta de Habitats.
O pinhal com dominância de pinheiro-manso (Pinus pinea) (Figura III.40) ocupa a maior parte da área
de projecto. Salienta-se também a presença pontual neste habitat de Eucalyptus globulus (eucaliptocomum).

Figura III.40 – Pinhal de pinheiro-manso na área de projecto.
Os locais onde ocorrem quercíneas, principalmente Quercus suber (sobreiro) (Figura III.41), foram
prospectados devidamente, de forma a poder apurar-se se poderiam constituir um povoamento à luz
do Decreto-Lei n.º 169/2001 de 25 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004 de 30 de Junho.
Os sobreiros que ocorrem na área de estudo, fora da área proposta para exploração, apresentam
diferentes medidas de perímetro à altura do peito, variando entre 20 a 250cm. De acordo com o
número de indivíduos observados, considera-se que não estão reunidas as condições necessárias
para estarmos na presença de um povoamento, mas de sobreiros e, no caso da mancha de azinheiras,
azinheiras isoladas.
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Figura III.41 – Quercus suber (sobreiro) em pinhal de pinheiro-manso na área de projecto.
No sub-coberto do pinhal ocorrem formações arbustivas diversificadas (Figura III.42), em que estas
são constituídas por espécies que caracterizam classes fitossociológicas distintas:
− Cisto-Lavanduletea: Classe que representa estevais mediterrânicos em que predominam
nanofanerófitos e caméfitos xerofíticos e silicícolas especialmente dos géneros Cistus,
Halimium e Lavandula. Constituem uma etapa avançada de degradação dos bosques e prébosques meso-oligotróficos pouco exigentes em precipitação. Estão presentes na área de
projecto, as seguintes espécies características: Cistus salvifolius (saganho-mouro), Halimium
calycinum, Halimium halimifolium subsp. multiflorum (sargaça), Lavandula pedunculata
(rosmaninho-maior) e Ulex australis subsp. welwitschianus;
− Quercetea ilicis: Classe que caracteriza bosques, pré-bosques e matagais altos densos,
constituindo a vegetação climácica, bem como a sua orla arbustiva e o matagal substituinte
destes. São características desta classe Asparagus acutifolius (espargo-bravo-menor),
Asparagus albus (estrepes), Daphne gnidium (trovisco), Juniperus navicularis (piorro) e
Phillyrea angustifolia (lentisco);
− Calluno-Ulicetea: Classe pouco representada na área de estudo, tendo como espécies
características Cistus psilosepalus (sanganho) e Lithodora prostrata subsp. prostrata (ervadas-sete-sangrias). Esta classe também representa uma etapa avançada de degradação dos
bosques climácicos.
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Figura III.42 - Vegetação arbustiva da área de projecto.
Nas áreas desmatadas verifica-se a colonização de diversas espécies herbáceas e alguns arbustos
das comunidades acima descritas como são exemplo Halimium calycinum, Halimium halimifolium
subsp. multiflorum (sargaça) e Lavandula pedunculata (rosmaninho-maior). A classe fitossociológica
Tuberarietea guttatae (vegetação de terófitos pioneiros efémeros que normalmente ocupa biótopos
não nitrificados) é a mais representada nas zonas de colonização, embora não se possa considerar
que as comunidades florísticas sejam características desta classe. As espécies mais comuns
encontradas nas áreas desmatadas ou nas clareiras do pinhal são Armeria rouyana, Carlina
corymbosa (cardo-amarelo), Crocus serotinus subsp. serotinus (açafrão-bravo), Helianthemum
salicifolium, Helichrysum stoechas subsp. stoechas (perpétuas-das-areias), Jasione montana (batomazul), Limonium spp., Lotus castellanus (loto), Piptatherum miliaceum (talha-dente), Thapsia villosa
(turbit-da-terra) e Thymus zygis subsp. sylvestris.
Em conclusão, a presente composição florística revela um habitat estrutural e floristicamente diverso.
Os matos do sub-coberto do pinhal são comunidades arbustivas com enorme valor ecológico e
paisagístico na medida em que são etapas de recuperação dos bosques, constituem orlas de
protecção aos bosques climácicos e têm extrema importância para a fauna.

1.9.6.2. Área artificializada
As áreas que actualmente não albergam vegetação foram denominadas áreas artificializadas. Estão
englobadas as zonas previamente exploradas e a envolvente onde se fazem sentir os efeitos do
areeiro em laboração, bem como os acessos (Figura III.43).
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Figura III.43 – Área artificializada na área de projecto.
De salientar, que nos limites da área de exploração, se encontram elementos arbóreos dispersos como
Eucalyptus globulus (eucalipto-comum), Pinus pinaster (pinheiro-bravo) e Pinus pinea
(pinheiro-manso). Estas áreas mostram sinais de restabelecimento das comunidades florísticas com
início de colonização de algumas das espécies indicadas no habitat anterior (Figura III.44).

Figura III.44 – Área artificializada

1.9.6.3. Massas de água
No interior da área artificializada encontra-se um habitat distinto que é constituído por duas massas de
água resultantes da extracção de areia (Figura III.45). Neste habitat, a vegetação é distinta das
comunidades florísticas da área de projecto anteriormente caracterizadas, dominando espécies de
carácter ruderal e higrófilo.
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Figura III.45 – Massa de água na área de projecto.
Entre as espécies arbóreas, arbustivas e grandes helófitos que colonizam este habitat,
inventariaram-se Populus nigra (choupo-negro), Phragmites australis (caniço), Salix salviifolia
(borrazeira-branca) e Typha latifolia (tabua-larga) (Figura III.46). Estes são representantes das classes
fitossociológicas Salici purpurae-Populetea e Phragmito-Magnocaricetea que representam os bosques
climácicos e respectivas comunidades helófitas da região onde a área de estudo está inserida. No
entanto, a maioria das espécies encontradas neste habitat são herbáceas, em que as de carácter
higrófilo pertencem maioritariamente à classe fitossociológica Molinio-Arrhenatheretea (vegetação de
prados densos e juncais que se desenvolvem em solos profundos, húmidos e raramente submersos).
Como representantes desta classe referem-se Juncus conglomeratus (junco-glomerado), Juncus
effusus (junco), Paspalum dilatatum (milha-gramineira), Scirpoides holoschoenus (bunho), tendo como
espécies companheiras Carlina racemosa (cardo-asnil), Cyperus difformis (negrinha), Holcus mollis
(erva-molar), Paspalum paspalodes (graminhão), Phalaris minor (erva-cabecinha), Polypogon
maritimus (rabo-de-zorra-macio-menor), Pseudognaphalium luteo-album (perpétua-silvestre) e
Solanum dulcamara (doce-amarga).
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Figura III.46 – Vegetação helófita e higrófita do habitat “Massas de água” na área de projecto.
Em relação à vegetação herbácea de carácter ruderal, neste habitat destaca-se a dominância da
classe fitossociológica Stellarietea media que caracteriza vegetação nitrófila ou subnitrófila típica de
biótopos submetidos à acção humana. Estão presentes na área de estudo as seguintes espécies
representantes desta comunidade: Chamaemelum mixtum (margaça), Chenopodium polyspermum
(quenopódio), Conyza bonariensis (avoadinha-peluda), Dittrichia graveolens (erva-dos-bálsamos),
Galactites tomentosa (cardo), Heliotropium europaeum (erva-das-verrugas), Polygonum persicaria
(erva-pessegueira) e Reichardia gaditana.

1.9.7. Avaliação Global
Os dados recolhidos no campo permitiram observar uma diversidade florística com 54 espécies
vegetais, onde foram registadas seis espécies com estatuto geográfico ou de conservação: Armeria
rouyana (endemismo lusitânico), Juniperus navicularis (piorro), Crocus serotinus subsp. serotinus
(açafrão-bravo; endemismo ibérico), Quercus ilex subsp. ballota (azinheira; Decreto-Lei n.º 169/2001
de 25 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004 de 30 de Junho), Quercus suber (sobreiro;
Decreto-Lei n.º 169/2001 de 25 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004 de 30 de Junho) e
Ulex australis subsp. welwitschianus (endemismo ibérico).
A nível dos habitats, observou-se a presença de três habitats, não estando nenhum 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 como habitat natural. Os habitats cartografados na área de estudo incluem o pinhal de
pinheiro-manso e/ou de pinheiro-bravo, onde, fora da área a explorar albergam sobreiros dispersos; a
área artificializada e as massas de água.
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Regista-se uma capacidade de regeneração natural elevada dos habitats nomeadamente em áreas
que já não se encontram em exploração, junto das massas de água e nas áreas de pinhal
desmatadas.
Em conclusão, a área de projecto apresenta valores ecológicos importantes apresentando
recuperação de áreas afectadas, indicando a capacidade de contínua evolução dos ecossistemas.

1.10.FAUNA E BIÓTOPOS
1.10.1. Considerações iniciais
Tal como para a Flora, a elaboração da situação de referência da fauna e biótopos presentes na área
em estudo têm por base informação presente em bibliografia, confrontada e complementada,
posteriormente, com as observações realizadas no trabalho de campo.
Devido a características como a elevada mobilidade da maioria das espécies de vertebrados,
comportamentos esquivos, fenologias e períodos de actividade, entre outras, a detectabilidade pelos
trabalhos de campo desenvolvidos, apenas é possível para algumas das espécies que ocorrem na
área. É através da avaliação de toda a informação bibliográfica e dos biótopos existentes, assim como
através da informação relativa à distribuição das espécies que, por fim, se avalia a ocorrência da
“fauna potencial”.

1.10.2. Metodologia
Para a caracterização da fauna terrestre foram considerados os seguintes grupos biológicos: anfíbios,
répteis, aves e mamíferos.
Para todos os grupos foi feita uma pesquisa bibliográfica e cartográfica existente para a área de
estudo e realizados trabalhos de campo especificamente dirigidos a cada um dos grupos em análise.
Os trabalhos de campo, para o período a que se refere o presente relatório, tiveram lugar em Outubro
de 2011 e consistiu numa visita realizada nos dias 27 e 28 por dois técnicos especialistas, tendo assim
coincidido com uma época em que apesar de apresentar maiores níveis de humidade, bons para
anfíbios, estes não se encontram a vocalizar, pelas mesmas razões os répteis estão recolhidos ou
quando há algum sol podem encontrar-se a termoregular, quanto aos mamíferos a prospecção de
indícios de presença é viável contudo a actividade de quirópteros é bastante reduzida, sendo que esta
diminui drasticamente nesta altura por limitações tróficas. Neste período é possível encontrar espécies
de avifauna em migração e invernantes.
A recolha de informação bibliográfica e cartográfica teve como referência a quadrícula UTM na qual se
desenvolve a área de estudo, nomeadamente a quadrícula 10x10 km 29SNC52 e a 50x50 km 29SNC4.
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A área de estudo considerada corresponde à área a licenciar para ampliação da pedreira de areia com
uma envolvente de 100 m.

1.10.2.1. Fontes bibliográficas
A informação bibliográfica disponível sobre a fauna da região em que se insere o presente projecto é
muito escassa e/ou pouco precisa. Os vários Atlas de Vertebrados publicados têm como unidades de
representação de informação quadrículas UTM com áreas que vão dos 100 km2 (Aves, Répteis e
Anfíbios) aos 250 km2 (Mamíferos). Assim, as principais fontes de informação geral utilizadas sobre a
ocorrência de espécies de herpetofauna (répteis e anfíbios) no local baseou-se em Loureiro et al.
(2010), para as aves recorreu-se à Equipa Atlas (2008), Matias (2002), Elias et al. (1998) e Bolton
(1987) e, por fim, a lista de mamíferos foi baseada em Mathias (coord.) (1999), Mathias et al. (1998) e
Rainho et al. (1998).
Para a determinação do estatuto de conservação, nacional e internacional, das espécies detectadas
na área, utilizou-se a mais recente edição do Livro Vermelho de Vertebrados de Portugal1. Para além
do estatuto de conservação em Portugal segundo o Livro Vermelho, foi também considerada a
classificação legal das espécies segundo o Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, com a redacção
dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, que transpõe para a legislação nacional as
Directivas europeias das Aves2 e dos Habitats3, e a Convenção de Berna, relativa à conservação da
vida selvagem e habitats naturais da Europa.
A metodologia adoptada para a recolha de dados teve em consideração vários factores, sendo os mais
relevantes:
•A extensão (em comprimento) da área a prospectar e o tempo disponível para amostrar;
•As características fisiográfico-climáticas da envolvente e da pedreira “Areeiro da Água do
Montinho”;
•A diversidade de grupos faunísticos a abordar, implicando diferentes metodologias específicas.
Tendo em conta estas diferentes condicionantes, revelou-se necessário adoptar um protocolo de
recolha de dados que permitisse: (a) maximizar o esforço de amostragem para todos os grupos, e (b)
fizesse sentido, do ponto de vista biológico.
Dado que a área de estudo possui uma boa rede de caminhos e que se distribuem uniformemente pela
área a prospectar e pelos vários biótopos presentes, utilizou-se esta estrutura linear como principal
meio de acesso aos diferentes biótopos da zona de estudo. Foram amostrados por pontos ou por

1

Cabral et al., 2005

2

Directiva 79/409/CEE

3

Idem
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transectos (1 km de extensão), de acordo com as especificidades metodológicas próprias de cada
grupo. As técnicas de inventariação variaram consoante as características ecológicas dos vários taxa,
pelo que para cada um são descritas, de forma sucinta, as diferentes técnicas utilizadas.

1.10.2.1.1 Anfíbios
Para a recolha de informação sobre as espécies de anfíbios potencialmente ocorrentes na área de
estudo, foi consultado o Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal1.
Relativamente ao trabalho de campo o esforço de amostragem dirigido a este grupo concentrou-se, na
zona mais húmida perto da área agrícola, locais importantes para a ocorrência deste grupo, sendo de
salientar que o canal se encontrava sem água, nos caminhos presentes na área de estudo, tendo sido
recolhidas informações ao longo de transectos e em pontos de escuta. A metodologia de amostragem
aplicada consistiu em:
•Prospecção diurna e nocturna intensiva;
•Detecção visual ao longo de transectos pedestres;
•Detecção bioacústica nocturna e diurna das vocalizações características dos anuros, tendo a
presença das espécies sido validada com vocalizações escutadas próximo dos pontos de
escuta;
•Cruzeiro rodoviário nocturno a velocidade constante pelos caminhos na envolvente da área de
estudo;
•Registo de outras observações avulsas.

1.10.2.1.2 Répteis
Para o levantamento das espécies de répteis potencialmente ocorrentes na área de estudo, foi
consultado o Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal2.
Para os répteis, dado que na área de estudo existe algum potencial para espécies aquáticas, como os
cágados, foi realizada amostragem de campo direccionada para os meios terrestre e aquático.
A amostragem efectuou-se com recurso a duas técnicas: por estações de amostragem intensiva com
duração fixa e por pontos Ad-hoc. Estes últimos, correspondem a observações esporádicas, ocorridas
fora das estações de amostragem, no decorrer das deslocações.

1

LOUREIRO, et al., 2010

2

Idem
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A escolha dos locais foi feita com base nos habitats ocorrentes na área de estudo, tendo os mesmos
sido seleccionados em função da maior probabilidade de ocorrência destas espécies. A forma de
amostragem utilizada para as estações consistiu na deslocação do observador ao longo de um habitat
previamente escolhido. Para a detecção das espécies foi-se levantando pedras, troncos ou outros
objectos que pudessem servir de abrigo.

1.10.2.1.3 Aves
Para o levantamento das espécies de aves potencialmente ocorrentes na área de estudo, procedeu-se
à consulta da informação disponível no Altas das Aves Nidificantes em Portugal1.
Procedeu-se também à realização de trabalhos de campo, nomeadamente à realização de transectos
e de pontos de escuta distribuídos pelos vários habitats representativos da área de estudo, nos quais
se registaram todos os contactos efectuados. Foi ainda realizada uma prospecção de ninhos de aves
de maior porte e de indícios da sua presença, como dejectos, regurgitações ou penas.

1.10.2.1.4 Mamíferos
Para o levantamento das espécies de mamíferos potencialmente ocorrentes na área de estudo,
procedeu-se à consulta da informação disponível no Relatório Nacional da Directiva Habitats (20012006)2, e no Guia dos Mamíferos Terrestres de Portugal Continental, Açores e Madeira3. Para
verificação da possível existência de abrigos de morcegos na área de estudo, consultou-se ainda o
Manual de apoio à análise de projectos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição e
transporte de energia eléctrica e à informação geográfica associada4.
Para o registo da presença de espécies de mamíferos na área de estudo, optou-se pelo método dos
transectos fixos representativos dos habitats presentes na área de estudo, tendo os mesmos
coincidido com os transectos realizados para a avifauna, onde se efectuou prospecção de indícios de
presença (dejectos, trilhos, pegadas), e registadas as observações efectuadas.
Relativamente aos quirópteros, foi realizada a prospecção de abrigos (cavernícolas, arborícolas ou
fissurícolas) e habitats de potencial ocorrência de morcegos (alimentação e refúgio). Foram também
realizadas gravações da actividade de morcegos através de um detector de ultra-sons (D240x,
Pettersson Elektronik AB), mas apenas num único ponto de escuta. Tal opção deve-se ao facto de que
em Outubro a actividade de quirópteros está muito reduzida, uma vez que a maioria das espécies se
encontra a iniciar o período de hibernação. Assim, localizou-se o habitat que apresenta maior potencial
para a detecção. Quanto ao procedimento, visto que é nos primeiros minutos do crepúsculo que ainda

1

EQUIPA ATLAS, 2008

2

ICNB, SRAM & SRA, 2008

3

MATHIAS (coord.), 1999

4

ICNB, 2010
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há alguma actividade, embora se considere que apenas as espécies mais comuns no nosso território o
façam, iniciou-se o ponto de escuta ao ocaso e terminou-se quinze minutos depois.

1.10.3. Resultados
1.10.3.1. Considerações iniciais
No presente capítulo são apresentadas todas as espécies cuja presença na área de estudo e na sua
envolvente mais próxima foi confirmada através dos trabalhos realizados, ou é considerada provável
pelas informações bibliográficas disponíveis e/ou dos biótopos e habitats presentes na área de estudo.
Para as várias espécies são apresentados os respectivos estatutos de conservação em Portugal, de
acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal1 e os anexos das convenções e/ou
diplomas legais em que se encontram listadas, nomeadamente:
•Anexos das Convenções de Bona (ratificada pelo Decreto-Lei n.º 103/80, de 11 de Outubro)
(para a avifauna e mamofauna);
•Anexos da Convenção de CITES (Decreto n.º 50/80, de 23 de Julho – aprovação da Convenção
de Washington; Decreto-Lei n.º 114/90, de 5 de Abril – regulamenta a aplicação da
Convenção em Portugal; Portaria n.º 352/92, de 19 de Novembro) (para todos os grupos);
•Anexos das Convenções de Berna (ratificada por Portugal pelo Decreto-Lei n.º 95/81, de 23 de
Julho regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de Setembro) (para todos os grupos);
•Anexos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, com as alterações introduzidas pelo DecretoLei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro (revê a transposição para Portugal da Directiva Aves –
Directiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de Abril, alterada pelas Directivas n.º 91/244/CE,
da Comissão, de 6 de Março, 94/24/CE, do Conselho, de 8 de Junho, e 97/49/CE, da
Comissão, de 29 de Junho; e da Directiva Habitats – Directiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de
21 de Maio, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Directiva n.º 97/62/CE, do
Conselho, de 27 de Outubro) (para todos os grupos).
No caso das aves é ainda apresentado o estatuto SPEC (Espécies com interesse conservacionista a
nível da Europa) bem como a respectiva fenologia.

1.10.3.2. Anfíbios
A lista de espécies de anfíbios que ocorrem na área de estudo encontra-se no Quadro 1 do Anexo III.
A mesma inclui as espécies inventariadas durante os trabalhos de campo e as espécies dadas como
ocorrentes nas quadrículas UTM 10x10 km da área de estudo, de acordo com Loureiro, et al. (2010).
1

Cabral et al., 2006
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Na área de estudo ocorrem potencialmente onze espécies de anfíbios, pertencentes a duas Ordens
(Caudata e Anura) e a seis Famílias (Salamandridae, Discoglossidae, Pelobatidae, Bufonidae, Hylidae
e Ranidae) das quais foi possível confirmar a presença de três, em charcos dentro da área em
exploração, sendo as espécies identificadas o sapo-de-unha-negra (Pelobates cultripes), a rela (Hyla
arborea) e a rã-verde (Rana perezi) (Figura III.14)

a

b

c
Figura III.47 – Anfíbios detectados na área do projecto: a) rela-comum (Hyla arborea); b) sapo-deunha-negra (Pelobates cultripes); c) rã-verde (Rana perezi).
A maior parte das espécies possui um estatuto de Não Ameaçada. Apenas a rã-de-focinho-pontiagudo
(Discoglossus galaganoi) possui um estatuto de conservação de Quase Ameaçada (NT) e, juntamente
com o tritão-de-ventre-laranja (Triturus boscai), constituem dois endemismos ibéricos. Das onze
espécies potenciais, todas se encontram listadas nos anexos da Convenção de Berna, sendo que seis
delas se encontram listadas no Anexo III da Convenção de Berna (espécies da fauna protegidas) –
salamandra-de-costelas-salientes (Pleurodeles waltl), salamandra-de-pintas-amarelas (Salamandra
salamandra), tritão-de-ventre-laranja (Triturus boscai), tritão-marmorado (Triturus marmoratus), sapocomum (Bufo bufo) e rã-verde (Rana perezi) – e outras cinco listadas no Anexo II (espécies da fauna
protegidas) da mesma convenção – rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus galganoi), sapo-de-unhanegra (Pelobates cultripes), sapo-corredor (Bufo calamita), rela (Hyla arborea) e rela-meridional (Hyla
meridionalis). Seis das onze espécies inventariadas encontram-se listadas no Anexo B-IV do
Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, na redacção que lhe é dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24
de Fevereiro, correspondendo assim a espécies de interesse comunitário que exigem uma protecção
rigorosa. A Rã-verde (Rana perezi) pertence ao Anexo B-V do mesmo diploma (espécies animais e
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vegetais de interesse comunitário cuja captura ou colheita na natureza e exploração podem ser
objecto de medidas de gestão).

1.10.3.3. Répteis
A lista de espécies de répteis que ocorrem na área de estudo encontra-se no Quadro 2 do Anexo III. A
mesma inclui as espécies inventariadas durante os trabalhos de campo, cuja presença se confirmou e
as espécies dadas como ocorrentes nas quadrículas UTM 10x10 km da área de estudo, de acordo com
Loureiro, et al. (2010), ou seja, as espécies potenciais.
Para a área de estudo foi inventariado um total de cinco espécies de répteis, pertencentes a duas
Ordens (Sauria e Serpentes) e a três Famílias (Amphisbaenidae, Lacertidae e Colubridae), tendo sido
confirmada a presença de três destas espécies, durante a realização dos trabalhos de campo, sendo
estas: o sardão (Lacerta lepida), a lagartixa-do-mato (Psammodromus algirus) e a lagartixa-de-dedosdenteados (Acanthodactylus erythrurus).
As espécies inventariadas possuem um estatuto de conservação de Não Ameaçada, sendo, no entanto
de destacar a lagartixa-de-dedos-denteados (Acanthodactylus erythrurus) que apresenta um estatuto
de Quase Ameaçada (NT). Nenhuma das espécies inventariadas se encontra listada nos anexos do
Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, na redacção que lhe é dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24
de Fevereiro, mas todas estão classificadas ao abrigo da Convenção de Berna.

1.10.3.4. Aves
Relativamente à avifauna foram inventariadas para a área de estudo, 91 espécies, das quais 33
(36,26% das espécies potenciais, Quadro III.6) com presença confirmada, através dos trabalhos de
campo realizados. A lista total de espécies encontra-se no Quadro 3 do Anexo III.

Quadro III.34- Espécies de aves confirmadas durante a prospecção de campo
NOME VULGAR

ESTATUTO DE
CONSERVAÇÃO

Phalacrocorax carbo

Corvo-marinho-de-faces-brancas

LC

Ardea cinerea

Garça-real

LC

Anas platyrhynchos

Pato-real

LC

Buteo buteo

Águia-de-asa-redonda

LC

Alectoris rufa

Perdiz

LC

Coturnix coturnix

Codorniz

LC

NOME CIENTÍFICO
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NOME VULGAR

ESTATUTO DE
CONSERVAÇÃO

Columba palumbus

Pombo-trocaz

LC

Streptopelia decaocto

Rola-turca

LC

Picus viridis

Peto-verde

LC

Dendrocopos minor

Pica-pau-malhado-pequeno

LC

Galerida cristata

Cotovia-de-poupa

LC

Lullula arborea

Cotovia-pequena

LC

Motacilla alba

Alvéola-branca

LC

Erithacus rubecula

Pisco-de-peito-ruivo

LC

Phoenicurus ochruros

Rabirruivo-preto

LC

Saxicola torquatus

Cartaxo

LC

Turdus merula

Melro-preto

LC

Cisticola juncidis

Fuinha-dos-juncos

LC

Sylvia atricapilla

Toutinegra-de-barrete

LC

Sylvia melanocephala

Toutinegra-de-cabeça-preta

LC

Parus cristatus

Chapim-de-poupa

LC

Parus caeruleus

Chapim-azul

LC

Parus major

Chapim-real

LC

Lanius meridionalis

Picanço-real

LC

Garrulus glandarius

Gaio

LC

Cyanopica cyanus

Pega-azul

LC

Corvus corone

Gralha-preta

LC

Corvus corax

Corvo

NT
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NOME CIENTÍFICO

NOME VULGAR

ESTATUTO DE
CONSERVAÇÃO

Fringilla coelebs

Tentilhão

LC

Serinus serinus

Chamariz

LC

Carduelis carduelis

Pintassilgo

LC

Carduelis cannabina

Pintarroxo

LC

Emberiza calandra

Trigueirão

LC

Quase todas as espécies detectadas no trabalho de campo apresentam estatuto de Pouco
Preocupante (LC), exceptuando o corvo (Corvus corax) com estatuto de Quase Ameaçado (NT).
Das espécies dadas para a área de estudo, 16 encontram-se incluídas no Anexo A-I do
Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de
24 de Fevereiro, ou seja espécies de aves de interesse comunitário cuja conservação requer a
designação de zonas de protecção especial. No elenco das espécies de avifauna potencial para a área
de estudo, uma é considerada e classificada como Em Perigo (EN), referindo-se à garça-vermelha
(Ardea purpurea), seis estão classificadas como Vulnerável (VU) – garça-pequena (Ixobrychus
minutus), sisão (Tetrax tetrax), alcaravão (Burhinus oedicnemus), cuco-rabilongo (Clamator
glandarius), noitibó-de-nuca-vermelha (Caprimulgus ruficollis), chasco-ruivo (Oenanthe hispanica) – e
para além do corvo, referido anteriormente, outras quatro espécies têm estatuto de Quase Ameaça
(NT) – peneireiro-cinzento (Elanus caeruleus), águia-cobreira (Circaetus gallicus), águia-calçada
(Hieraaetus pennatus), picanço-barreteiro (Lanius senator).
Ao nível da protecção e conservação da natureza da União Europeia verifica-se que de entre as
espécies referenciadas, quatro estão incluídas no Anexo A da Convenção de CITES que diz respeito a
espécies em perigo de extinção e em que o comércio destes espécimes apenas é permitido em
condições excepcionais e dez no Anexo A-II, pelo que, apesar de não se encontrarem em perigo de
extinção, o seu comércio deve ser controlado de modo a evitar uma comercialização não compatível
com a sua sobrevivência. Salienta-se que 28 espécies estão classificadas ao abrigo do Anexo II da
Convenção de Bona, que representam as espécies migradoras com estatuto desfavorável e que
exigem acordos internacionais para assegurar a sua conservação. A grande maioria das espécies
referenciadas (86 das 91 espécies listadas) está classificada ao abrigo da Convenção de Berna, sendo
65 consideradas como estritamente protegidas (Anexo II) e 21 como protegidas (Anexo III).

1.10.3.5. Mamíferos
A lista de espécies de mamíferos inventariadas para a área de estudo encontra-se no Quadro 4 do
Anexo III. Durante os trabalhos de campo, foi possível confirmar a presença de lebre (Lepus
granatensis), coelho (Oryctolagus cuniculus), raposa (Vulpes vulpes), fuinha (Martes foina), texugo
(Meles meles) e javali (Sus scrofa).
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No que respeita a quirópteros, foram identificadas por métodos bioacústicos, referentes a espécies
incluídas em grupos fónicos (isto é em grupos de espécies que emitem de forma muito semelhante),
pertencentes ao género Pipistrellus, que poderão corresponder ao morcego de Kuhl (P. kuhli),
morcego-anão (P. pipistrellus) e/ou a morcego.pigmeu (P. pygmaeus) e pulsos que poderão
corresponder à espécie P. pygmaeus ou Miniopterus schreibersii (morcego-de-peluche), considerandose mais provável que seja de Pipistrellus pygmaeus, dado que é a espécie mais abundante em
Portugal continental. Aquando das gravações, a temperatura relativamente baixa acrescendo ao facto
de estar alguma humidade relativa, poderá ter feito com que não se detectassem mais espécies e mais
indivíduos, tendo sido apenas detectadas espécies que são relativamente fáceis de encontrar, em
detrimento das consideradas raras. É de considerar que a época do ano, tal como já referido, não é a
mais apropriada para a detecção bioacústica de morcegos, sendo que no local ainda havia alguma
actividade devido à zona húmida existente dentro da área de exploração que permite que ainda
existam algumas condições ao nível de disponibilidade alimentar.
A nível global, das 32 espécies inventariadas, distribuídas por seis Ordens (Insectivora, Chiroptera,
Lagomorpha, Rodentia, Carnivora e Artiodactila) e por 13 Famílias, apenas seis possuem estatuto
Vulnerável (VU), gato-bravo (Felis silvestris), morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus
ferrumequinum), morcego-de-ferradura-pequeno (Rhinolophus hipposideros), morcego-rato-grande
(Myotis myotis), morcego-de-peluche e o rato de Cabrera (Microtus cabrerae), duas com estatuto de
Criticamente em Perigo (CR), morcego-de-ferradura-mediterrênico (Rhinolophus euryale) e morcegode-ferradura-mourisco (Rhinolophus mehelyi) e uma com estatuto de Quase Ameaçada (NT), coelhobravo (Oryctolagus cuniculus). 12 das espécies inventariadas encontram-se listadas no Anexo B-IV do
Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, na redacção que lhe é dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24
de Fevereiro, correspondendo assim a espécies de interesse comunitário que exigem uma protecção
rigorosa.
É de salientar que todas as espécies de morcegos são consideradas como espécies cujo estado de
conservação é desfavorável pela Convenção de Bona (Anexo II). Segundo a Convenção de Berna, 10
espécies de mamíferos são consideradas como estritamente protegidas (Anexo II) e 12 como
protegidas (Anexo III). Segundo o Decreto-Lei n.º 140/99, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24
de Fevereiro, oito espécies são de interesse comunitário cuja conservação exige a designação de
zonas especiais de conservação (Anexo B-II) estando todas elas incluídas no Anexo B-IV, juntamente
com outras quatro espécies, de interesse comunitário. Três espécies, geneta (Genetta genetta),
sacarrabos (Herpestes ichneumon) e o toirão (Mustela putorius), são de interesse comunitário cuja
captura ou colheita na natureza e exploração pode ser objecto de medidas de gestão (Anexo B–V).
De acordo com a informação disponibilizada na cartografia à aplicação do “Manual de apoio à análise
de projectos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição e transporte de energia eléctrica”1 e
conforme se pode ver pela Figura III.48, a área de estudo, apesar de estar localizada perto de um
abrigo identificado de morcegos, está fora das áreas consideradas mais sensíveis, ou seja, fora da
envolvente de 5 km de abrigos classificados como importantes.

1

ICNB, 2010
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Figura III.48 – Enquadramento do Projecto face às “áreas sensíveis” para morcegos

1.10.3.6. Caracterização de Biótopos e Comunidades Faunísticas
Na área de estudo o biótopo predominante consiste numa zona florestal, constituída essencialmente
por pinheiros (mansos e bravos) com matos no sub-coberto e alguns sobreiros.
Através da caracterização dos biótopos presentes na área de estudo, de dados de distribuição das
espécies e conhecimentos técnicos adquiridos, é possível caracterizar uma determinada comunidade
faunística que nada mais é do que um conjunto das espécies que vivem num determinado habitat e
que exploram os seus recursos, estabelecendo relações de interdependência entre si. Estas definemse principalmente com base em critérios relacionados com a vegetação presente na área em estudo,
pelo que a fauna (vertebrada) está estritamente relacionada com a ocupação do solo.
Mesmo sabendo e tendo em linha de conta que a fauna vertebrada apresenta uma elevada
mobilidade, nomeadamente no que diz respeito a aves e mamíferos de médio e grande porte, existe
uma tendência para ocupar um determinado habitat e estabelecer relações ecológicas com todas as
outras espécies que o ocupam.
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Na área de estudo temos as comunidades faunísticas das:
− Zonas florestais: pinhal;
− Áreas artificializadas;
− Massas de água.
A importância de cada biótopo variou, naturalmente, em função do grupo faunístico considerado. Em
seguida, apresenta-se uma breve descrição das comunidades faunísticas potenciais e passíveis de se
encontrar nos biótopos identificados na área de estudo, de acordo com os dados recolhidos no
descritos da flora e vegetação e de acordo com dados bibliográficos, já referidos anteriormente.

1.10.4. Caracterização das comunidades faunísticas
1.10.4.1. Comunidade Faunística das Zonas Florestais
As zonas florestais revelam-se um meio pouco propício ao desenvolvimento de comunidades de
anfíbios, dependendo muito da presença de pontos de água à superfície ou de zonas marginais de
contacto onde estes ocorram.
Quanto aos répteis, embora podendo encontrar-se um número significativo de espécies, salienta-se
como espécie de maior interesse a lagartixa-de-dedos-pectignados (Acanthodactylus erythrurus), que
apresenta uma distribuição muito localizada.
É na comunidade das aves que as diferenças referentes ao tipo de espaço florestal são mais notórias,
seja pela maior ou menor variabilidade da composição e da estrutura do sub-bosque, seja pela
densidade de cobertura e do porte das árvores, assim como da maior ou menor descontinuidade do
espaço florestal. Na zona florestal em questão poderemos ter como espécies características a águiade-asa-redonda (Buteo buteo), o pombo-torcaz (Columba palumbus), o pica-pau-malhado-grande
(Dendrocopos major), o gaio (Garrulus glandarius), o pisco-de-peito-ruivo (Erythacus rubecula), o
chapim-de-poupa (Parus cristatus), a trepadeira-comum (Certhia brachydactyla) e o tentilhão (Fringilla
coelebs). Menos frequentes e com maior interesse conservacionista, seja, internacional, nacional ou
regional, ocorrem as espécies como a águia-calçada (Hieraetus pennatus), a coruja-do-mato (Strix
aluco), o torcicolo (Jynx torquilla), a felosa de Bonelli (Pylloscopus Bonelli) e a trepadeira-azul (Sitta
europaea).
Ao nível da comunidade de mamíferos as espécies presentes são essencialmente de carácter
ubiquista, destacando-se a função de refúgio que este meio apresenta para as mesmas. São
características as espécies como o musaranho-de-dentes-brancos (Crossidura russula), o rato-docampo (Apodemus sylvaticus), a raposa (Vulpes vulpes), o texugo (Meles meles) e o javali (Sus
scrofa).
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1.10.4.2. Comunidade Faunística das Massas de Água
Numa região relativamente seca como a que se insere a presente área de estudo, onde os recursos
hídricos de superfície são escassos, a comunidade faunística das zonas húmidas assume especial
importância, nomeadamente ao nível regional, sendo, entre as comunidades existentes, a mais
vulnerável. Subdivide-se em comunidades ribeirinhas, associadas aos cursos de água corrente (mais
típicas na área de estudo na época das chuvas) e comunidades ripícolas de águas estagnadas (mais
típicas na área de estudo na época seca).
As comunidades de cursos de água corrente possuem maior riqueza específica em termos de
espécies, e, as comunidades ripícolas de águas estagnadas albergam algumas espécies inexistentes
nos cursos de água corrente, como por exemplo a rela-meridional (Hyla meridionalis) que tem
preferência por águas calmas.
Estas massas de água revestem-se especialmente de interesse ao nível das comunidades de anfíbios
e aves, onde podem ocorrer o sapo-de-unha-negra (Pelobates cultripes) e a garça-boieira (Bulbucus
ibis).
Ao nível dos anfíbios, as zonas húmidas, mesmo que temporárias, desempenham uma importante
missão no ciclo vital de importantes espécies de anfíbios como podem ser o tritão-de-ventre-de-laranja
(Triturus boscai), o tritão-marmorado (Triturus marmoratus), o sapo-parteiro-ibérico (Alytes cisternasii),
o rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus pictus) e o sapo-corredor (Bufo calamita), além de outras
mais comuns como a salamandra-de-costelas-salientes (Pleurodeles waltl), a salamandra-de-pintasamarelas (Salamandra salamandra) e o sapo-comum (Bufo bufo).
Para os répteis, o meio é pouco propício ao seu desenvolvimento, ainda assim podem ocorrer as
espécies típicas como o cágado-mediterrânico (Mauremys leprosa) ou a cobra-de-água-viperina
(Natrix maura).
Entre as aves podem existir neste biótopo algumas espécies muito ligadas ao meio aquático como o
pato-real (Anas platyrrhynchos), o guarda-rios (Alcedo atthis), a alvéola-cinzenta (Motacilla cinerea), o
rouxinol-bravo (Cetti cetti) e o exótico bico-de-lacre (Estrilda astrild).
Mas, sendo os recursos hídricos de superfície escassos qualquer ponto de água à superfície assume
especial importância, como bebedouros. Por outro lado, os cordões de vegetação ribeirinha possuem
um papel importante para muitas outras espécies de aves que apesar de não estarem estritamente
ligadas a este meio, encontram neles excelentes locais de alimentação, refúgio e de reprodução.
Entre os mamíferos destaca-se a potencial presença de lontra (Lutra lutra).

1.10.5. Conclusões
Pela análise dos dados resultantes da amostragem, verifica-se que a generalidade das espécies
inventariadas não se encontra ameaçada, contudo destacam-se nos répteis, a lagartixa-de-dedosdenteados pelo seu estatuto de Quase Ameaçada, nos mamíferos, o coelho-bravo que apresenta o
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mesmo estatuto que o anterior e ainda o morcego-de-peluche, que embora incluído num grupo fónico,
com estatuto de Vulnerável (VU), e por fim, nas aves, destaca-se o corvo de estatuto Quase
Ameaçada. No levantamento efectuado foram inventariadas 49 espécies de vertebrados,
correspondendo a três anfíbios, três répteis, 33 aves e dez mamíferos.
Algumas das espécies listadas, apresentam algum interesse conservacionista, em especial os
endemismos ibéricos, como o tritão-de-ventre-laranja, rã-de-docinho-pontiagudo, rato-de-cabrera e a
toupeira, contudo estas espécies não foram detectas no campo.
Detectado no campo foi o corvo, espécie de destaque quer pelo seu valor conservacionista quer pelo
seu estatuto de ameaça.

1.11. PAISAGEM
1.11.1. Introdução
A paisagem enquanto expressão das acções humanas sobre um determinado sistema biofísico,
constitui uma entidade mutável, cuja sustentabilidade depende, necessariamente, do equilíbrio
dinâmico das interacções operadas sobre esse sistema. Assim, a sua análise implica o conhecimento
de factores intrínsecos da paisagem, independentes da acção humana e de âmbito biofísico, como
sejam a geologia, a morfologia do terreno, os recursos hídricos, os solos, as biocenoses entre outros.
Por outro lado, os factores extrínsecos, constituem aspectos de ordem sociocultural, que actuam ao
nível do sistema biofísico e que se reflectem em formas de apropriação do território, concorrendo para
a caracterização e/ou definição da paisagem, como sejam os modelos de povoamento, a tipologia dos
sistemas culturais, entre outros.
A caracterização paisagística da área afectada pela ampliação da pedreira “Areeiro da Água do
Montinho” é fundamental para a definição de estratégias de intervenção, quer ao nível da exploração,
quer ao nível da recuperação paisagística.

1.11.2. Metodologia
Para a caracterização da paisagem estabeleceu-se um conjunto de critérios de valoração objectivos,
imediatamente perceptíveis e que menos induzissem a interpretações diversas e subjectivas.
Procurou-se estabelecer um conjunto de relações entre os aspectos visuais e cénicos da paisagem e o
funcionamento da estrutura que lhe está subjacente e que lhe é indissociável, tornando-os, o mais
possível, independentes da sensibilidade pessoal de cada observador. Prevê-se, deste modo, tornar
mais viável o estabelecimento dessas mesmas relações bem como das conjecturas que delas
advenham.
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A metodologia escolhida para caracterizar a paisagem baseou-se na definição e posterior avaliação,
de Unidades Homogéneas da Paisagem (UHP), tendo por base a sua estrutura biofísica, a localização
geográfica e oportunidades de uso/exploração.
Estas Unidades caracterizam-se através de métodos quantitativos, de cruzamento de múltiplas
variáveis, mas implicam também uma aferição do seu carácter, associado às características culturais.
Numa primeira fase, procedeu-se a um trabalho de recolha e tratamento de informação através da
consulta e análise da cartografia disponível (Cartas Militares, ortofotomapas e fotografias aéreas,
cartas de solo e de capacidade de uso do solo), bem como recolha de bibliografia da região em
estudo, posteriormente complementada com trabalho de campo.
A caracterização da paisagem é efectuada através da identificação e avaliação das unidades de
paisagem abrangidas pela área em estudo, através da caracterização das suas componentes visuais e
estruturais mais relevantes. Este método apresenta grande utilidade prática dado que a “definição de
unidades territoriais que concretizam e exprimem a caracterização do sistema biofísico (...) baseia-se
geralmente em critérios de homogeneidade relativa a um conjunto de componentes significativos (...).”1
Após a análise, é então quantificada a sensibilidade da paisagem a potenciais alterações, assentando
nos conceitos da qualidade e fragilidade visual.
A confrontação entre a sensibilidade paisagística e as características visuais da área em estudo
permitirá, avaliar os potenciais impactes paisagísticos resultantes desta actividade extractiva, para que
por fim se possam estabelecer medidas de minimização adequadas.

1.11.3. Breve caracterização paisagística da região
A pedreira “Areeiro da Água do Montinho” localiza-se no distrito de Setúbal, na sub-região do litoral
alentejano, concelho de Grândola, freguesia de Azinheira dos Barros e São Mamede do Sádão. Esta
região caracteriza-se por possuir substrato arenoso, predominado por pinhal e montados de sobro e
azinho.
Toda esta unidade regional desenvolve-se desde o litoral, vindo a sofrer os processos naturais
decorrentes de alterações estruturais com o afastamento do litoral, com reflexo sobretudo ao nível do
coberto vegetal que vai evoluindo com a consolidação da estrutura dunar e de acordo com a
disponibilidade hídrica.
Apesar de se verificarem características de litoralidade acentuadas, a actual ocupação do território
revela características típicas de um concelho alentejano, como são, a vastidão dos municípios, a
estrutura de propriedade e relações económicas que ainda persistem e as características biofísicas de
grande parte do concelho.

1

Abreu, 1989
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Do ponto de vista climático o concelho de Grândola é composto por duas grandes regiões, a litoral e a
interior. Quanto às características geológicas, paisagísticas e da ocupação do solo são identificáveis
três grandes unidades – a Bacia do Sado, a Serra de Grândola e a Faixa Litoral. Estas distinguem-se,
sobretudo, pelo ambiente físico e paisagístico criado pelo relevo, clima e coberto vegetal inerente a
cada uma delas1.
Desta forma, verifica-se que na área da Bacia do Sado é claro o predomínio dos montados de sobro e
sistemas culturais arvenses extensivos e do regadio associado à cultura do arroz. Área que manifesta
actualmente a maior rarefacção populacional e a menor taxa de urbanização.
Na Serra de Grândola é marcante a presença dos montados associados à actividade pecuária.
Por último, na Faixa Litoral verifica-se o predomínio pela actividade florestal dominada pela exploração
do pinhal, pontuado por actividades agrícolas de pequena expressão nas margens de lagos e linhas de
água principais.
Em termos de vias de acesso rodoviário, o concelho de Grândola encontra-se servido por dois
itinerários principais o IP1 e o IP8 e pela autoestrada A2.
Segundo o Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROT-A), a área em estudo
localiza-se, na unidade territorial denominada por “Transição Litoral/Interior”2, que apresenta
correspondência com o grupo de Unidade de Paisagem Q, especificamente, Unidade de Paisagem
Oeste “Pinhais do Alentejo Litoral” (UP 95).3

1.11.4. Caracterização da Paisagem local
A área de implantação da pedreira “Areeiro da Água do Montinho” e a sua envolvente integra-se numa
zona de planície ondulada, recortada por algumas linhas de água de elevada importância,
nomeadamente, a ribeira de Grândola, que atravessa a região no sentido Oeste-Este e o rio Sado no
sentido Sul-Norte.
Esta região apresenta um carácter tipicamente rural onde predominam áreas florestais tais como, o
pinhal e o montado e nas margens dos cursos de água, áreas agrícolas. Nesta região a edificação,
surge normalmente em aglomerados urbanos, não se verificando de um modo geral, a dispersão do
edificado. O núcleo urbano com maior relevância na área de estudo é Santa Margarida, que no
entanto, se localiza a mais de 3 700 metros da área a licenciar da pedreira.
Relativamente à ocupação agrícola, esta existe ao longo das margens dos cursos de água, de um
modo geral em leito de cheia, tirando partido da disponibilidade de água do solo e da qualidade dos

1

Abreu et al, 2004.

2

Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2010.

3

Idem, ibidem.
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solos. Surgem então clareiras ocupadas por pastos e culturas de regadio, que contrastam em termos
cromáticos e texturais com as manchas florestais na envolvente (Figura III.49).
No que diz respeito à sua ocupação em termos de coberto vegetal, predominam na área de estudo o
pinhal manso em associação por vezes com pinheiro bravo, ocorrendo também algumas manchas
ocupadas por montados de sobro e azinho. O coberto arbustivo é pouco expressivo, dominado por
espécies tais como os sargaços (Hallimium calycinum e Hallimium halimifolium) e as giestas (Cytisus
grandiflorus) (Figura III.50).

Figura III.49 – Área de pasto em leito de cheia a Nordeste da Pedreira.
A área a licenciar, com cerca de 37 ha, insere-se numa zona de pinhal, apresentando um relevo
aplanado, de solos arenosos, ocupados por matos rasteiros pouco densos, num local bastante
encerrado em termos visuais. Isto deve-se ao facto de se tratar de uma região plana, sem pontos
marcadamente elevados, que permitam a fluidez das vistas sobre a mesma e devido ao maciço
arbóreo que bloqueia por completo as linhas visuais que poderiam existir na envolvente (Figura III.50 e
Figura III.51).
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Figura III.50 – Zona florestal na envolvente Sudoeste da pedreira.

Figura III.51 – Zona de entrada e envolvente da pedreira.
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1.11.5. Qualidade visual
A Qualidade Visual da Paisagem pretende constituir uma quantificação dos aspectos estéticos da
paisagem, como sejam a grandeza, a ordem, a diversidade, a raridade e a representatividade. Neste
sentido, a Qualidade Visual de uma unidade de paisagem constitui o resultado de um somatório das
“classificações” dos diferentes atributos como o relevo, coberto vegetal, uso do solo, harmonia,
singularidade, diversidade, estrutura visual dominante.
Na envolvente da área de implantação do projeto, a qualidade visual considerou-se média, dada a
morfologia aplanada do terreno e o tipo de vegetação existente ser pobre e pouco diversificado, com
predomínio do pinhal de pinheiro manso e bravo, conferindo-lhe uma certa sensação de monotonia.
Ainda assim, trata-se de uma zona com muito poucas introduções e alterações em termos de
infraestruturação e com algumas manchas de sobreiros e azinheiras nas áreas, às quais estão
associados zonas de mato espontâneo com maior interesse ecológico, correspondendo a uma
qualidade visual mais elevada mas pouco significativa em termos da globalidade da área.

1.11.6. Fragilidade Visual
A fragilidade visual (ou potencial de visualização) representa a capacidade de uma determinada
paisagem para absorver uma alteração. A fragilidade de uma paisagem será tanto mais elevada,
quanto menor for a sua capacidade para absorver as alterações a que foi sujeita, sem detrimento da
sua qualidade paisagística.
Assim, uma paisagem que apresente maior fragilidade visual será aquela que evidencia as actuações
e alterações externas nas suas características visuais. Pelo contrário, a de baixa fragilidade será a
que não acusa a presença de acções externas, nem sofra modificações visuais ou de estrutura
consideráveis. Para avaliar e interpretar a fragilidade visual, é preciso considerar alguns parâmetros,
como por exemplo: o contraste cromático; a dimensão da bacia visual; a presença de elementos com
valor patrimonial e a acessibilidade para a observação.
Na área de implantação do projeto, a fragilidade visual pode considerar-se baixa, dada a reduzida
complexidade da bacia visual onde se insere, conferindo-lhe reduzida exposição visual. Tal facto
resulta, essencialmente, das características topográficas e da vegetação existente – relevo aplanado,
associado a uma floresta de produção e da sua localização afastada de quaisquer aglomerados
urbanos e de qualquer via de comunicação nacional ou regional. Apesar da existência de um eixo
viário importante e com um elevado volume de tráfego nas proximidades (IP 8), esta via não constitui
um factor que promova a exposição do local, uma vez que se encontra bastante afastada e a
vegetação arbórea existente entre esta e a área de escavação, bloqueia completamente a visibilidade
a partir de qualquer ponto desta via.
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1.11.7. Sensibilidade Paisagística
A análise da sensibilidade paisagística e visual pretende determinar a capacidade, de uma dada
unidade de paisagem, para manter as sua características e qualidades intrínsecas, face a possíveis
alterações. A Sensibilidade Paisagística (SP) encontra-se directamente dependente quer da sua
qualidade visual quer do potencial de visualização a que se encontra sujeita (fragilidade visual). De
uma forma geral, pode-se afirmar que quanto maior for a fragilidade visual e maior for a qualidade
visual, maior será a sensibilidade da unidade de paisagem analisada (Quadro III.35).

Quadro III.35– Matriz para Avaliação da Sensibilidade da Paisagem (SP)
QUALIDADE VISUAL
FRAGILIDADE VISUAL

Elevada

Média

Baixa

BAIXA

SP Média

SP Baixa

SP Baixa

MÉDIA

SP Elevada

SP Média

SP Baixa

ELEVADA

SP Muito Elevada

SP Elevada

SP Média

Da aplicação dos 3 conceitos acima referidos à unidade de Paisagem onde se insere a área de estudo
e da consulta da matriz para a sensibilidade da paisagem, resultou a seguinte tabela:

Quadro III.36- Sensibilidade da Paisagem (SP)
UNIDADE DE PAISAGEM

QUALIDADE VISUAL

FRAGILIDADE VISUAL

SENSIBILIDADE
PAISAGÍSTICA

Pinhais do Alentejo
Litoral

SP média

SP Baixa

Baixa

Sumariamente, a topografia aplanada e a ocupação actual do solo é o principal factor homogeneizador
da paisagem em estudo. A ocupação predominantemente florestal, a ausência de edificações nas
imediações da pedreira e a inexistência de aglomerados habitacionais num raio de cerca de
3 700 metros, concorrem para acentuar essa homogeneidade e reduzir a susceptibilidade a potenciais
alterações na sua estrutura, traduzindo-se numa sensibilidade paisagística baixa.
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1.12.ENQUADRAMENTO SOCIO-ECONÓMICO
1.12.1. Considerações gerais
O empreendimento cuja avaliação sócio-económica se apresenta desenvolve-se na freguesia de
Azinheira de Barros e São Mamede do Sádão, concelho de Grândola, que por sua vez se insere na
Região Alentejo (NUTII) e na sub-região Alentejo Litoral (NUTIII). Está ainda enquadrado no Distrito de
Setúbal.
Com o objectivo de avaliar correctamente os efectivos impactes associados ao licenciamento da
ampliação do areeiro, a caracterização da situação ambiental de referência baseia-se na análise das
seguintes grandes componentes:
•

a importância da indústria extractiva no contexto nacional, regional e local;

o quadro socio-demográfico e económico do concelho de Grândola e o seu enquadramento na
região e Portugal;

•

A informação de base utilizada na caracterização social e económica é proveniente de informação
disponibilizada pela Direcção-Geral de Geologia e Energia, Laboratório Nacional de Energia e
Geologia (LNEG) e pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em particular no que respeita aos
dados compilados nos Recenseamentos Gerais da População e da Habitação, Anuários Estatísticos
Regionais, publicação “Portugal em Números” (versão CD-ROM), bem como nos das Estatísticas
Industriais, no Programa Operacional do Alentejo 2007 – 2013, no Plano Regional de Ordenamento do
Território do Alentejo e ainda por outros estudos/relatórios específicos.

1.12.2. Enquadramento Regional
O Alentejo é a maior NUTS II de Portugal, ocupando uma área de 31.550,9 km2, o que representa
34,3% do território nacional. Esta região integra 5 NUTS III: Alentejo Central, Alto Alentejo, Baixo
Alentejo, Alentejo Litoral e Lezíria do Tejo. Com uma população residente de 757.190 habitantes, de
acordo com os dados preliminares dos Censos 2011 do INE, representa cerca de 7% da população
residente no País.
Esta região foi alvo de um processo de planeamento materializado pela aprovação do Plano Regional
de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTAlentejo) através da Resolução do Conselho
de Ministros n.º 53/2010, publicada em Diário da República, I Série, n.º 148, de 2 de Agosto de 2010, o
qual constitui um instrumento de política territorial que, em harmonia com a política nacional de
ordenamento do território, assume as grandes opções estratégicas de base territorial para o
desenvolvimento regional do Alentejo, afirmando-o como território sustentável e de forte identidade
regional.
Na região do Alentejo, 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. À semelhança de outras regiões, as cidades da
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região Alentejo assumiram-se, em definitivo, como os pilares da organização territorial. Com efeito, o
desempenho das principais cidades (Évora, Santarém, Beja e Portalegre) é manifestamente superior
ao restante território.
Apesar desta evolução, o sistema urbano da região continua débil: as principais cidades não se
configuram num sistema devido às suas escassas relações, nomeadamente, ao nível da falta de
complementaridade de equipamentos e oferta de bens e serviços. Inclusivamente, verifica-se uma
fraca articulação das maiores cidades com o restante sistema urbano (ao nível das sedes de concelho)
devido a ritmos muito diferenciados de crescimento e investimento. De igual modo, na relação das
sedes de concelho com o território envolvente (concelho), verifica-se um fenómeno semelhante, sendo
notória uma dinâmica de deslocação da população do espaço rural (aldeias e lugares) para estas
localidades. Estes fenómenos de concentração demográfica têm sido, por vezes, acompanhados da
descaracterização da imagem das cidades e aglomerados urbanos, nomeadamente nas novas
expansões.
A região dispõe actualmente de uma razoável cobertura a nível das acessibilidades rodoviárias, fruto
dos investimentos efectuados nos últimos Quadros Comunitários de Apoio, em particular, as
auto-estradas A1 (entre Lisboa – Santarém – Coimbra – Porto), A6 (entre Lisboa – Évora – Elvas –
Espanha), A2 (auto-estrada do Sul entre Lisboa e o Algarve) e A13 (ligação entre Santarém e
Marateca, funcionando como via de articulação entre o Centro e o Sul do país). No entanto, a
inexistência de uma rede de acessibilidades adequada entre as principais cidades contribui, em parte,
para o défice de articulação do sistema urbano regional.
Relativamente à evolução dos indicadores de competitividade do Alentejo, constata-se que existe uma
dificuldade “crónica” da região em despoletar e sustentar um processo efectivo de convergência, quer
no plano nacional, quer no plano europeu. A trajectória de divergência face à média nacional que a
região apresentou no final dos anos 90 (e que contribuiu para agravar as disparidades evidenciadas no
início da década) levou a que o nível do produto interno bruto (PIB) per capita se situasse cerca de
20% abaixo da média do país nos últimos anos. Mais recentemente, a inversão deste ciclo permite
identificar um padrão de convergência face à média nacional.
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Figura III.52 - Evolução do PIB per capita (1995/2003)
O indicador PIB per capita mostra um posicionamento globalmente desfavorável da região: 11%
abaixo da média nacional (PIB per capita = 89 pontos em 2003). Em termos intra-regionais, são
visíveis diferenças significativas entre as NUTS III: o Alentejo Litoral é a única sub-região com
resultado superior à média do país (PIB per capita = 113). Por outro lado, o Baixo Alentejo apresenta o
pior desempenho, estando o seu PIB per capita 28% abaixo da média nacional.
No contexto nacional, o contributo do Alentejo para a produção de riqueza é relativamente modesto:
com efeito, a região representa somente 6,5% do PIB português no ano de 2003. No contexto subregional, registam-se diferenças significativas entre as NUTS III, com destaque para a Lezíria do Tejo,
onde é gerado 33,2% do PIB do Alentejo. Por seu turno, as sub-regiões do Alto Alentejo e Baixo
Alentejo detêm o menor peso relativo com, respectivamente, 14,9% e 13,9% do PIB regional.
Com uma economia no passado recente muito baseada na agricultura, o Alentejo apresenta nos
últimos anos uma evolução da actividade económica reveladora da importância que o sector terciário
passou a assumir no quadro da economia regional, relegando a agricultura para um plano inferior no
conjunto dos três principais sectores de actividade. Globalmente, é o sector terciário que mais
contribui para o valor acrescentado bruto (VAB) regional, com um peso relativo de 56,6% (dados de
2003). Segue-se o sector secundário com 27,1% do VAB regional, e o sector primário com uma quotaparte de 16,3%.
Em termos de produtividade, o posicionamento do Alentejo resulta da coexistência de ramos de muito
baixa produtividade (agricultura tradicional, comércio retalhista, segmentos pouco qualificados da
Administração Pública) com ramos com produtividade muito elevada (empresas do complexo de Sines,
algumas agro-indústrias, ...).
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No que respeita à taxa de utilização dos recursos humanos, o Alentejo ocupa a posição menos
favorável do país, como resultado da conjugação de uma economia pouco diversificada, que apresenta
uma reduzida capacidade para gerar emprego, com índices de envelhecimento muito elevados. Notese que todas as NUTS III do Alentejo apresentaram, no período 1991-2002, graus de utilização dos
recursos humanos inferiores à média nacional.
Uma tendência transversal ao Alentejo, no seu conjunto, e às suas sub-regiões, prende-se com os
baixos índices de produtividade atingidos nos diversos ramos do sector terciário, parcialmente
explicados pela representatividade dos serviços de carácter não transaccionável na estrutura de
formação do VAB.

Fonte: Augusto Mateus et al., com base em dados do INE, contas regionais

Figura III.53 - Evolução da produtividade
A estrutura empresarial do Alentejo é caracterizada, genericamente, pela existência de empresas de
reduzida dimensão. De acordo com os dados oficiais, 87,7% do universo de estabelecimentos
localizados na região têm menos de 10 trabalhadores (correspondendo, grosso modo, às
microempresas); a nível nacional, o seu peso relativo é de 84,5%. Em particular, as unidades com
menos de 5 postos de trabalho representam 70,0% do tecido empresarial (65,2% a nível nacional).
A conjugação de uma estrutura populacional envelhecida com um padrão de baixo nível de
habilitações caracteriza fortemente o perfil dos recursos humanos da região, podendo constituir um
factor de estrangulamento do desenvolvimento regional, caso esta “tendência pesada” não seja
invertida.
A nível do emprego, o Alentejo continua a deter elevadas taxas de desemprego, embora seja a
segunda região do país com a taxa mais baixa. De acordo com os dados mais recentes (para o 3º

E.122423.01.01.nf

SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

III.117

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA DE AREIA
“AREEIRO DA ÁGUA DO MONTINHO”

trimestre de 2011), a região apresenta uma taxa de desemprego de 12,3%, estando ligeiramente
abaixo da média nacional (que se cifra em 12,4%).
Outro dado relevante prende-se com a incidência deste fenómeno junto de segmentos como as
mulheres e os jovens. Com efeito, a taxa de desemprego feminina é, nesta região bastante elevada.
Cerca de 13,5% da população activa feminina do Alentejo estava sem emprego no final do 3.º
trimestre de 2011; a média nacional era, nessa data, de 12,9%. No caso dos jovens com idades
compreendidas entre os 15 e 24 anos, a taxa de desemprego no Alentejo assinalada em 2010 era de
29,7%, em comparação a uma média nacional de 22,4%.

1.12.3. A importância da indústria extractiva no contexto nacional,
regional e local
1.12.3.1. Produção e comércio externo
Em Portugal, a produção global das pedreiras em 2007 cifrou-se em torno das 95 milhões de
toneladas, equivalendo a 530,5 millhões euros. O subsector das rochas industriais lidera neste
conjunto, com cerca de 97% da produção em toneladas e com cerca de 67% do valor em euros.
Todavia, a evolução registada nos últimos anos no sector das rochas industriais tem sido marcada por
uma tendência decrescente nos volumes extraídos e nos valores de produção, ao contrário das rochas
ornamentais, que apesar de algumas oscilações, tem evidenciado uma evolução crescente em ambas
as situações.
Nesse mesmo ano as 1 005 pedreiras em actividade no país eram responsáveis por 6 689 postos de
trabalho directos. A evolução nos últimos anos relativamente a estes dois itens foi igualmente
decrescente.
Apesar do volume de produção ter decrescido nos últimos anos, assim como o emprego directo
associado às pedreiras, assistiu-se ao aumento dos níveis de produtividade da mão-de-obra afecta a
este sector. Entre 2001 e 2005 a produtividade média nacional passou de 11 388,9
toneladas/trabalhador para 11 637,5 toneladas/trabalhador.
De referir ainda o decréscimo dos níveis de investimento nas pedreiras, passando de 48 694 mil euros
em 2001 para 40 627 mil euros em 2005. Em matéria de consumos, os gastos energéticos
aumentaram no período em análise, embora os custos com a aquisição de materiais tenha diminuído.
Ou seja, ainda que se tenha verificado um abrandamento da actividade de exploração das pedreiras,
assistiu-se a um aumento dos custos energéticos.
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Quadro III.37 - Principais indicadores da actividade das pedreiras em Portugal, 2007
2007
Produção

(mil euros)

530 502

(mil toneladas)

95 388,5

Estabelecimentos em actividade (n.º)

1 005

Emprego directo (n.º)

6 689
Fonte: Direcção Geral de Geologia e Energia

A produção de rochas industriais sofreu um decréscimo entre 1991 e 2007, tendo alcançando neste
último ano o valor mais baixo (menos 17% do volume produzido relativamente a 2002, ano em que foi
registado a mais elevada produção no período em análise). Este sector de actividade encontra-se
fortemente dependente do sector da construção civil e obras públicas, que nos últimos anos tem
vivenciado uma situação de recessão, em especial no segmento da construção habitacional.
O consumo anual das rochas industriais passou de 10,7 toneladas por habitante em 2001 para
8,7 toneladas por habitante em 2007, o que apesar da quebra verificada, continua a evidenciar a
importância deste subsector na economia nacional.
De facto, o decréscimo na produção destas rochas está fortemente associado à evolução registada no
sector da construção civil e obras públicas que, segundo dados da AECOPS, atravessa a pior
recessão dos últimos 20 anos. Os anos mais recentes têm revelado alguma instabilidade na
recuperação.

Quadro III.38- Produção da Indústria Extractiva de Rochas Ornamentais e Industriais em Portugal
Continental, 2001, 2003, 2005 e 2007
2001
SECTORES

2003

2005

2007

103t

103
Euros

103t

103
Euros

103t

103
Euros

103t

103
Euros

ROCHAS
ORNAMENTAIS

3.297

172.238

2.793

151.692

2.949

166.336

3.202

176.197

ROCHAS
INDUSTRIAIS

110.955

462.871

95.918

420.675

100.517

377.734

92.187

354.305

Fonte: Direcção Geral de Geologia e Energia
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3%

16%

Calcário, gesso e cré
Saibro, areia e pedra
britada
Argila e caulino

81%

Figura III.54 - Estrutura de produção de rochas industriais em 20071
De acordo com o Quadro III.39, o número de estabelecimentos que se dedicam à exploração de
rochas industriais apresentou uma certa oscilação entre 2002 e 2007, tendo apresentado o valor mais
baixo em 2005 (477 estabelecimentos). Do total de estabelecimentos em actividade em 2007 (489),
cerca de 73% respeitavam à produção de argila e caulino e somente 7% a saibro, areia e pedra
britada.

Quadro III.39- Estabelecimentos de exploração de rochas industriais, 2002 a 2007
SUB-SECTOR
CALCÁRIO, GESSO
E CRÉ

SAIBRO, AREIA E
PEDRA BRITADA

ARGILA E CAULINO

2002

2003

2004

2005

2006

2007

94

95

90

98

94

100

27

29

33

33

29

34

363

372

358

346

358

355

Fonte: Direcção Geral de Geologia e Energia

As importações de rochas industriais evidenciaram uma evolução relativamente estável no período
temporal em apreço, alcançando em 2002 cerca de 1,6 milhões toneladas, no valor de cerca de 61
milhões de euros. As principais substâncias importadas em 2005 foram o gesso, o caulino e outras
argilas caulínicas, a bentonite e as areias.

1

Direcção Geral de Geologia e Energia
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Quadro III.40 - Importações da Indústria Extractiva de Rochas Ornamentais e Industriais, de 2001 a
2005
SECTORES

2001

2002

2003

2004

2005

10 3 t

10 3
Euros

10 3 t

10 3
Euros

10 3 t

10 3
Euros

10 3 t

10 3
Euros

10 3 t

10 3
Euros

ROCHAS
ORNAMENTAIS

237

66.339

228

66.066

195

61.701

162

53.064

159

52.466

ROCHAS
INDUSTRIAIS

1.453

59.146

1.581

60.969

1.421

57.862

1.474

62.108

1.458

61.995

Fonte: Direcção Geral de Geologia e Energia

A exportação de rochas industriais não é significativa no contexto da indústria extractiva, sendo as
areias e o conjunto do caulino e outras argilas, as substâncias que apresentam maiores valores.
Decompondo a situação nacional descrita nos seus constituintes regionais, é possível afirmar que o
distrito de Lisboa foi o que apresentou o maior valor de produção de rochas industriais, com cerca de
16,1% do total global de 2007, logo seguida dos distritos de Setúbal (14,9%), Leiria (14,7%) e Coimbra
(10,2%), como se pode verificar na Figura III.55.

Viseu
Vila Real
Viana Castelo
Setúbal
Santarém
Porto
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Distritos

Lisboa
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Beja
Aveiro
Distritos
0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

Toneladas

Fonte: Direcção Geral de Energia e Geologia

Figura III.55 - Distribuição do valor de produção de Rochas Industriais, por distritos, em 2007
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Na figura seguinte apresentam-se os principais centros produtores de rochas industriais a nível
nacional, sendo de destacar Grândola como centro produtor de areia comum, saibro e grauvaque.

Fonte: Direcção Geral de Energia e Geologia

Figura III.56 – Localização dos principais centros produtores de rocha industrial
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No concelho de Grândola estão registadas 29 pedreiras, das quais 5 encontram-se em baixa de
exploração. Do total de pedreiras existentes no concelho em apreço, 10 estão situadas na freguesia de
Azinheira dos Barros e S. Mamede do Sádão. Apenas 9 pedreiras se dedicam à exploração de areias.

Quadro III.41 - Pedreiras no concelho de Grândola1

1

ID

NOME

SUBSTÂNCIA

FREGUESIA

6372

Monte Novo dos Cavacos

Grauvaques

Azinheira dos Barros

6236

Areeiro da Água do Montinho

Areias Comuns

Azinheira dos Barros e S. Mamede do Sádão

5721

Montum de Baixo

Areias Comuns

Melides

5697

Água do Montinho

Areias Comuns

Azinheira dos Barros e S. Mamede do Sádão

5691

Monte dos Pinheiros

Areias Comuns

Azinheira dos Barros e S. Mamede do Sádão

5690

Monte das Figueiras

Areias Comuns

Azinheira dos Barros e S. Mamede do Sádão

5685

Nogal - Melides

Areias Comuns

Melides

5668

Sancha - Melides

Areias Comuns

Melides

5667

Fontainhas nº 6

Areias Comuns

Melides

5631

Muda

Saibros

Grândola

5578

Assencada

Areias Comuns

Azinheira dos Barros e S. Mamede do Sádão

4805

Porto das Pedras *

Grauvaques

Azinheira dos Barros e S. Mamede do Sádão

4568

Endiabrada - Courela da Pedreira

Gabros

Melides

4567 Quinão da Cerquinha do Barranco

Gabros

Melides

4505

Pedreira dos Barros

Xistos

Azinheira dos Barros e S. Mamede do Sádão

4474

Silha

Argilas

Melides

4236

Fontainhas nº 4

Xistos e
Grauvaques

Grândola

4217

Vale de Cães da Ribeira

Xistos e
Grauvaques

Grândola

http://e-geo.ineti.pt/bds/pedreiras/default.aspx
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ID

NOME

SUBSTÂNCIA

FREGUESIA

4195

Fontainhas nº 3

Xistos e
Grauvaques

Grândola

4194

Penedinhos nº 5 *

Xistos e
Grauvaques

Grândola

4193

Courela do Outeiro da Fonte *

Xistos e
Grauvaques

Grândola

3985

Rochinha *

Basaltos

Grândola

3924 Ribeiro de Vale de João Lourenço

Basaltos

Grândola

3754

Caveira

Saibros

Grândola

3596

Alturinha *

Xistos

Grândola

3416

Represa de Baixo

Xistos

Grândola

3206

Várzea Redonda

Xistos

Grândola

2405

Rocha da Andorinha

Quartzitos

Azinheira dos Barros e S. Mamede do Sádão

500

Louzal

Xistos

Azinheira dos Barros e S. Mamede do Sádão

(*) Em baixa de exploração

1.12.3.2. O mercado
Em termos gerais, a produção de areias em Portugal destina-se fundamentalmente ao sector da
construção civil, actividade essa que, por sua vez, tem um impacte muito significativo noutros ramos
económicos.
Segundo dados do INE para 2009, o sector da construção civil empregava nesta data cerca de 21 480
pessoas na região Alentejo (representando esta região 4,5% do emprego nacional no sector), estando
estas distribuídas por 199 empresas. O volume de negócios por elas gerado constituía, nesta época,
cerca de 36,8% do total da riqueza gerada no sector a nível nacional.
No Quadro III.42 encontra-se patente alguma informação complementar, sob a forma de indicadores
indirectos, sobre o dinamismo do sector da construção civil a nível nacional, regional e local. Tendo
em conta, a representatividade demográfica da população residente na região Alentejo no total
nacional e que a de Grândola representa apenas cerca de 0,14%, pode-se verificar a existência de um
importante dinamismo tanto da região, como do próprio concelho de Grândola, no que concerne ao
sector da construção civil. Este dinamismo traduz-se tanto em níveis de licenciamento como de obras
concluídas, superiores ao seu peso demográfico relativo no total do país.
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Quadro III.42- Alguns dados sobre licenciamento e obras concluídas, 2010
LICENÇAS

LICENÇAS

LICENÇAS
CONCEDIDAS
PARA
CONSTRUÇÃO
DE EDIFÍCIOS
PARA
HABITAÇÃO –
CONST . NOVAS

OBRAS
CONCLUÍDAS
– TOTAL DE
EDIFÍCIOS

OBRAS
CONCLUÍDAS
EDIFÍCIOS PARA
HABITAÇÃO

LICENÇAS
CONCEDIDAS
PARA
CONSTRUÇÃO
DE EDIFÍCIOS

CONCEDIDAS
PARA
CONSTRUÇÃO
DE EDIFÍCIOS
PARA
HABITAÇÃO

CONCEDIDAS
PARA
CONSTRUÇÃO
DE EDIFÍCIOS –
CONST . NOVAS

PORTUGAL

27 775

19 544

19 270

14 797

6 909

4 747

ALENTEJO

2 775

1 738

1 831

1 253

752

485

GRÂNDOLA

92

64

73

55

15

9

PORTUGAL

100

100

100

100

100

100

ALENTEJO

10,2

8,9

9,5

8,5

10,9

10,2

GRÂNDOLA

0,3

0,3

0,4

0,4

0,2

0,2

UNIDADE
TERRITORIAL

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Alentejo, 2010

Apesar de nos últimos anos se ter assistido a um abrandamento da dinâmica de licenciamento de
novas construções, em virtude da crise dos mercados financeiros e da consequente crise económica
generalizada que o País se debate actualmente, o sector da construção civil continua a absorver
grandes quantidades de areia. No entanto, as areias industriais constituem um produto de pouco valor
acrescentado, com massa elevada, pelo que a concorrência é condicionada pela capacidade de
transporte do produto, verificando-se que a capacidade de efectuar o transporte a grandes distâncias
diminui na proporção directa da intensidade competitiva. Surgem, deste modo, mercados regionais,
operando normalmente num raio de até 50 km do local de implantação das pedreiras.
Salienta-se que, apesar do território nacional possuir abundantes reservas de areias a maior parte
destas reservas encontra-se indisponível para a maioria dos exploradores, quer por pertencerem a
terceiros, quer por se encontrarem condicionadas por questões de ordenamento do território, onde se
destacam a Reserva Agrícola Nacional, a Reserva Ecológica Nacional, os sítios classificados pela
Rede Natura 2000, a Rede Nacional de Áreas Protegidas, ou outras Servidões e Restrições de
Utilidade Pública.
Pelo atrás exposto, considera-se que o mercado para a areia do concelho de Grândola parece estar
perfeitamente assegurado.
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1.12.4. Caracterização sócio-económica do concelho de Grândola
1.12.4.1. Caracterização demográfica
De acordo com a análise do Quadro III.43, é possível afirmar-se que nos últimos anos a evolução da
população residente apresentou dinâmicas diferenciadas nas unidades territoriais em estudo. Na
década de 90 todas as unidades territoriais em estudo evidenciaram um crescimento da sua
população, com particular destaque para o concelho de Grândola que nesse período temporal
apresentou um acréscimo de cerca de 11%. Todavia, na década seguinte, assiste-se a um fenómeno
inverso, com a Região Alentejo e o concelho de Grândola a perderem população. O País na última
década viu crescer a sua população, contrariando a tendência das outras unidades territoriais em
análise.
De acordo com os dados preliminares dos Censos de 2011 do INE, Grândola possuí 14 826
habitantes, concentrando cerca de 1,96% da população da Região Alentejo, revelando assim tratar-se
de um pequeno concelho quanto ao seu efectivo demográfico. No que respeita à densidade
demográfica, constata-se que Grândola é também um território pouco povoado, com apenas 18,0
habitantes/km2, rácio inferior ao registado pela Região (24 habitantes/km2) ou pelo País.

Quadro III.43- População Residente, Densidade Populacional e Taxa de Variação Intercensitária no
concelho de Grândola, 1991 a 2011

POPULAÇÃO RESIDENTE
UNIDADES
T ERRITORIAIS

PORTUGAL

1991

2001

ÁREA

DENSIDADE POPULACIONAL

km 2

hab./km 2

2011

9 965 315 10 356 117 10 561 614

TAXA DE VARIAÇÃO
INTERCENSITÁRIA

1991

2001

2011

2001/1991

2011/2001

92 212,0

108,1

112,3

114,5

3,9

2,0

ALENTEJO

772 760

776 585

757 190

31 604,9

24,5

24,6

24,0

0,5

-2,5

GRÂNDOLA

13 437

14 901

14 826

825,9

16,3

18,0

18,0

10,9

-0,5

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População e Habitação 1991 e 2001
INE, Recenseamentos Gerais da População e Habitação 2011 (dados preliminares)

Em 2011, as freguesias do concelho de Grândola variavam, em termos populacionais, entre os
177 habitantes da freguesia de Santa Margarida da Serra e os 10 657 habitantes na freguesia de
Grândola. A freguesia de Azinheira dos Barros e S. Mamede do Sádão detinha nesse mesmo ano 704
habitantes, sendo a segunda freguesia menos populosa do Concelho.
As freguesias do concelho de Grândola apresentaram comportamentos muito distintos na sua
dinâmica demográfica. No último período inter-censitário apenas as freguesias de Grândola e de
Carvalhal apresentaram um crescimento da sua população (cerca de 2,9 e 1,9% respectivamente). A
freguesia de Azinheira dos Barros e S. Mamede de Sádão perdeu 204 habitantes entre 2001 e 2011
(decréscimo de 22,5%).
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Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação 2001
INE, Recenseamentos Gerais da População e Habitação 2011 (dados preliminares)

Figura III.57 - Evolução da população residente nas freguesias do concelho de Grândola, 2001 - 2011
Importa referir que a população residente no concelho de Grândola está grandemente concentrada no
lugar sede de concelho, o que representa cerca de 72% da população total no Concelho. A freguesia
de Azinheira dos Barros e S. Mamede de Sádão concentrava cerca de 4,7% da população total do
Concelho, evidenciando a sua reduzida importância no sistema urbano do Município de Grândola. Em
2010, a Taxa Bruta de Natalidade de Grândola situava-se nos 8,4‰, valor inferior ao apresentado pela
Região Alentejo (8,5‰) e pela média nacional (9,5‰), mas superior à média regional (8,2‰). Os
valores da Taxa Bruta de Mortalidade concelhia situam-se nos 16,5‰, fazendo com que a taxa de
crescimento natural fisiológico final seja negativa (-0,82%), à semelhança do que acontece com as
unidades territoriais de nível superior. Como a Taxa de Crescimento Efectivo é igualmente negativa
em 2010, pode-se inferir que a capacidade de renovação demográfica do concelho de Grândola
poderá vir a estar comprometida no futuro próximo se não se inverter esta tendência negativa.

Quadro III.44 - Taxas Brutas de Natalidade e Mortalidade e Taxas de Crescimento Natural e Efectivo

E.122423.01.01.nf

UNIDADES

TAXA BRUTA
DE NATALIDADE

TAXA BRUTA DE
TAXA DE
MORTALIDADE CRESCIMENTO
‰
NATURAL %

TERRITORIAIS

‰

PORTUGAL

9,5

10,0

-0,04

-0,01

ALENTEJO

8,5

14,0

-0,55

-0,58

GRÂNDOLA

8,4

16,5

-0,82

-1,18
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Decompondo o volume populacional identificado nos diversos grupos etários, é possível aferir que em
2010 todas as unidades territoriais em análise o grupo dos idosos possuía um peso relativo bastante
superior ao dos mais jovens (Quadro III.45).

Quadro III.45 - População Residente por Grandes Grupos Etários no concelho de Grândola, 2010

UNIDADE
TERRITORIAL

0-14

15-24

25-64

65 E MAIS

PORTUGAL

15,1

10,9

55,8

18,2

ALENTEJO

13,3

9,9

53,7

23,1

GRÂNDOLA

13,1

9,0

51,7

26,3

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Alentejo, 2010

A redução do peso das classes etárias mais jovens, mais do que o aumento da representatividade da
população mais idosa, tem conduzido a um progressivo aumento do Índice de Envelhecimento, que
resulta do processo de transição demográfica em curso.
Com efeito, o Índice de Envelhecimento do concelho de Grândola apresenta-se bastante elevado,
situando-se nos 201,3 no ano de 2010, o que quer dizer que existem 2 idosos por cada jovem. Entre
2000 e 2010 o índice de envelhecimento manteve-se estável, o que denota não ter havido um
agravamento desta situação nos últimos anos (Figura III.58). Esta situação constitui um forte
constrangimento à dinamização da base económica concelhia em resultado da escassez de mão-deobra disponível no mercado de trabalho.

Figura III.58 - Índice de Envelhecimento no concelho de Grândola, 2000 e 2010
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1.12.4.2. Condição Social da População perante o Emprego
A análise do grau de instrução da população residente permite conhecer a qualificação da mão-deobra do concelho em estudo. Assim, no que respeita aos níveis de alfabetização, e de acordo com os
valores expostos no Quadro III.46, verifica-se que o concelho de Grândola apresentava uma
percentagem de população residente sem nenhum nível de ensino bastante superior à média nacional
e regional (22,6% em 2001). A maioria da população residente no concelho apresentava como nível de
formação o 1.º ciclo do Ensino Básico. Grândola apresenta uma população com baixos níveis de
qualificação, em virtude do elevado envelhecimento da sua estrutura demográfica. De referir a este
propósito que a população com formação de nível superior representava em 2001 apenas 5,1% da
população residente, situando-se muito abaixo das médias regionais e nacionais.

Quadro III.46 - População Residente Segundo o Nível de Ensino Atingido no concelho de Grândola,
2001
ENSINO BÁSICO

UNIDADES
TERRITORIAIS

NENHUM

1º CICLO

2º CICLO

3ºCICLO

ENSINO
SECUNDÁRIO

ENSINO
MÉDIO

ENSINO
SUPERIOR

PORTUGAL

14,3

35,1

12,6

10,9

15,7

0,8

10,8

ALENTEJO

19,8

36,2

11,2

10,2

14,2

0,5

7,8

GRÂNDOLA

22,6

39,1

10,7

9,7

12,5

0,2

5,1

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 2001

O nível de instrução da população residente em Grândola reflecte-se na qualificação da mão-de-obra
que, por sua vez, tem consequências ao nível da Taxa de Actividade, da Taxa de Desemprego e da
Repartição da População Activa por Sectores de Actividade Económica.
A Taxa de Actividade da população residente no concelho de Grândola era, em 2001, de 42,2%, valor
muito inferior ao apresentado pelas restantes unidades territoriais em apreço (Figura III.59). Esta
situação é amplamente influenciada pelo elevado envelhecimento da população residente.
Contudo, entre 1991 e 2001 assistiu-se a um crescimento da Taxa de Actividade de Grândola, facto
que poderá estar relacionado com a afluência ao concelho de migrantes em idade activa, assim como
com a progressiva entrada no mercado de trabalho de mão-de-obra feminina.
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50
48
46
(%)

44
42
40
38
36

País

Alentejo

Grândola

1991

44,6

42

40,9

2001

48,2

45,4

42,2

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População e Habitação, 1991 e 2001

Figura III.59 -Taxa de Actividade no concelho de Grândola, 1991 e 2001
A taxa de desemprego concelhia manteve-se estável entre 1991 e 2001, sendo, contudo, mais
desfavorável em Grândola que nas restantes unidades territoriais em análise. Neste município, com
uma taxa de desemprego de 9,4% em 2001, a grande maioria dos desempregados são mulheres
(Figura III.60). A freguesia de Azinheira dos Barros e S. Mamede de Sádão apresentava nesse ano
uma taxa de desemprego de 13,2%, sendo a mais alta entre as freguesias do concelho em análise.

10
8
6
(%)
4
2
0

País

Alentejo

Grândola

1991

6,1

9,2

9,4

2001

6,8

8,4

9,4

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População e Habitação, 1991 e 2001

Figura III.60 - Taxa de Desemprego no concelho de Grândola, 1991 e 2001
A distribuição da população activa por sectores de actividade no concelho de Grândola revela que o
sector predominante é o Sector Terciário, com 63% do total da população activa (Figura III.61), à
semelhança das restantes unidades territoriais em análise, embora com um peso relativo superior. Em
consequência do peso do Sector Terciário, o Sector Secundário apresenta uma menor importância
relativa na absorção da mão-de-obra, mas detém, contudo, uma representatividade ainda importante
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(absorvendo cerca de 24,3% do total da população activa). O Sector Primário detém uma grande
importância, com 12,7%.

100%
80%
Sector III

60%

Sector II
40%

Sector I

20%
0%
País

Alentejo

Grândola

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 2001

Figura III.61 - Distribuição da População Activa Empregada por Sectores de Actividade no concelho de
Grândola, 2001

1.1.1.1.

Estrutura económica e empresarial

Para além dos dados apresentados no ponto anterior sobre o emprego, é possível ter uma noção mais
ampla sobre as actividades económicas concelhias pela análise de alguns dados disponíveis sobre a
estrutura económica e empresarial local, que se analisam neste capítulo.
Como pode ser analisado no Quadro III.47, a estrutura empresarial concelhia segue de perto a média
nacional, centrando-se fundamentalmente no sector terciário, com 83,0% das empresas sedeadas
neste sector (valor superior ao apresentado pelas restantes unidades em apreço). O sector secundário
em Grândola representa cerca de 16,8% do total de empresas aí sediadas, tendo o Sector Primário um
peso inferior ao das restantes unidades territoriais (0,2%). Esta repartição reflecte, de uma forma
geral, a repartição da população activa por sectores de actividade anteriormente analisada.
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Quadro III.47 - Alguns dados sobre as características das empresas sedeadas, 2009
EMPRESAS

PESO NO
PESO NO

VOLUME DE

TOTAL DAS

TOTAL DAS

VENDAS NAS

VENDAS DAS

VOLUME

EMPRESAS

EMPRESAS

EMPRESAS

EMPRESAS

MÉDIO DE

SEDEADAS

SEDEADAS

SEDEADAS

SEDEADAS

VENDAS

U NIDADES
T ERRITORIAIS

(nº)

(%)

Milhares de
euros

(%)

PORTUGAL

1 060 906

100,0

335 887 312

ALENTEJO

65 412

6,2

GRÂNDOLA

1 054

0,1

PESSOAL AO
SERVIÇO

SECTOR

SECTOR

SECTOR

PRIMÁRIO

SECUND.

TERCIÁRIO

Milhares
de euros

(nº)

(%)

(%)

(%)

100,0

316,6

3 717 920

0,4

17,4

82,2

12 943 749

3,9

197,9

170 962

0,4

17,0

82,6

231 995

0,1

220,1

2 840

0,2

16,8

83,0

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Alentejo, 2010.

Existem 1 054 empresas sedeadas no concelho de Grândola, as quais são responsáveis por um
volume de emprego registado (pessoal ao serviço) de 2 840 pessoas, o que corresponde a uma
dimensão média de 2,7 trabalhadores por empresa. Esta situação revela que a grande maioria das
empresas no concelho de Grândola são micro-empresas.
O peso relativo do número de empresas no concelho de Grândola no total nacional (0,1%), assim
como o respectivo peso relativo do volume de vendas (0,1%) associado, é similar ao peso demográfico
do concelho em análise (0,14%).
Com efeito, o volume médio de vendas das empresas sedeadas em Grândola é de 220,1 milhares de
euros, valor superior à média da Região Alentejo (de 197,9 milhares de euros) e inferior à do País
(316,6 milhares de euros).

Quadro III.48 - Comércio internacional de mercadorias, 2010
SAIDAS

SALDO DA BALANÇA
COMERCIAL

ENTRADAS

U NIDADES
T ERRITORIAIS

Milhares
Euros

%

Milhares
Euros

%

Milhares Euros

PORTUGAL

36 762 238

100,0

57 053 115

100,0

- 20 290 877

ALENTEJO

2 164 904

5,9

2 000 207

3,5

164 697

GRÂNDOLA

1 476

0,0

12

0,0

1 464

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Alentejo, 2010

A balança comercial no concelho de Grândola em 2010 era positiva, evidenciando um saldo de 1 464
mil euros, estando em consonância com a situação registada para a Região Alentejo. Já o País
apresentava nesse mesmo ano um saldo negativo.
A caracterização da dinâmica económica local pode ainda ser obtida mediante a análise de outros
indicadores de carácter indirecto, de que é exemplo a referência à actividade bancária e à
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movimentação financeira ou, ainda, sobre os dados relativos a consumos energéticos e sobre o poder
de compra da população.
No que concerne aos indicadores sobre o sistema bancário e sobre alguns movimentos financeiros
gerados localmente, a informação existente encontra-se sintetizada no Quadro III.49. Do confronto
entre os dados referentes ao número de unidades do sistema bancário existentes, depósitos
efectuados e crédito concedido em Portugal, na região Alentejo e no concelho de Grândola, e tendo
em conta o peso demográfico de cada uma desta unidades, nota-se que, no essencial, o sistema
financeiro terá maior tendência a drenar recursos para as áreas urbanas mais competitivas.
Com efeito, verifica-se que quer os valores das poupanças captadas através de depósitos (o crédito
concedido), quer a aplicação dessas poupanças estão coadunantes com seu peso demográfico,
situação que indicia um dinamismo económico reduzido.
Quadro III.49 - Bancos, Caixas Económicas e Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, 2009
UNIDADES
EXISTENTES

UNIDADES

TERRITORIAIS número

CRÉDITO HIPOTECÁRIO A
DEPÓSITOS

CRÉDITO CONCEDIDO

PARTICULARES

%

milhares de euros

%

milhares de euros

%

milhares de euros

%

PORTUGAL

5 877

100,0

176 219 057

100,0

364 963 637

100,0

105 765 421

100,0

ALENTEJO

364

6,2

7 961 700

4,5

11 001 391

3,0

5 919 300

5,6

GRÂNDOLA

7

0,1

188 219

0,1

142 953

0,0

90 048

0,1

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Alentejo, 2010

Por seu lado, da informação sobre os consumos médios de electricidade (Quadro III.50), é possível
inferir que:
•

o consumo doméstico médio de Grândola é superior ao das restantes unidades territoriais em
apreço, indiciando eventualmente de forma indirecta um nível de vida superior à média nacional
e regional;

•

o consumo para fins industriais está bastante abaixo da média nacional e da região Alentejo,
revelando o reduzido desenvolvimento industrial da base económica concelhia.
Quadro III.50 - Consumo médio de electricidade, 2009
CONSUMO DOMÉSTICO DE ELECTRICIDADE

CONSUMO INDUSTRIAL DE ELECTRICIDADE POR

POR CONSUMIDOR

CONSUMIDOR

TERRITORIAIS

Milhares de kwh por consumidor

Milhares de kwh por consumidor

PORTUGAL

2 629,3

166 316,3

ALENTEJO

2 627,8

210 912,2

GRÂNDOLA

2 634,3

38 527,6

UNIDADES

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Alentejo, 2010
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No entanto, constata-se que o poder de compra da população per capita no concelho de Grândola
cresceu entre 1995 e 2005, situando-se neste último ano em cerca de 83,12% face ao total nacional
(Figura III.62). Ainda que Grândola revele um índice de poder de compra da população per capita
semelhante ao da Região Alentejo, encontra-se ainda muito abaixo da média nacional o que deixa
antever um nível de vida mais baixo da população do concelho em apreço.

100
80
60
(%)
40
20
0

País

Alentejo

Grândola

1995

100

71

62

2005

100

85,56

83,12

Fonte: INE, “Portugal em Números”, 2008 (versão CD-ROM)

Figura III.62 - Poder de compra per capita, 1995 e 2005 (%)

1.1.2.

Qualidade de Vida

A qualidade de vida da população pode ser avaliada de forma diversa. Um dos métodos mais
utilizados prende-se com a análise dos níveis de serviços prestados às populações, em domínios
como a saúde, a educação, a cultura e o desporto.
De acordo com os dados do INE, o concelho de Grândola possui um Centro de Saúde sem
internamento e 4 extensões de Saúde, ao qual estão afectos 9 médicos e 15 enfermeiros. De referir
ainda que Grândola dispõe de 5 farmácias.
No que respeita à educação, o Concelho dispõe de todos os níveis de ensino entre o pré-escolar e o
3.º Ciclo do Ensino Básico, como se pode verificar através do Quadro III.51.
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Quadro III.51 - Estabelecimentos de ensino no concelho de Grândola, 2009/2010
N.º ESTABELECIMENTOS
Público

Privado

ENSINO PRÉ-ESCOLAR

10

2

1.º CICLO EB

10

0

2.º CICLO EB

1

0

3.º CICLO EB

2

0

ENSINO SECUNDÁRIO

2

0

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Alentejo, 2010

No Quadro III.52 são apresentados alguns indicadores gerais de qualidade de vida, referentes ao ano
de 2009 e 2010. Verifica-se que o volume de investimento per capita do município de Grândola (199,2
euros/habitante) em actividades culturais e desportivas é superior à média regional e nacional. No
entanto, quando comparamos o valor percentual da despesa municipal em actividades de cultura e
desporto no total das despesas da Câmara Municipal, constata-se que os valores são inferiores à
média regional, mas superiores à média nacional.
No domínio da saúde os indicadores apresentados revelam uma situação bastante desfavorável para o
concelho em apreço, com apenas 0,8 médicos por cada mil habitantes e nenhuma cama em
estabelecimentos de saúde.

Quadro III.52 - Indicadores gerais de qualidade de vida
DESPESA TOTAL DA
CÂMARA MUNICIPAL
EM ACTIVIDADES
CULTURAIS E DE
DESPORTO POR
HABITANTE (EUROS )

2010

DESPESA EM
ACTIVIDADES
CULTURAIS E DE
DESPORTO DA
CÂMARA MUNICIPAL
NO TOTAL DAS
DESPESAS (%)

MÉDICOS POR 1.000
HABITANTES

2010

N.º DE CAMAS POR
1.000 HABITANTES
EM
ESTABELECIMENTOS
DE SAÚDE

2009

2010

PORTUGAL

67,8

8,9

3,9

3,4

ALENTEJO

121,2

10,9

2,1

2,2

GRÂNDOLA

199,2

9,5

0,8

0,0
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1.12.5. O ambiente sócio-económico local e a empresa TFG –
Transportes Florêncio & Guerreiro, Lda.
A freguesia de Azinheira dos Barros e S. Mamede do Sádão é uma freguesia rural do concelho de
Grândola, constituída por 4 aglomerados populacionais: Azinheira dos Barros, Lousal, Santa Margarida
e Atalaia do Viso. A população residente, cerca de 704 habitantes, dedica-se maioritariamente à
agricultura, embora a actividade extractiva desempenhe uma importância significativa na base
económica local.
A pedreira “Areeiro da Água do Montinho” localiza-se a cerca de 3700 m a Norte, em linha recta, da
povoação de Santa Margarida, estando suficientemente afastado de povoações ou de outros recetores
sensíveis.
O acesso à pedreira faz-se a partir do entroncamento existente ao km 20,3, do IP 8/EN 259, na
direção Norte, junto a Santa Margarida. Percorridos aproximadamente 4,7 km numa via não asfaltada,
acede-se à pedreira.
A empresa TFG – Transportes Florêncio & Guerreiro, Lda. (TFG), proprietária da pedreira em apreço,
centra a sua atividade principal no transporte de mercadorias. Como atividade secundária a TFG
desenvolve, também, a extração e comercialização de areia, saibro e pedra. Em Grândola, possui a
pedreira “Areeiro da Água do Montinho”, licenciada na Direção Regional do Alentejo, do Ministério da
Economia e do Emprego (DRE-Alentejo), com o n.º 6236 e com uma área de 4,5 ha.
Tendo presente a necessidade de assegurar o fornecimento de matéria-prima aos seus clientes, a
empresa pretende manter na sua estrutura produtiva a exploração de pedreiras. Com esta estratégia,
a TFG pretende prevenir a eventual falta de matéria-prima a médio prazo, o que a verificar-se
inviabilizaria a atividade industrial que exerce atualmente. A pedreira “Areeiro da Água do Montinho”
encontra-se em situação de pré-esgotamento, pelo que a TFG pretende assegurar a continuidade da
sua exploração. Neste âmbito é intenção da TFG efetuar a ampliação da pedreira, dentro da sua
propriedade, para uma área de 374 400 m2. Para isso, haverá necessidade de obter nova licença de
exploração nos termos 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.
O projeto que a TFG pretende implementar na pedreira “Areeiro da Água do Montinho” surge, assim,
como uma consequência natural da estratégia de crescimento da empresa, assumindo-se como um
dos pilares da sua sustentabilidade. De facto, a necessidade de assegurar o fornecimento de areia aos
seus clientes tem levado a empresa a procurar incrementar o controlo sobre a sua produção, segundo
uma lógica de integração vertical para montante.
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1.1.3.

Síntese da Caracterização

Em síntese, pode afirmar-se que, o concelho de Grândola:
Apresenta uma tendência demográfica decrescente, que resulta fundamentalmente de um
comportamento negativo dos saldos naturais;

•

•

Revela uma estrutura demográfica bastante envelhecida;

Apresenta uma baixa qualificação da mão-de-obra, influenciado pelo envelhecimento da
população, registando níveis de desemprego significativos pelo facto da mão-de-obra disponível
no mercado de trabalho ser escassa;

•

Demonstra um sector terciário dominante da base económica concelhia, embora o sector
primário assuma ainda uma importância relevante;

•

É caracterizado por um tecido empresarial centrado fundamentalmente em empresas de
pequena dimensão;

•

É um concelho que não consegue evitar a drenagem de poupanças para o exterior, por meio do
sistema financeiro, com uma aplicação de poupanças e criação de investimento muito modestas;

•

Em suma, Grândola é um concelho onde o sector da extracção de areias industriais (pelo valor e os
empregos que cria e por todos os efeitos indirectos induzidos sobre a economia local que gera) pode
ser uma peça importante na promoção do desenvolvimento local, aproveitando o saber-fazer e os
recursos existentes endogenamente.

1.13.PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E ARQUITECTÓNICO
1.13.1. Introdução
A área de incidência do Projecto (AI) situa-se a Oeste de S. Mamede do Sadão, freguesia de Azinheira
de Barros e São Mamede do Sadão concelho de Grândola, distrito de Setúbal, abrangendo um sector
em laboração, com áreas de extracção.
A exploração localiza-se na Bacia do rio Sado, na margem Oeste, numa zona de relevo suave, com
cotas a variar entre os 47m e os 60m.
A nível geológico ocorrem na zona formações do Plio-Plistocénico, pertencendo à unidade
geomorfológica da “Bacia do Sado”. Nos níveis superficiais observam-se areias finas com muito pouca
matéria orgânica.
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1.13.2. Metodologia
Como âmbito de caracterização do factor Património consideraram-se achados (isolados ou
dispersos), construções, monumentos, conjuntos, sítios e, ainda, indícios - toponímicos, topográficos
ou de outro tipo -, de natureza arqueológica, arquitectónica e etnológica, independentemente do seu
estatuto de protecção ou valor cultural. Estes dados são denominados, de forma abreviada, como
ocorrências.
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 área de estudo (AE) é o conjunto territorial formado pela área de incidência (AI) do Projecto e por
uma zona envolvente (ZE). A AI (directa e indirecta) corresponde à mancha delimitada na cartografia
do Projecto e é objecto de pesquisa documental e prospecção sistemática. A ZE é uma faixa
envolvente da AI com pelo menos 1 km de largura (Figura III.63).
A caracterização do descritor Património foi constituída com base numa pesquisa documental,
aplicada à AE, e na prospecção sistemática da AI do Projecto.
A identificação de ocorrências na ZE do Projecto têm como finalidade caracterizar o potencial cultural
da AI, pelo que, não carecendo de reconhecimento, apenas se utilizaram as descrições obtidas nas
fontes consultadas.
As ocorrências identificadas na Pesquisa Documental estão caracterizadas de forma resumida no
Quadro III.54 e com maior detalhe no Anexo IV.
O zonamento da AI (visibilidade do solo) encontra-se cartografado na Figura III.65 e descrito no
Anexo IV.
Os números de referência utilizados nos quadros correspondem às localizações cartografadas na
Figura III.64.
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Figura III.63 - Localização da Área de Incidência Directa do Projecto
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1.13.3. Pesquisa documental
No âmbito do trabalho realizou-se uma pesquisa documental prévia de modo a tomar conhecimento do
potencial cultural da AI. De modo a evidenciar esse potencial arqueológico, a pesquisa documental
abrangeu uma área envolvente até cerca de 1Km de distância.
As fontes de informação utilizadas incluíram bibliografia arqueológica, o Plano Director Municipal de
Grândola (PDM), Relatórios de anteriores Estudos de Impacte Ambiental incidentes na Área de
Estudo, as bases de dados de organismos públicos com tutela sobre o Património, nomeadamente o
Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR), a cartografia geológica
(CGP), a cartografia militar (CMP) e a autarquia local.
O PDM de Grândola não assinala ocorrências na AE.
A base de dados do Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR)
assinala uma ocorrência na ZE do projecto (Oc.1).
Solicitaram-se informações à Câmara Municipal de Grândola (CMG), tendo sido prontamente
fornecidas informações sobre o património cultural conhecido na AE, por intermédio do Sector de
Museus e Património Cultural, tendo-se obtido dados relativos a duas ocorrências (Oc. 2 e 3),
caracterizadas do seguinte modo: “Na zona da envolvência, delimitada a laranja na vossa planta,
existem as ruínas do antigo moinho do Pisão e as ruínas da Igreja e cemitério de S. Mamede do
Sadão, do século XVI”. Não tendo sido fornecidas as localizações destas, a sua implantação na Figura
III.64 foi realizada com base nos topónimos, não havendo uma certeza do local exacto. Poderá dar-se
o caso de que as ocorrências 1 e 2 correspondam a um único sítio arqueológico.
Segundo as informações fornecidas pela CMG existem diversos relatos orais de achados fortuitos de
materiais de época romana nesta zona, todavia são desconhecidas as localizações.
Nesta fase não se identificaram ocorrências de natureza arqueológica na AI. Na AE não se encontram
referenciados imóveis classificados ou em vias de classificação.
Deste modo, a definição da situação actual da área interessada directamente pelo projecto (AI) não
contempla ocorrências de interesse cultural, apenas constando na sua zona envolvente (ZE) três
ocorrências de interesse arqueológico (Figura III.64).
No Quadro III.53 apresenta-se um resumo das fontes documentais consultadas no âmbito da pesquisa
documental.
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Quadro III.53 - Síntese da Pesquisa Documental
FONTES DE INFORMAÇÃO

RESULTADOS

Lista de imóveis
classificados (IGESPAR)

Não contempla ocorrências de interesse cultural na AE.

Bases de dados de sítios
arqueológicos (IGESPAR–
Endovélico)

Não contempla ocorrências de interesse cultural na AI.
Na ZE encontra-se identificada uma ocorrência (Oc. 1).

Inventário do Património
Arquitectónico (IHRU)

Não contempla ocorrências de interesse cultural na AE.

Instrumentos de
planeamento

Plano Director Municipal: Não contempla ocorrências de interesse cultural na AE.
Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Sado: Não contempla ocorrências de
interesse cultural na AE.

Relatórios

Relatório sobre a Avaliação do Descritor Património Arqueológico, Arquitectónico
e Etnológico do Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Ampliação do
“Areeiro do Pisão: Não contempla ocorrências de interesse cultural na AE.

Cartografia

Carta Militar de Portugal (CMP): Não contempla ocorrências de interesse cultural
na AE.

Bibliografia

Não contempla ocorrências de interesse cultural na AE.
Solicitou-se aos Serviços Centrais do IGESPAR Lisboa, listagem de sítios
arqueológicos geo-referenciados conhecidos na AE tendo sido fornecida a
localização relativa à Oc. 1.

Contactos com instituições
Foi enviado pedido de informações à Câmara Municipal de Grândola, tendo sido
prontamente fornecidas as informações em posse da autarquia, tendo-se obtido
dados relativos a duas ocorrências (Oc. 2 e 3).

1.13.4. Trabalho de Campo
O trabalho de campo foi executado em Agosto de 2011 e teve como objectivo a prospecção
sistemática da AI do Projecto, com cotas entre 47 m e 60 m de altitude.
Como base de trabalho foi utilizada cartografia militar à escala 1: 25 000 e fotografia aérea adequadas
ao objectivos desta avaliação.
Os trabalhos de campo foram realizados por dois prospectores, em condições climáticas adequadas.
Contudo, as zonas preservadas da AI encontram-se em geral ocupadas por coberto arbustivo denso
inviabilizando uma adequada observação do solo.
No âmbito do trabalho de campo não se identificaram ocorrências de interesse cultural na AI.
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Figura III.64 - Localização da Área de Incidência e das ocorrências patrimoniais
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O trabalho de campo foi zonado no que concerne às características da ocupação do terreno e de
visibilidade do solo para a detecção de estruturas e materiais arqueológicos (Anexo IV e Figura III.65).

Figura III.65 - Zonamento da prospecção arqueológica sobre fotografia aérea (Visibilidade do solo)
Os terrenos encontram-se maioritariamente ocupados por coberto arbustivo denso e arbóreo
constituído predominantemente por pinheiro, com alguns eucaliptos misturados. Por vezes contém
manchas densas de pinhal, onde não é viável a progressão no terreno (Zona C).
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A visibilidade do solo foi muito limitada pelo coberto arbustivo, sendo apenas possível o raio de visão
até cerca de 2m, pelo que se considera reduzida a nula para detecção de artefactos ao nível do solo e
reduzida a média para detecção de estruturas. Visibilidade elevada correspondeu a pequenas clareiras
e caminhos existentes.
Sendo a área a SE ocupada pelas frentes de extracção (Zona A), são ainda visíveis pequenas
cavidades no interior da Zona A correspondentes a antigas extracções de areia (Zona B), onde a
vegetação é escassa e dispersa. Tendo em consideração as condições de visibilidade do solo e a sua
constituição arenosa é prudente considerar a possibilidade de existirem vestígios arqueológicos ao
nível do solo ocultos pela vegetação e/ou cobertos pelas areias.
Quadro III.54 - Situação de Referência do Descritor Património Cultural

REFERÊNCIA

TC

TIPOLOGIA
TOPÓNIMO OU
DESIGNAÇÃO

PD

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

AA

CRONOLOGIA

ZE
AE

CL

AA

1

Vestígios Diversos
São Mamede do Sadão

Nd

2

Vestígios Diversos
São Mamede do Sadão

Nd

3

Moinho
Pisão

Nd

AE

PA

PR

F

ER

MC

IND

ER

M-O

Nd
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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 ou as condições de acesso não permitem 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 200m 2 (cor azul); manchas de dispersão de materiais arqueológicos,
elementos construídos e conjuntos com área superior a 200m 2 e estruturas lineares com comprimento superior a 100m (cor vermelha);
áreas de potencial interesse arqueológico (cor laranja).
Incidência espacial
Áreas de potencial valor arqueológico
Achado isolado
Ocorrência de dimensão significativa
Ocorrência de pequena dimensão
Dimensão não determinada
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1.14.ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
1.14.1. Considerações iniciais
A diversidade de Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) existentes no quadro da legislação nacional
demonstra uma crescente preocupação pelas questões relacionadas com o planeamento e
desenvolvimento do território, embora coloque muitas vezes, dificuldades na articulação das várias
figuras de gestão territorial. Com frequência, ocorrem situações de sobreposição, e muitas vezes de
contradição, de dois IGT para uma mesma região. Tendo em conta as características objectivas destas
figuras de gestão do território: ordenamento do território, conservação da natureza, preservação da
qualidade do ambiente, entre outros, pode afirmar-se, sem grande erro, que estes acabam por
condicionar, de uma forma mais ou menos gravosa, as actividades industriais em geral e a indústria
extractiva em particular. Para obviar estas questões de articulação tem havido por parte das entidades
competentes uma preocupação crescente na organização destes instrumentos que se reflecte na
legislação em vigor e na sua evolução num passado próximo.
A Lei nº 48/98, de 11 de Agosto (alterada pela Lei nº 54/2007, de 31 de Agosto), estabelece as bases
da política de ordenamento do território e urbanismo e tem como objecto, não só a definição do
quadro da política de ordenamento do território e urbanismo e dos instrumentos de gestão territorial
que a concretizam mas também a regulação, no âmbito desta política, das relações entre os vários
níveis da administração pública e destas com as populações e os representantes dos interesses
económicos e sociais.
A política de ordenamento do território e do urbanismo assentam num Sistema de Gestão Territorial
que, num quadro de interacção coordenada, se organiza em três âmbitos distintos, designadamente:
•

o âmbito nacional, que define o quadro estratégico para o ordenamento do território nacional;

o âmbito regional, que define o quadro estratégico para o ordenamento do espaço regional em
articulação com as políticas de âmbito nacional de desenvolvimento económico e social e
estabelecendo as linhas orientadoras para o ordenamento municipal;

•

o âmbito municipal, que define as opções próprias de desenvolvimento estratégico o regime de
uso do solo e a respectiva programação, sempre em estreita articulação com as linhas
orientadoras de nível regional e nacional.

•

A concretização do referido Sistema de Gestão Territorial nos seus diversos âmbitos é assegurada por
um conjunto de coerente e articulado de Instrumentos de Gestão Territorial (IGT). Estes IGT, de
acordo com os seus objectivos diferenciados, integram:
Instrumentos de Desenvolvimento Territorial, nomeadamente, o Programa Nacional da Política
do Ordenamento do Território, os Planos Regionais de Ordenamento do Território e os Planos
Intermunicipais de Ordenamento do Território;

•
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Instrumentos de Planeamento Territorial, que engloba os Planos Directores Municipais, os
Planos de Pormenor e os Planos de Urbanização;

•

Instrumentos de Política Sectorial tais como os Planos de Gestão de Bacia Hidrográfica e os
Planos Regionais de Ordenamento Florestal, entre outros;

•

Instrumentos de Natureza Especial, que compreendem os Planos de Ordenamento de Áreas
Protegidas, Planos de Ordenamento de Albufeiras de Águas Públicas, os Planos de Ordenamento
da Orla Costeira e os Planos de Ordenamento dos Estuários.

•

Com a publicação do Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de Setembro (alterado pelo
Decreto-Lei n.º 53/2000, de 7 de Abril, pelo Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de Dezembro, pela
Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, pela Lei n.º 56/2007, de 31 de Agosto, pelo
Decreto-Lei nº 316/2007, de 19 de Setembro, pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro, e pelo
Decreto-Lei n.º 181/2009, de 7 de Agosto) fica definido o regime de coordenação dos âmbitos
nacional, regional e municipal do Sistema de Gestão Territorial, o regime geral do uso do solo e o
regime de elaboração, aprovação, execução e avaliação dos IGT.
A análise do estado de referência no âmbito da infra-estruturação e ordenamento do território foi
efectuada a diversos níveis, em função dos Planos vigentes sobre a área em estudo. Considerou-se,
assim, o nível regional, correspondente ao Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo
(PROT-A) e o nível concelhio consubstanciado no Plano Director Municipal (PDM) de Grândola.

1.14.2. Plano de Ordenamento Florestal do Alentejo Litoral (PROF-AL)
O PROF-Alentejo Litoral, aprovado através do Decreto Regulamentar nº 39/2007, de 5 de Abril, e
alterado pela Portaria n.º 62/2011, de 2 de Fevereiro, tem como objectivos gerais (ponto 3 do
Artigo 5º):
a) Optimização funcional dos espaços florestais assente no aproveitamento das suas potencialidades:
i. Promover uma silvicultura que não crie restrições para a caça e o recreio associado a estas
actividades;
ii. Promover uma silvicultura compatível com a conservação de habitats naturais e espécies da
fauna e flora com estatuto de protecção;
iii. Promover a certificação tanto da gestão florestal como dos produtos florestais lenhosos e nãolenhosos;
iv. Promover a gestão florestal sustentável e a certificação tanto da gestão florestal como dos
produtos florestais, designadamente da cortiça;
v. Adequar a distribuição da floresta de produção às zonas com maior potencial produtivo;
vi. Executar planos de gestão para terrenos públicos tornando-os modelos a seguir pelos
particulares;
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vii. Promover o potencial da pesca e da caça na dinamização turística (gestão cinegética que vise
compatibilizar a exploração da caça com as necessidades de recreio);
viii. Promover o aproveitamento do potencial turístico da zona, na melhoria dos espaços florestais
envolventes.
b) Prevenção de potenciais constrangimentos e problemas:
i. Promover uma visão empresarial florestal através da certificação de gestão florestal sustentável e
dos Fundos Imobiliários Florestais;
ii. Promover a constituição de unidades de aproveitamento de biomassa florestal;
iii. Promover a implantação da certificação de origem para o pinhão produzido na região;
iv.Aumentar o conhecimento técnico na gestão florestal;
v. Diversificar as espécies florestais e multifuncionalidade dos espaços florestais;
vi. Planear novas arborizações, tendo em conta o potencial aumento do risco de incêndio;
vii. Planear novas arborizações, tendo em conta a presença de doenças ou pragas com impacto
significativo, nomeadamente o Nemátodo da Madeira do Pinheiro (NMP);
viii. Promover formas de exploração dos espaços florestais que sejam geradoras de emprego;
ix. Promover a criação de áreas de exploração florestal com dimensão que garantam a viabilidade do
investimento;
x. Melhorar a eficácia da detecção de fogos e da primeira intervenção;
xi. Promover formas de exploração dos espaços florestais que sejam geradoras de emprego;
xii. Incrementar o nível de intervenção do associativismo na divulgação e implementação de
conhecimentos técnicos e de gestão florestal.
c) Eliminar as vulnerabilidades dos espaços florestais:
i. Promover descontinuidades no coberto arbóreo;
ii. Apostar, no longo prazo, em espécies e modelos silvícolas mais adaptados às condicionantes
criadas pelas alterações climáticas;
iii. Promover uma visão empresarial da exploração dos espaços florestais e incentivar a certificação
da gestão florestal sustentável.
A área em estudo integra-se em duas sub-regiões homogéneas, concretamente a Região da Charneca
do Tejo e do Sado (área licenciada) e a Região de Pinhais do Alentejo Litoral. A área de estudo está
ainda integrada em corredor ecológico.
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Na sub-região homogénea da Charneca do Tejo e do Sado, os modelos gerais de silvicultura a aplicar
deverão ter como primeira função a produção, como segunda função a silvopastorícia, a caça e a
pesca em águas interiores, e como terceira função o enquadramento e estética da paisagem. As
espécies florestais a privilegiar são o Sobreiro (Quercus suber), o Pinheiro-manso (Pinus pinea),
Pinheiro-bravo (Pinus pinaster), a Azinheira (Quercus ilex) e o Eucalipto (Eucaliptus globulus). Devem
também ser consideradas as seguintes espécies: amieiro (Alnus glutinosa), cipreste-comum
(Cupressus sempervirens), freixo (Fraxinus angustifolia), choupo (Populus spp.), salgueiro (Salix spp.),
Na sub-região homogénea Pinhais do Alentejo litoral, os modelos gerais de silvicultura a aplicar
deverão ter como primeira função a produção, como segunda função o enquadramento e estética da
paisagem e como terceira função a protecção. As espécies florestais a privilegiar são o Sobreiro
(Quercus suber), o Pinheiro-manso (Pinus pinea), Pinheiro-bravo (Pinus pinaster). Devem também ser
consideradas as seguintes espécies: cipreste (Cupressus sempervirens), casuarina (Casuarina
equisetifolia), eucalipto (Eucaliptus globulus), freixo (Fraxinus angustifolia), choupo (Populus spp.),
salgueiro (Salix spp.) e zimbro (Juniperus spp.).

1.14.3. Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo
O Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA), ratificado pela Resolução do
Conselho de Ministros nº 53/2010, de 2 de Agosto, na sua “…qualidade de instrumento de
desenvolvimento territorial, afirma o Alentejo como território sustentável e de forte identidade regional”.
O PROTA, no quadro dos instrumentos de desenvolvimento territorial “…fornece orientações
estratégicas para os trabalhos de revisão dos PDM dos concelhos da região, cujos tempos médios de
vigência aconselham uma reponderação e actualização generalizada, bem como para a elaboração,
revisão e alteração de planos de natureza sectorial e especial.”
Este Plano assenta em quatro opções estratégicas de base territorial para a região do Alentejo, a
saber:
I. Integração territorial e abertura ao exterior, potenciando o posicionamento geográfico no
contexto nacional e ibérico;
II. Conservação e valorização do ambiente e do património natural;
III. Diversificação e qualificação da base económica regional reforçando e desenvolvendo os
sectores tradicionais e emergentes estratégicos, com destaque para os sistemas agrosilvo-pastoris;
IV. Afirmação do policentrismo suportado por um conjunto de centros urbanos capazes de articular
redes regionais.
Estas opções estratégicas foram concretizadas num Modelo Territorial que valoriza, entre outros, o
solo rural que se assume como o suporte das actividades relacionadas com a agricultura a pecuária ou
a floresta ou os recursos geológicos, promovendo a contenção da edificação isolada e dispersa e o
parcelamento da propriedade, racionalizando as infra-estruturas e reabilitando o existente.
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O projecto em avaliação vai ao encontro do preconizado, em termos genéricos no PROT e em
particular no Eixo II nas Opções Estratégicas de Base Territorial (OEBT), mais propriamente no OEBT
III.1 — Reforçar e desenvolver de forma sustentada e mais competitiva os sectores tradicionais
estratégicos ampliando e qualificando as respectivas cadeias de valor, e consolidar o desenvolvimento
das actividades estratégicas emergentes diversificando e qualificando a base económica e afirmando
novos sectores de especialização regional.
Complementarmente na OEBT III.1.1 — Sectores tradicionais, é estipulado que a “economia regional
integra um conjunto de actividades tradicionais provenientes da exploração e transformação de vários
recursos endógenos, como a agricultura, a pesca, a agro-indústria e a indústria extractiva, que são
susceptíveis de melhorar os seus níveis de competitividade e, desta forma, aumentar o seu contributo
para a produção regional.”
Relativamente às orientações Normas Específicas (Capítulo IV.2B) - Zonas de Potencial
Aproveitamento de Recursos Geológicos, Exploração de Recursos Geológicos e Ordenamento
Territorial, é definido que:
“41 — Deverá ser incentivado o desenvolvimento das indústrias extractivas e a gestão sustentável do
seu ciclo de vida, em particular no domínio dos mármores, granitos e dos sulfuretos polimetálicos da
Faixa Piritosa do Alentejo, e de outras jazidas em estudo, garantindo, no domínio do ordenamento e
gestão territorial, as condições adequadas à sua exploração.
42 — Deverão ser garantidas, ao nível do ordenamento e da gestão territorial, as condições
necessárias a uma correcta exploração dos recursos geológicos, nomeadamente como modo de
salvaguarda das oportunidades para novos investimentos ao nível da prospecção e exploração de
novas jazidas.
43 — Os serviços competentes da Administração Central devem definir as áreas de reserva para
exploração de recursos geológicos. A definição destas áreas de reserva deve estar associada à
elaboração de um programa de prospecção e de exploração o qual deverá ser sujeito a uma avaliação
ambiental.
44 — Os PDM devem delimitar as áreas de reserva para o aproveitamento de recursos geológicos e
as áreas cativas para a exploração de massas minerais, definindo para estas áreas um regime de usos
do solo compatível com as actividades de prospecção e de exploração dos recursos.
45 — As áreas de reserva para o aproveitamento de recursos geológicos devem manter o uso actual
até à entrada em actividade da exploração do respectivo recurso.
46 — No capítulo das actividades extractivas e actividades transformadoras associadas, caberá à
Administração Central:
a) Privilegiar o aproveitamento do potencial endógeno os recursos geológicos e mineiros existente na
região, monitorizando o necessário equilíbrio entre o crescimento económico e o impacte ambiental
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resultante da exploração e transformação dos recursos, de acordo com o disposto na ENDS quanto à
utilização sustentável dos recursos naturais.
b) Implementar na região as propostas e disposições constantes no PNPOT quanto aos recursos
geológicos e indústria extractiva, nomeadamente:
i) Reforçar a inventariação e avaliação das potencialidades em recursos geológicos e promover a
actualização cadastral e a criação de Áreas de Reserva e de Áreas Cativas para a gestão racional e
regulamentação do modo de exploração, de forma a potenciar o desenvolvimento de actividades de
valor acrescentado na região, em particular quanto às rochas ornamentais e aos sulfuretos
polimetálicos da Faixa Piritosa;
ii) Monitorizar as antigas áreas mineiras, após a fase de reabilitação ambiental, e concluir o Programa
Nacional de Recuperação de Áreas Extractivas Desactivadas, de modo a contribuir para a prevenção
de riscos tecnológicos e revalorizar o património mineiro e de arqueologia industrial, em particular, o
das minas de Aljustrel, S. Domingos e Lousal.
c) Organizar e regulamentar o sistema regional do conjunto de áreas territoriais destinadas às
necessidades específicas de ocupação resultantes da exploração sustentada, nomeadamente,
associados à transformação e comercialização dos recursos.
47 — Caberá aos municípios no âmbito do processo de elaboração ou revisão dos PMOT aplicáveis
estabelecer um adequado ordenamento das zonas de exploração e definir normas de utilização que
contribuam para a articulação entre as diversas actividades produtivas por forma a não comprometer a
exploração das áreas com potencial extractivo, atribuindo -lhes a classificação de solo rural.
48 — Caberá aos municípios com explorações de recursos geológicos a realização de estudos de
ordenamento do território, estabelecendo unidades operativas e planeamento e gestão, identificando a
necessidade de elaboração de Planos de Pormenor e estabelecendo as orientações genéricas para a
elaboração dos Planos Ambientais e de Recuperação Paisagística, bem como planos de escoamento
dos subprodutos que viabilize o seu aproveitamento.”

1.14.4. Plano Director Municipal de Grândola
A análise do ordenamento do território a nível local baseou-se no Plano Director Municipal (PDM) de
Grândola, ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 20/96, de 4 de Março, alterada pela
Declaração n.º 17/2002, de 18 de Janeiro, pela Declaração n.º 218/2002, de 11 de Julho, pela
Deliberação n.º 353/2008, de 13 de Fevereiro, pela Deliberação n.º 860/2009, de 25 de Março, pela
Deliberação n.º 2864/2009, de 13 de Outubro, pela Deliberação n.º 1969/2010, de 29 de Outubro, pela
Declaração de Rectificação n.º 2410/2010, de 24 de Novembro, e pelo Aviso n.º 25367/2010, de 6 de
Dezembro.
No que respeita à carta de Ordenamento, a área de intervenção do projecto integra-se em “Espaços
Florestais de Produção” coincidentes com “Áreas com potencial para a actividade extractiva” (Figura
III.66).
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Espaços Agrícolas de regadio
Espaços Florestais de produção
Espaços Florestais de protecção
Áreas com potencial para a actividade extractiva

Figura III.66 – Extracto da Planta de Ordenamento do PDM de Grândola
De acordo com o ponto 2 do Artigo 18.º - Espaços florestais, do regulamento do PDM, nos “Espaços
Florestais de Produção” é permitido o corte ou arranque de árvores, desde que se observe o disposto
na legislação em vigor, nomeadamente a respeitante à protecção do sobreiro e da azinheira (alínea c)
e a exploração de massas minerais, coincidentes com subcategoria “Áreas com potencial para a
actividade extractiva” (alínea e).
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Adicionalmente, é estipulado no ponto 1 do Artigo 37.º - Áreas afectas à exploração de recursos
geológicos, que a prospecção e pesquisa de massas minerais ficam sujeita ao regime jurídico de
revelação e aproveitamento de bens naturais existentes na crosta terrestre de acordo com a legislação
em vigor (alínea a) sendo que é permitida a pesquisa e exploração de massas minerais nos locais
indicados na planta de Ordenamento (alínea b) desde que se dê cumprimento às das distâncias de
protecção fixadas no regime jurídico da pesquisa e exploração de massas minerais, que estabelecem
as respectivas zonas de defesa (alínea c) e à medida que as áreas exploradas forem abandonadas, o
explorador ou, na sua falta, o proprietário, obriga-se a proceder à recuperação paisagística, de acordo
com o regime jurídico da pesquisa e exploração de massas minerais, podendo para tanto utilizar
resíduos de construção e demolição, desde que seja dado cumprimento à legislação aplicável
(alínea d).

1.14.5. Servidões e restrições de utilidade pública
No presente capítulo são analisadas as condicionantes legais que constituem o “conjunto das
servidões e restrições de utilidade pública que impendem sobre um determinado território,
condicionando a sua utilização.”1 Este tipo de informação encontra-se compilada na carta de
Condicionantes do PDM “planta, de presença obrigatória no conteúdo documental dos planos
municipais de ordenamento do território, que identifica as servidões e restrições de utilidade pública
em vigor que possam constituir limitações ou impedimento a qualquer forma específica de
aproveitamento do solo.2”
De acordo com a Carta de Condicionantes do PDM (Figura III.67) a área afecta à pedreira é
atravessada por uma linha de média tensão, sendo de destacar que não abrange qualquer outra
servidão ou restrição de utilidade pública.

1 DGOTDU, 2005.
2 DGOTDU, 2005.
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Figura III.67 – Extracto da Planta de Condicionantes do PDM de Grândola
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2. PROJECÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
Neste capítulo procede-se à análise e avaliação da evolução da situação actual sem proceder à
ampliação da pedreira de areia “Areeiro da Água do Montinho”. Este exercício, tal como qualquer outro
tipo de projecção, define, essencialmente, uma evolução tendencial dos descritores ambientais
considerados na situação actual, por um lado e, por outro, considera o enquadramento institucional em
que se insere o projecto em causa com base, sobretudo, nos instrumentos de planeamento e
ordenamento do território definidos para a área. Este exercício prospectivo tem por objectivo principal
fundamentar a avaliação dos impactes ambientais que se apresenta no capítulo seguinte. Não se
pretende, desta forma, proceder a uma análise exaustiva dos efeitos resultantes da não
implementação do projecto, mas sim perspectivar a evolução tendencial de alguns dos descritores
ambientais. A análise efectuada incide, essencialmente, sobre os efeitos que terá, como acima
referido, a opção de não ser efectuada a abertura da pedreira (opção zero) e tem por base o estado
actual do ambiente da área em estudo.
No que respeita ao plano de ordenamento do território com incidência sobre a área em estudo, o Plano
Director Municipal (PDM) de Grândola, destaca-se que esta zona se enquadra em “Espaços com
potencial para Industria extractivas” e em “Espaços florestais de produção”, pelo que se pode
perspectivar a potencial implementação de um outro projecto de pedreira nesta área, dado que esta é
uma zona onde ocorre uma formação com potencial para a produção de areias. Assim, e no que
respeita à evolução futura desta zona, pode-se considerar que poderá ocorrer uma ocupação muito
semelhante à que se pretende implementar com o presente projecto, pelo que a sua evolução será
bastante semelhante à descrita nos Capítulos seguintes.
Por outro lado, como cenário igualmente provável, existe a hipótese de não haver lugar à
implementação de nenhum projecto de extracção de areias, pelo que a área em estudo poderá
manter-se, no essencial, inalterada, isto é, com um uso silvícola. Neste caso, a manutenção da
situação actual terá sobretudo, reflexos significativos nos factores de ordem sócio-económica, dado
que as vertentes de carácter biofísico e ecológico se apresentam relativamente estáveis.
Na ausência do licenciamento da ampliação da pedreira, do ponto de vista biofísico, caso o projecto
não venha a ser aprovado, é de prever que no decurso do seu período de vida útil não ocorram
alterações significativas nesta área. De facto, dado que esta zona se encontra relativamente afastada
de qualquer povoação, e consequentemente não sofre grandes pressões urbanísticas é de prever que
as alterações nesta área se restrinjam ao crescimento e adensamento da vegetação nas áreas a
intervencionar com o projecto. Assim, e a prazo, a não aprovação da ampliação do projecto da
pedreira “Areeiro da Água do Montinho” poderá conduzir à pesquisa, prospecção e abertura de nova
pedreira de areia na envolvente próxima. A abertura de uma nova pedreira irá significar um maior
consumo de tempo e recursos financeiros na pesquisa, prospecção e desenvolvimento do processo
técnico e burocrático para a sua abertura, tempo esse que terá necessariamente reflexos nas
vantagens competitivas da empresa a nível local/regional. Por outro lado, dada a situação de
esgotamento de reservas na área licenciada da pedreira “Areeiro da Água do Montinho” a não
aprovação do projecto de ampliação levará ao seu encerramento com perdas competitivas para a
empresa exploradora que poderá inclusivamente levar ao seu encerramento.
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1. AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS
1.1. INTRODUÇÃO
O objectivo deste Estudo de Impacte Ambiental é a identificação e avaliação dos efeitos ambientais
resultantes da implementação do projecto de ampliação da pedreira “Areeiro da Água do Montinho”,
considerando-se como impacte todas as modificações significativas, em relação à previsível evolução
da situação actual, que decorram directa ou indirectamente da sua execução.
O facto de os factores de perturbação referidos para a fase de exploração já ocorrerem na área
envolvente, pelo funcionamento da pedreira na área actualmente licenciada, permite prever que tipo
de impactes se irão instalar nesta zona. É ainda de referir que os impactes ambientais de qualquer
intervenção humana dependem da sua natureza mas também da sensibilidade dos sistemas sobre os
quais actua.
A distinção dos impactes consoante a fase em que se desenvolve um dado projecto é, quando se trata
de um projecto de exploração de inertes, em geral pouco nítida, quer quando se foca o referencial
temporal, quer quando se observa o desenvolvimento da actividade no espaço. Enquanto noutro tipo
de projectos é clara a distinção entre a fase de construção, a fase de exploração/funcionamento e a
fase de desactivação/desmantelamento, num projecto de extracção de inertes estas fases tendem a
sobrepor-se e a actuar de forma conjunta. De facto, as duas primeiras fases não são de forma alguma
separáveis, já que a extracção do recurso mineral implica uma série de acções geralmente associadas
à fase de construção de um determinado empreendimento – desmatação, decapagem e desmonte do
maciço, etc. – existindo uma transição directa para a desactivação, podendo ocorrer todas em
simultâneo numa mesma exploração.
Na óptica industrial, uma pedreira pode ser vista como uma unidade de extracção e processamento de
matéria mineral, a qual implica a instalação no terreno de um conjunto de equipamentos e maquinaria,
bem como de recursos humanos. Por definição, neste tipo de projectos, é a localização da
matéria-prima que define a localização das unidades de extracção e processamento, ao contrário de
outros projectos industriais onde a localização poderá depender mais de outros factores tais como as
acessibilidades ou a disponibilidade de mão-de-obra.
Assim, a análise de impactes que se apresenta para cada um dos factores ambientais, considera uma
exploração contínua (a qual implica a instalação de um conjunto de infraestruturas no terreno),
estando implícito que a desactivação irá decorrer continuamente no espaço ao longo do período de
lavra. A requalificação ambiental das áreas afectadas durante o período de exploração trará, no geral,
impactes positivos e permanentes para a generalidade dos factores ambientais analisados.
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Assim, no presente EIA, para a avaliação dos impactes ambientais decorrentes do licenciamento da
ampliação da pedreira “Areeiro da Água do Montinho” consideram-se duas fases de projecto, a que
correspondem acções e afectações completamente distintas:
Fase de exploração – nesta fase procede-se à extracção do recurso mineral, sendo que as
operações de lavra serão seguidas pelas de aterro e posterior recuperação faseada das áreas
afectadas;

•

Fase de desactivação/desmantelamento – correspondente ao abandono da lavra e à
respectiva recuperação paisagística do local afectado.

•

As principais acções decorrentes da implementação do projecto de ampliação da pedreira “Areeiro da
Água do Montinho”, de acordo com a descrição do projecto apresentada no Capítulo II.3, são
sistematizadas no Quadro IV.1.
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Quadro IV.1 - Principais acções do projecto
FASE DE EXPLORAÇÃO
Desmatação das áreas a explorar
Decapagem e armazenamento da terra vegetal
Desmonte do maciço arenoso
Transporte para a unidade de beneficiação
Lavra

Crivagem das areias
Lavagem das areias
Remoção dos estéreis para os locais de depósito temporário
Criação de áreas de depósito temporário (estéreis e terras vegetais)
Presença no terreno das instalações de apoio
Uso e movimentação de maquinaria e equipamento

Recepção de estéreis do exterior da pedreira
Deposição dos estéreis remanescentes na corta

Recuperação

Espalhamento da terra vegetal
Sementeiras

Segurança

Modelação

Manutenção de 2 postos de trabalho

Vedação de toda a área

Plantações

Sinalização
FASE DE DESACTIVAÇÃO
Desmantelamento de todos os equipamentos e instalações de apoio
Remoção de todos os equipamentos e instalações de apoio
Descompactação dos solos das áreas afectas às instalações de apoio
Finalização da recuperação paisagística e manutenção da área
Monitorização do aterro durante 2 anos após o encerramento da actividade
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No presente capítulo, procedeu-se à caracterização dos impactes gerados pelo projecto de acordo
com sete parâmetros. Para cada parâmetro foram ainda definidas classes, procedimento que permitiu
efectuar uma avaliação semi-quantitativa. Os parâmetros e as classes considerados foram as
seguintes:
Natureza - Foram considerados impactes positivos, negativos ou nulos;
Grau de certeza - Parâmetro que avalia a probabilidade da ocorrência dos impactes descritos e que
depende do grau de conhecimento existente sobre as acções geradoras de impactes e sobre os
sistemas sobre os quais actua. Os impactes previsíveis foram considerados como: possíveis,
prováveis e certos;
Duração - Parâmetro que avalia o carácter permanente ou temporário de cada um dos impactes;
Reversibilidade - Parâmetro que avalia o carácter reversível, parcialmente reversível ou irreversível
de cada um dos impactes;
Ordem - Consoante se trate de impactes directamente causados pela implementação do projecto
(impactes directos) ou causados de forma indirecta pelos processos que gera (impactes indirectos);
Magnitude - Parâmetro que corresponde a uma avaliação, tão objectiva quanto possível, das
consequências do projecto sobre as diferentes variáveis ambientais e sócio-económicas. Consideramse as classes muito reduzida, reduzida, média, elevada e muito elevada.
Significado – Parâmetro integrador que permite estabelecer uma comparação entre a importância dos
diversos impactes. Pesa outros parâmetros, designadamente, a área afectada, a reversibilidade e a
interacção entre impactes. Os impactes são classificados como pouco significativos, significativos ou
muito significativos.
A temporalidade do projecto está dependente do faseamento da sua implementação bem como do
período de vida útil da pedreira, associado às reservas existentes. Uma vez que o consumo de areia
previsto pode variar face à evolução do mercado da construção civil e obras públicas, regional e
nacional, também o tempo de vida útil da pedreira poderá apresentar algum desvio em torno dos 35
anos estimados.
No que diz respeito à graduabilidade, destaca-se o facto da implementação do projecto se realizar de
forma faseada, sendo que os seus efeitos se farão sentir progressivamente, em função dos avanços
da lavra e da recuperação paisagística.
De seguida serão detalhadas as metodologias de avaliação de impactes específicas adoptadas por
cada um dos factores ambientais em causa e efectuada a sua avaliação. Destaca-se que, na avaliação
de cada factor, se procurou realçar os parâmetros mais relevantes para a tipologia de impacte em
questão, realçando o seu significado, em função dos parâmetros anteriormente pormenorizados.
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1.2. CLIMA
1.2.1. Impactes directos
Não se prevê que o projecto de licenciamento da pedreira “Areeiro da Água do Montinho” venha a
gerar impactes negativos mensuráveis sobre a generalidade das variáveis climatológicas.
Ainda que pouco significativos, os impactes ambientais previstos resultantes do projecto são:
•

Alteração do regime de escoamento de micro-escala das massas de ar;

•

Redução da evapotranspiração, devido à remoção do coberto vegetal remanescente;

Alteração da humidade relativa do ar, consequência da alteração da topografia e do regime
hidrológico local.

•

No que respeita aos aspectos globais do clima, nomeadamente a depleção da camada de ozono
estratosférico e as alterações climáticas, a sua abordagem e quantificação em termos de impacte
ambiental é diversa. As substâncias que promovem a destruição do ozono1 não fazem parte dos
processos normais das actividades em estudo.
Ao nível das alterações climáticas, o impacte resultante das emissões de gases com efeito de estufa,
resultará, maioritariamente, dos consumos de combustíveis nos equipamentos móveis.

1.2.2. Influência do clima noutros factores ambientais
As variáveis climatológicas que mais condicionam a qualidade do ar, das águas e do ambiente sonoro
que se observam na região de estudo são o regime de ventos e a precipitação. O regime de ventos
porque dele depende o transporte dos poluentes atmosféricos, e nomeadamente o transporte a curta
distância das partículas em suspensão. A precipitação porque, além de condicionar drasticamente as
emissões fugitivas de partículas em suspensão, promove a deposição da generalidade dos poluentes
atmosféricos por via húmida. Por outro lado, a precipitação será responsável por dois fenómenos que
condicionam fortemente a qualidade das águas, e nomeadamente a das águas superficiais. Esses
fenómenos são a diluição e a erosão/arrastamento de partículas mais ou menos finas, entre outras
substâncias susceptíveis de afectar a qualidade da água.
As implicações das condicionantes climatéricas, vento e precipitação resultam, basicamente, ao nível
da direcção predominante do escoamento das massas de ar na região de estudo, bem como da área
afectada pela formação de eventuais plumas de dispersão de poluentes na zona de exploração e
acessos.

1 Listadas no Anexo do Protocolo de Montreal, datado de 16 de Setembro de 1987 e ratificado pelo Governo Português.
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No que se refere à precipitação, como factor de maior relevo salienta-se o número médio anual de dias
sem precipitação ou com precipitações diárias abaixo dos 0,1 mm. Este factor favorece a formação de
plumas fugidias contendo partículas suspensas, nomeadamente a partir dos acessos não asfaltados e
dos rodados das viaturas pesadas, durante uma fracção considerável do ano.
Em termos de ambiente sonoro, tem-se a influência exercida por factores como a temperatura, a
humidade atmosférica e o regime de ventos, sobre os mecanismos de propagação das ondas sonoras.
A velocidade de propagação do som no ar depende da temperatura e aumenta com esta. Por outro
lado os meteoros agem como obstáculos à propagação do som, reduzindo a energia contida nas
ondas sonoras, e diminuem o tempo de reverberação por aumento da área de absorção sonora
equivalente do espaço em que as ondas se propagam. Quanto ao regime de ventos, ele condiciona a
propagação das ondas sonoras que, como ondas mecânicas que são, ficam sujeitas ao campo de
velocidades. Assim, os receptores localizados nas imediações das fontes de ruído ambiente deverão
sentir com mais intensidade o ruído delas proveniente quando o vento sopra na sua direcção (na
direcção dos receptores).
Por último, no que concerne ao binómio precipitação/qualidade da água, tem-se uma maior
probabilidade de ocorrência de fenómenos de erosão e consequente arrastamento de finos nos meses
de maior precipitação.
Salienta-se que estão consignadas medidas de minimização para cada um dos impactes secundários
identificados, e que se encontram enumeradas nos capítulos dos respectivos descritores ambientais.

1.3. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA
Na área a intervencionar, os impactes ao nível do descritor geologia e geomorfologia já se encontram
instalados, pelo facto de a pedreira se encontrar em actividade, reflectindo-se nos processos erosivos,
na destruição das formações geológicas e do relevo e na instabilidade do maciço.

1.1.4. Processos erosivos
As actividades que decorrem da fase de funcionamento da actividade extractiva na área do projecto,
tais como a destruição do coberto vegetal e a remoção das terras de cobertura, põem a descoberto as
formações geológicas, facilitando os processos erosivos, o que constitui um impacte negativo.
No entanto, tendo em consideração a elevada permeabilidade das formações que ocorrem na área
(essencialmente arenosoas) pode-se afirmar que a sua susceptibilidade aos agentes erosivos não será
significativa. Para além disso, a exploração possuirá sempre uma corta em que as cotas serão sempre
inferiores à envolvente, pelo que a erosão dos materiais, a ocorrer, será sempre para o interior da
corta.
Dado que o maciço arenoso é relativamente homogéneo, pode-se afirmar que os impactes ocorrerão
em toda a área da pedreira e que serão temporários, restringindo-se às operações de lavra. As
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operações de recuperação paisagística, principalmente a implantação da vegetação, irá permitir a
fixação dos solos e a consequente reversibilidade dos impactes sobre os processos erosivos.

1.1.5. Alterações na morfologia local
A destruição das formações geológicas presentes na área de intervenção, como resultado das
operações de desmonte, constituirá um impacte negativo permanente. Contudo, considera-se que esta
perda será pouco significativa uma vez que estas formações geológicas não constituem valores
geológicos a preservar nem formações raras.
O impacte decorrente da modificação do relevo superficial, devido à actividade extractiva, será
permanente, uma vez que não será reposta a topografia original. Este impacte será pouco significativo
e parcialmente reversível, dado que a modelação proposta será enquadrada com a topografia
envolvente.
A criação de depósitos temporários na área do projecto, como são o caso das pargas e das pilhas de
material desmontado abaixo do nível freático, induzirá impactes ao nível da alteração na morfologia
local e erosão dos materiais depositados. Esses impactes serão negativos mas pouco significativos,
uma vez que terão carácter temporário.
Prevê-se, ainda, a criação de depósitos definitivos, nomeadamente através da modelação da corta da
pedreira com os estéreis a produzir e com materiais exógenos. Estes serão utilizados no âmbito da
recuperação paisagística com o intuito de permitir uma rápida reabilitação da área intervencionada
pela exploração da pedreira e o melhoramento do seu enquadramento ambiental. A utilização destes
materiais assegurará a estabilidade dos taludes de escavação, pelo que os impactes induzidos pela
criação destes depósitos serão positivos, permanentes mas pouco significativos.

1.1.6. Instabilidade do maciço
Ao nível da geotecnia, os impactes expectáveis reflectem-se na integridade estrutural do maciço, com
implicações directas na segurança de pessoas, animais e bens. De facto, a alteração de relevo
resultante das actividades extractivas irá definir ângulos de talude com inclinações superiores às do
relevo natural. Conforme preconizado na metodologia de desmonte da pedreira, as bancadas
possuirão ângulos de talude bastante inclinados (com um máximo de 30º com a horizontal), o que
condicionará as condições de estabilidade do maciço arenoso a explorar. No entanto, convém
salientar que esse ângulo de talude permitirá a estabilidade dos taludes até ao desenvolvimento das
operações de modelação topográfica, pelo que não se perspectivam grandes problemas de
estabilidade dos taludes de escavação.
Na exploração abaixo do nível freático o ângulo de talude é de 20º, devido à presença da água, o que
contribuirá também para a estabilidade dos taludes de escavação a longo prazo.
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O método de desmonte a praticar nesta pedreira privilegiará o desenvolvimento das frentes de
desmonte das cotas mais altas para as mais baixas, respeitando os ângulos definidos, de forma a
assegurar a estabilidade estrutural do maciço.
Assim, o estudo da presença de factores que motivem o escorregamento ou fenómenos de aluimento,
são de extrema importância para a garantia da estabilidade das escavações. Apesar de a
probabilidade de ocorrência destes fenómenos ser praticamente nula, função da metodologia de lavra
prevista no Plano de Pedreira, a sua ocorrência traduz-se num impacte directo e negativo. A sua
magnitude será função das consequências que daí advierem, sempre condicionada ao envolvimento
de pessoas, bens e/ou animais.
Estes impactes, a ocorrerem, serão, ainda, temporários, uma vez que as operações de recuperação
paisagística prevêem a modelação da área, levando à estabilização dos taludes de escavação.

1.4. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS
O meio hídrico é uma componente biofísica com probabilidade de ser afectado pela actividade
extractiva. Assim, aspectos como a alteração da drenagem superficial (com intersecção de linhas de
água e ocupação de áreas dominadas pelas bacias hidrográficas) podem ocorrer com alguma
regularidade, quer ao nível da fase de exploração quer da desactivação.
O projecto em análise não afecta nenhuma linha de água e interfere apenas ao nível da cabeceira da
BH2. Recorde-se que se tratam de linhas de água ocasionais, apenas activas em situação de
precipitações intensas.
Devido às características geológicas dos terrenos não se preconizam alterações no regime de
escoamento, pelo que o impacte na rede de drenagem superficial, ao nível local, prevê-se pouco
significativo, sem qualquer influência no regime de escoamento do rio Sado.
Durante a exploração do areeiro os principais impactes estarão relacionados com a circulação de
veículos e máquinas em troços não pavimentados que conduz ao aumento da compactação do solo,
incrementando a impermeabilização das áreas afectadas, no entanto e uma vez que o areeiro se
insere numa zona arenosa em que a escorrência das águas superficiais é diminuta, mesmo após
regimes pluviais altos, não são previsíveis impactes significativos.
Na fase de encerramento da pedreira e, após recuperação ambiental, com revegetação da superfície e
modelação topográfica é expectável a existência de impactes positivos ao nível do restabelecimento
da infiltração e escoamento natural.
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1.5. RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS
Os eventuais impactes nos recursos hídricos subterrâneos, no que respeita aos aspectos
quantitativos, foram avaliados relativamente aos seguintes parâmetros:
a) Escavações e rebaixamento do nível freático – Atendendo à cota do piso base de exploração
prevista no Projecto e às evidências hidrogeológicas, haverá intersecção do nível freático durante a
fase de exploração, como já se verifica. Ainda assim, esta situação configura um impacte não
significativo no sistema, à excepção de acidentes os derrames durante a operação da maquinaria
que se poderão traduzir num impacte local, significativo e permanente. No entanto, o reduzido
número de equipamentos utilizado na exploração, assim, como o cumprimento rigoroso dos planos
de manutenção permitem afirmar que a probabilidade de ocorrência deste impacte será
extremamente reduzida. Toma-se como exemplo a situação actual, onde já existe exumação do
nível freático há vários anos, não se identificando qualquer impacte negativo sobre o sistema
aquífero;
b) Alteração da taxa de infiltração – A remoção do solo de cobertura na fase preparatória da
exploração irá contribuir para o aumento da taxa de infiltração na zona de escavação, o que
constituirá um impacte positivo, embora pouco significativo, e parcialmente reversível após o aterro
final das áreas exploradas (recuperação paisagística). Por outro lado, nas áreas de deposição
desse mesmo solo (pargas), poderá ocorrer uma ligeira redução da taxa de infiltração, induzindo
assim um impacte negativo, ainda que também muito pouco significativo. Em suma, o balanço
hídrico final, após a conclusão das actividades de projecto, nomeadamente as de recuperação
paisagística (que avançarão em simultâneo com a exploração), deverá ser semelhante ao da
situação natural do terreno pelo que não é de esperar a diminuição ou aumento das taxas de
recarga;
c) Caudais extraídos – A água necessária para a rega dos caminhos (para minimização das emissões
de poeiras para a atmosfera), da estrutura verde a implantar no âmbito do PARP e da unidade de
lavagem de areias, será proveniente do lago resultante da exploração abaixo do nível freático. O
impacte sobre a quantidade dos recursos hídricos subterrâneos será pouco significativo, dado os
reduzidos caudais envolvidos.
d) Influência do projecto sobre captações municipais – não serão afectadas directa ou indirectamente
captações de abastecimento público nem particulares, dado que na área de intervenção e nas suas
proximidades não existem furos de captação.
Na fase de desactivação não são esperados impactes negativos que possam determinar uma
alteração significativa do meio e das condições hidrogeológicas uma vez que, de acordo com o PARP,
haverá enchimento parcial com os rejeitados inertes provenientes da exploração da pedreira e com
estéreis provenientes do exterior. Os estéreis provenientes do exterior serão constituídos unicamente
por solos e rochas limpos, pelo que não induzirão qualquer impacte negativo.
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1.6. QUALIDADE DAS ÁGUAS
1.6.1. Águas superficiais
A qualidade das águas superficiais na envolvente da área de intervenção, apesar da sua ocorrência
ser diminuta e bastante limitada no tempo, poderá ser afectada pela actividade extractiva devido a:
Arrastamento de sólidos para as linhas de água, em função da desmatagem das áreas a
exploração;

•

Deposição, por via húmida e seca, de partículas sólidas (poeiras) originadas nas frentes de
desmonte e pela circulação dos camiões no interior da pedreira;

•

Derrame acidental de óleos, lubrificantes e/ou combustíveis utilizados nas máquinas e veículos,
afectos à exploração e transporte.

•

A afectação da qualidade das águas superficiais por partículas de poeiras constitui um impacte
negativo, certo e temporário, dado que se fará sentir somente enquanto durar a fase de exploração da
pedreira. Dada a quantidade de poeiras produzida neste tipo de actividade, com origem quer na
exploração do maciço rochoso, quer na circulação dos veículos de transporte de material desmontado
por vias não pavimentadas, e o facto de serem facilmente transportadas e depositadas nas linhas de
água por acção do vento e da precipitação, o impacte resultante, ao nível da qualidade da água, é
considerado potencialmente significativo. Esta significância será atenuada pelo regime torrencial das
linhas de água potencialmente afectadas pela laboração da pedreira. Adicionalmente, os valores
obtidos na avaliação dos impactes na qualidade do ar, no que respeita às partículas de diâmetro
inferior a 10µm (PM10), corroboram a reduzida significância deste impacte na qualidade das águas
superficiais.
No semestre húmido, o acarreio de material particulado das poeiras depositadas nos caminhos da
área da pedreira, poderá ser moderadamente significativo, ainda que temporário.
No que concerne ao eventual derrame acidental de óleos, lubrificantes e/ou combustíveis utilizados
nas máquinas e veículos afectos à exploração e transporte, o impacte ao nível da qualidade das águas
sendo incerto, a acontecer poderá ser negativo e significativo, se não forem tomadas medidas
imediatas para o confinamento destas descargas.

1.6.2. Águas subterrâneas
Em relação à qualidade das águas subterrâneas, desde que sejam observadas restrições à
manipulação de substâncias solúveis perigosas, de forma a impedir eventuais derrames acidentais
que seriam especialmente perigosos, dada a facilidade com que poderiam entrar na circulação
subterrânea, apenas parecem ser de considerar os seguintes tipos de fontes poluentes:
•
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•

derrames acidentais de óleos, lubrificantes e combustíveis, da maquinaria utilizada na
extracção, no transporte e na expedição dos materiais.

Neste cenário, e perante uma eventual situação de acidente, o impacte ao nível da qualidade das
águas do aquífero local será negativo e muito significativo, se não forem tomadas medidas imediatas
de contenção dos derrames. No entanto, estas estruturas serão devidamente impermeabilizadas e
isoladas, sendo os efluentes e resíduos resultantes retirados por empresas especializadas. Serão,
ainda, alvo de manutenção apertada pelo que não são expectáveis impactes ao nível da introdução de
poluentes no sistema hídrico.

1.7. SOLOS E OCUPAÇÃO ACTUAL DO SOLO
1.7.1. Considerações iniciais
A intensidade e natureza dos impactes gerados pela alteração do uso do solo dependem das suas
potencialidades intrínsecas. Quanto maior for a potencialidade de uso agrícola ou florestal de um
determinado solo, mais amplas serão as alternativas para a sua utilização. Desta forma, uma alteração
profunda do uso, em particular quando essa utilização é não agrícola ou florestal, pode gerar impactes
significativos, principalmente quando os solos com essas características são raros ou quando a
tipologia da sua ocupação assume um interesse ou valor particular.

1.7.2. Fase de exploração
O projecto de ampliação da pedreira “Areeiro da Água do Montinho” introduzirá alterações ao nível dos
solos. No entanto, de acordo com o definido no Plano de Pedreira, o solo será decapado, devendo ser
conservado e armazenado em pargas para futuro uso na recuperação paisagística. Gera-se deste
modo, um impacte negativo sobre o recurso solo, ainda que pouco significativo e temporário, uma vez
que este será devidamente acautelado e protegido, de modo a ser utilizado posteriormente na
recuperação paisagística.
A remoção das terras de cobertura e, consequentemente, a degradação dos solos por destruição da
sua estrutura interna, geram um impacte directo e negativo, mas de magnitude reduzida, uma vez que
se restringe à zona a explorar, não se propagando às áreas confinantes.
O impacte associado à remoção dos solos será negativo, permanente (a estrutura pedológica não
voltará a ser a mesma), pouco significativo (após a reposição da camada arável inerente à
recuperação paisagística da área explorada o solo readquire a sua capacidade produtiva), localizado,
directo e certo.
No que se refere à compactação do solo, induzida pelos novos depósitos de material e pela circulação
dos equipamentos móveis, não são expectáveis impactes significativos, prevendo-se que existam
apenas alterações localizadas e pontuais do grau de compactação.
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Deverá garantir-se o manuseamento adequado de produtos tóxicos, como óleos, combustíveis e
lubrificantes, uma vez que o derramamento deste tipo de produtos induz contaminação dos solos
induzindo impactes muito significativos e negativos. A magnitude deste potencial impacte dependerá
da propriedade e quantidade dos produtos derramados. Desta forma, se forem cumpridas as medidas
preconizadas no projecto, que asseguram a manutenção adequada dos equipamentos, a sua descarga
no solo resultará unicamente de uma situação acidental, pelo que o impacte negativo resultante se
considera incerto e pouco significativo.
Acresce que o projecto prevê a implementação faseada do Plano de Lavra, Plano de Aterro e Plano
Ambiental e de Recuperação Paisagística, permitindo a compatibilização das actividades de lavra com
as tarefas de deposição e de recuperação paisagística. A recuperação paisagística na área afecta à
escavação, avançará simultaneamente com a exploração e será iniciada logo que estejam finalizadas
as respectivas actividades de escavação em cada zona.

1.8. QUALIDADE DO AR
1.8.1. Considerações iniciais
1.8.1.1. Metodologia de análise das partículas em suspensão
As partículas em suspensão são o principal poluente atmosférico gerado nos trabalhos a realizar. As
fontes de emissão de partículas em suspensão associadas aos trabalhos de extracção de areia da
pedreira “Areeiro da Água do Montinho” devem-se essencialmente aos trabalhos de remoção deste, e
à circulação de viaturas que transportam as areias.
A análise dos impactes gerados pelas partículas que irão existir na envolvente da área em estudo,
será realizada através da quantificação do nível médio de concentração de partículas em suspensão
em receptores próximos dos acessos à pedreira.
Para tal procedeu-se à análise detalhada das emissões associadas tendo por base os critérios
propostos pela Agência Americana para o Ambiente (EPA) em “Compilation of Air Pollutant Emission
Factors (AP-42)” (1995) aplicando-se o capítulo 13.2.2 - Unpaved roads - onde é descrita a
metodologia a utilizar para o cálculo das taxas de emissão de vias de acesso não pavimentadas.
Com base no Projecto em análise, considerou-se, para efeitos de cálculo, que a produção média da
pedreira será de 100 000 ton/ano. Esta produção será responsável por um tráfego de cerca de
2 camiões/hora.
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1.8.1.2. Tráfego em vias não asfaltadas
Para avaliar a magnitude dos impactes decorrentes do tráfego de veículos pesados ao longo das vias
não pavimentadas efectuou-se a quantificação das emissões de partículas tendo por base a
metodologia citada anteriormente.
A taxa de emissão de uma via não pavimentada pode ser determinada aplicando a expressão 2:
a

b

 s  w
K  . 
12
3
E =    c  .(281,9)
M


 0,2 

[2]

em que,
E – Taxa de emissão de PTS, PM2,5 ou PM10 (g/vkp) 1;
S – Percentagem de finos do pavimento;
W – Peso médio dos veículos (ton);
M – Humidade no pavimento (%).

As constantes k, a, b e c, dependem do tamanho específico da partícula e assumem os valores
descritos no Quadro IV.2.
Quadro IV.2 Valores assumidos pelas constantes a aplicar na equação 2.
CONSTANTE

PM10

k (g/vkp)

2,6

A

0,8

B

0,4

C

0,3

Para um cálculo mais realista, deverá ser incluído na equação 2 um factor que considere o número
médio anual de dias sem precipitação. Assim, obtém-se a equação 3:
a

 s   w
K   . 
12
3
E =   c 
M 


 0,2 

b

 (365 − p ) 
.
.(281,9)
 365 

[3]

em que:

1

g/vkp – gramas por veículo por quilómetro percorrido.
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P – Número médio anual de dias com precipitação superior a 0,1mm; assumindo as constantes K, a, b e c os
valores descritos anteriormente.

Para o caso em estudo foram realizadas duas simulações, com o objectivo de determinar as emissões
de PM10 nas situações de piso seco (sem controlo das emissões) e de piso húmido (com controlo das
emissões), tendo-se obtido os resultados que se apresentam no quadro seguinte. As determinações
foram realizadas tendo em consideração os dados da estação meteorológica de Grândola.
Quadro IV.3 -Factores de emissão de partículas (PM10) em acessos não pavimentados.
FACTOR DE EMISSÃO [g/vkp]
TIPO DE
POLUENTE

PM10

SEM CONTROLO DAS

COM CONTROLO DAS

EMISSÕES

EMISSÕES

1284

322

Tendo em consideração a produção da pedreira de 100 000 t/ano e o facto do acesso entre o IP 8 e a
entrada da pedreira possuir cerca de 4700 m estima-se que as emissões de PM10 provenientes dos
acessos não asfaltados no interior e no exterior da pedreira seja da ordem das 24 ton/ano no caso de
não serem controladas as emissões e da ordem das 6 ton/ano caso esse controlo seja efectuado.

1.8.2. Avaliação quantitativa de impactes
Como já foi referido, o principal factor de degradação da qualidade do ar associado ao projecto em
análise será a circulação de viaturas e máquinas nos acessos não asfaltados no interior da área de
exploração e na via de acesso asfaltada que liga a pedreira ao IP 8. Com o objectivo de quantificar os
impactes induzidos pelo projecto, foram realizadas simulações1, que permitissem determinar a
concentração de PM10 na envolvente, considerando o controlo das emissões e a ausência desse
controlo. Para o efeito, foram simuladas as emissões de PM10 no interior da área da pedreira e no seu
acesso até ao IP 8. Foram considerados dois receptores diferentes, indicados na Figura IV.1.
Nas simulações realizadas considerou-se o volume de tráfego estimado tendo em conta a produção da
pedreira (100 000 t/ano a que corresponde um tráfego global de cerca de 2 camiões por hora), as
condições climatéricas da região, a geometria dos acessos internos e externos e a localização dos
receptores.

1

Foi aplicado o modelo de dispersão do tipo gaussiano AERMOD View ver. 7.3.0 que permite simular a dispersão de
poluentes a partir de fontes fixas e lineares e que tem como base os modelos EPA AERMOD, AERMAP, AERMET, ISCST3,
ISC-PRIME, BPIP e PCRAMMET.

IV.14

AVALIAÇÃO DE IMPACTES E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

E.122423.01.01.nf

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA DE AREIA
“AREEIRO DA ÁGUA DO MONTINHO”

Figura IV.1 - Localização dos pontos considerados na modelação
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A análise de impactes realizada no presente estudo corresponde a uma análise de impactes
cumulativos da laboração da pedreira “Areeiro da Água do Montinho” com as restantes fontes de
poluentes atmosféricos existentes na envolvente.
No Quadro IV.4 apresentam-se os resultados obtidos, pela aplicação do software AERMOD View.
Quadro IV.4 - Resultados das simulações realizadas pela aplicação do modelo AERMOD View
CONCENTRAÇÃO DE PM10 [µ
µg.m -3]

PONTO

SEM CONTROLO

COM CONTROLO

A1

22

11

A2

35

16

De acordo com os resultados obtidos no quadro anterior, verifica-se que os trabalhos a elaborar na
área em estudo serão responsáveis pela ocorrência de impactes negativos sobre a qualidade do ar.
Ainda assim, os valores obtidos para ambos os locais são inferiores ao limite estabelecido legalmente.
Mesmo na ausência de controlo das emissões os níveis de concentração deverão situar-se em valores
que corresponderão a cerca de 44% do valor limite no ponto A1 e 70 % no ponto A2.
Com o controlo das emissões os níveis de concentração sofrerão um decréscimo significativo
passando a observar-se valores da ordem dos 22% do valor limite no ponto A1 e 32 % do valor limite
no ponto A2.
Destaca-se que em ambas as modelações se observou níveis de concentração mais elevados no
ponto A2, o que se justifica pela proximidade deste local ao acesso a utilizar.
Da análise realizada verifica-se que os impactes associados à laboração da pedreira serão
praticamente nulos relativamente aos valores medidos na situação de referência. De relembrar que o
controlo de emissõesteve em consideração o piso húmido no acesso utilizado no interior da pedreira, e
na zonas do acesso não asfaltadas, que serão utilizados pelos veículos pesados.
A simulação realizada permitiu verificar a importância do controlo de emissões dos trabalhos
produzidos, para que a qualidade do ar da área em estudo não seja comprometida. A correcta gestão
dos trabalhos, e a manutenção adequada das máquinas e veículos utilizados será igualmente
responsável pela limitação das emissões.
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1.9. AMBIENTE SONORO
1.9.1. Metodologia de previsão
A avaliação de impactes no ambiente sonoro foi realizada para a fase de exploração, entendida como
a fase em que se procede ao desmonte da areia, ao seu processamento na unidade de crivagem e de
lavagem de areias, ao seu carregamento em camiões e ao transporte para o exterior da exploração. A
avaliação de impactes foi realizada com recurso a software específico, concretamente o programa de
previsão e mapeamento de ruído ambiental exterior Predictor, na sua versão V6.10. Este software está
de acordo com os requerimentos apresentados pela Directiva 2002/49/CE e pela legislação nacional.
Este software permite a realização das simulações segundo um conjunto de normas
internacionalmente reconhecidas, tendo-se recorrido às normas de cálculo propostas pela
Recomendação da Comissão n.º 2003/613/CE de 6 de Agosto, nomeadamente a norma ISO 9613-2
“Acoustics – Attenuation of Sound Propagation Outdoors, Part 2: General Method of Calculation” no
caso do ruído industrial (fontes pontuais – equipamentos associados ao processo produtivo) e a norma
NMPB-Routes-96 método nacional de cálculo francês (SETRA, CERTU, LCPC, CSTB), no caso do
ruído de tráfego rodoviário.
O programa foi aplicado para a simulação dos níveis de ruído gerados pelas fontes fixas e móveis a
instalar no local pela implementação do projecto.
Como fontes móveis foi considerado o transporte das areias no acesso entre a pedreira e o IP8.
As fontes fixas consideradas na modelação, dizem respeito aos equipamentos associados aos
trabalhos a realizar no interior da pedreira. Estas fontes possuem potências sonoras distintas de
acordo com o indicado no Quadro IV.5.
A potência sonora do acesso entre a pedreira e o IP8 é obtida pelo número de veículos pesados e
ligeiros que circulam nessa via, através da aplicação de uma equação específica definida pela norma
NMPB.
O método de cálculo utilizado para simular os níveis de ruído gerados recorre a um conjunto de dados
de entrada nomeadamente à localização das fontes ruidosas, à topografia do terreno e ao volume de
tráfego de veículos pesados.
A norma ISO 9613.1/2 permite simular os níveis de ruído segundo a seguinte equação:
LAeq, per = Ldw – Cm – Ct, per,
em que;
Ldw = Lw – R – A
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Sendo que:
LAeq, per – nível sonoro contínuo equivalente, no período de referência (dB(A));
Cm – Correcção devida às condições climatéricas (dB);
Ct, per – Correcção devida ao número de horas que a fonte considerada se encontra activa, no período
de referência em análise (dB);
LdW – Nível de potência sonora
Lw – Nível de pressão sonora (dB(A)) por oitava;
R – Redução na fonte definida pelo utilizador, (dB(A)) por oitava (tendo-se utilizado um valor igual a 0);
A – Atenuação em dB por oitava;
A atenuação A é determinada segundo a equação:
A = Dc + Adiv +Aatm + Agr + Abar + Afol + Asite + Ahous
Em que:
Dc – Correcção da directividade em dB;
Adiv – Divergência geométrica em dB;
Aatm – Absorção pela atmosfera em dB por oitava;
Agr – Efeito do solo em dB por oitava;
Abar – Efeito de barreira em dB por oitava;
Afol – Atenuação devido à vegetação em dB por oitava;
Asite – Atenuação devida a edifícios industriais em dB por oitava;
Ahous – Atenuação devida a edifícios habitacionais, em dB.
No caso da norma NMPB os níveis de emissão sonora são calculados através da seguinte equação:
Lwi = [(Evl + 10*lg(Qvl)) ⊕ (Epl + 10*lg(Qpl)] + 20 + 10*lg(li) + R (j)
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em que:
⊕ - Adição Logarítmica;
Evl e Epl – Nível de emissão sonora de veículos ligeiros e veículos pesados, respectivamente,
calculado de acordo com a definição do “Guide du Bruit”1;
Qvl e Qpl – Tráfego médio horário de veículos ligeiros e de veículos pesados, respectivamente;
Li – Comprimento, em metros, do segmento de fonte linear modelada;
R(j) – Valor da ponderação A, de acordo com a norma EN 1793-2.
Após a determinação do nível de potência sonora nos acessos internos e externos, a aplicação da
metodologia descrita na norma NMPB permite determinar o decaimento nos níveis de ruído tendo em
consideração a segmentação das fontes lineares, o efeito de absorção e de reflexão do solo, a
reflexão em écrans verticais e a difracção lateral.

1.9.2. Resultados obtidos na modelação
Os trabalhos a desenvolver na pedreira “Areeiro da Água do Montinho” implicam a utilização de
diversos equipamentos que serão responsáveis por fontes ruidosas, com especial destaque para o
tráfego de viaturas pesadas. Os equipamentos associados aos trabalhos a realizar possuem potências
sonoras elevadas, no entanto, estes estarão colocados em profundidade à medida que vai sendo
extraida a areia. No Quadro IV.5 descrevem-se as fontes sonoras consideradas, o seu regime de
laboração bem como a potência sonora associada a cada um dos equipamentos.
Quadro IV.5 – Fontes sonoras consideradas e potência sonora associada

1

FONTE SONORA

NÚMERO DE
EQUIPAMENTOS

REGIME DE LABORAÇÃO

POTÊNCIA SONORA

Pá carregadora

3

8 horas/dia

100 dB

Escavadora giratória

2

8 horas/dia

90 dB

Dumper

1

8 horas/dia

95 dB

Draga

1

8 horas/dia

110 dB

Crivo

1

8 horas/dia

85 dB

Lavagem de areias

1

8 horas/dia

95 dB

Guide du Bruit des Transport Terrestres (Ministère des Transports France, Novembro 1980)
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Na modelação realizada consideraram-se apenas as fontes ruidosas associadas ao projecto em
análise, pelo que os valores obtidos correspondem ao ruído particular da laboração do
estabelecimento industrial. Assim, os valores obtidos serão adicionados aos valores medidos na
situação de referência. Uma vez que a pedreira apenas labora durante o dia, apenas é calculado o
ruído ambiente previsto neste período. Para a determinação do parâmetro global Lden são
contabilizados os valores obtidos nos outros dois períodos nas medições realizadas.
Para a simulação dos níveis de emissão sonora na fase de exploração foram consideradas as
condições mais desfavoráveis que correspondem à realização dos trabalhos em simultâneo em toda a
área de escavação, bem como o desenvolvimento desses trabalhos à superfície do terreno. Estas
condicionantes permitem avaliar o ruído produzido em situações limite, ainda que estas não se
venham a verificar na prática.
Na modelação foi ainda contabilizado o tráfego de viaturas pesadas que acedem à pedreira
estimando-se, de acordo com a produção anual, que seja de 2 veículos pesados por hora.
No Anexo II é apresentado o mapa de ruído particular a gerar pela laboração da pedreira para o
período diurno. No Quadro IV.6 procede-se à determinação do ruído ambiente previsto para os
diferentes períodos de referência, de acordo com as novas características resultantes da ampliação,
sendo que no Quadro IV.7 se procede à determinação do Lden para os diferentes pontos.
Quadro IV.6 – Determinação do nível de ruído característico para o período diurno
PERÍODO DE REFERÊNCIA - DIURNO
PONTO

RUÍDO PARTICULAR

RUÍDO RESIDUAL

RUÍDO AMBIENTE

LDAY

(PREVISTO)

(MEDIDO)

(PREVISTO)

(PREVISTO)

R1

42

42,6

45,3

44,5

R2

58

57,7

60,9

59,9

Quadro IV.7 – Análise do critério de exposição máxima.
PERÍODO DIURNO
PONTO

LDAY

LEVENING

LNIGHT

LDEN

(P REVISTO )

(M EDIDO )

(M EDIDO )

(P REVISTO )

R1

44,5

42,1

37,8

46,2

R2

59,9

53,1

47,3

59,0

Como já foi referido, a envolvente da área em estudo ainda não se encontra classificada
acusticamente, de acordo com os critérios constantes do RGR. Nestas situações, o RGR estipula que
aos receptores sensíveis se aplica os valores limite de Lden igual a 63 dB(A) e Lnight igual a 53 dB(A)
(ponto 3 do Artigo 11º).
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De acordo com o Quadro IV.7, o limite estabelecido não é ultrapassado em nenhum dos pontos
considerados. Os valores obtidos na modelação permitem concluir que a laboração da pedreira
“Areeiro Agua do Montinho” não será responsável pelo incremento significativo no ruído ambiente na
envolvente. De facto, de acordo com a modelação realizada, os níveis de ruído nos pontos
considerados deverão manter-se inalterados face à situação actual. Esta situação justifica-se pelo
facto da pedreira “Areeiro da Água do Montinho” já se encontrar instalado no local e em plena
laboração pelo que os níveis de incomodidade já se encontram instalados. Assim, face à situação
actual não se prevê qualquer alteração com a implementação do projecto. Os níveis de ruído
previstos, expressos pelos parâmetros Lden e Lnight não deverão exceder os valores limite
estabelecidos para as zonas não classificadas.
No Quadro IV.8 procede-se à análise do critério de incomodidade para o período diurno, tendo por
base os níveis de ruído ambiente previstos e os níveis de ruído residual medidos na situação de
referência. De acordo com o estabelecido no RGR o cumprimento do critério de incomodidade obriga a
que a diferença entre o nível de ruído ambiente e o nível de ruído residual não seja superior a 6 dB(A)
para o período em causa.
De acordo com os resultados apresentados no Quadro IV.8 verifica-se que em nenhum dos locais
considerados é previsível a ocorrência de violações ao critério de incomodidade. As características
dos trabalhos a realizar, associadas à morfologia do terreno e à fraca afluência de veículos de
transporte de areias (previsão de 2 veículos/hora), são as principais razões para a ausência de
incomodidade associada à laboração da pedreira.
Quadro IV.8 – Análise do critério de incomodidade.
PERÍODO DIURNO
PONT
RUÍDO AMBIENTE

RUÍDO RESIDUAL

(PREVISTO)

(MEDIDO)

R1

45,3

42,6

2,7

R3

60,9

57,7

3,2

O

DIFERENÇA

1.9.3. Conclusões
No decurso da exploração da pedreira ocorrerão impactes negativos devido à laboração dos diferentes
equipamentos associados ao processo produtivo, bem como ao tráfego de viaturas induzido pela
pedreira. Apesar disso, os valores previstos permitem concluir que esses impactes são pouco
significativos prevendo-se o cumprimento dos valores limite legislados. No que se refere ao critério de
incomodidade verificou-se que em nenhum dos pontos será excedido o valor limite, não sendo
expectável que o mesmo venha a sofrer alterações.
Assim, considera-se que a implementação do projecto da pedreira “Areeiro da Água do Montinho” irá
gerar impactes negativos ao nível do Ambiente Acústico da envolvente, ainda que pouco significativos,
temporários e reversíveis.
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1.10.FLORA E VEGETAÇÃO
1.10.1. Considerações Iniciais
No âmbito do factor Flora e vegetação considerou-se como impacte todas as modificações que
constituam um desvio à evolução da situação actual, podendo decorrer directa ou indirectamente da
execução do projecto de ampliação. Importa recordar que o projecto que agora se apresenta a
procedimento de Estudo de Impacte Ambiental consiste, em parte, no licenciamento das áreas de
exploração de um areeiro que se encontra em laboração. Refira-se ainda que os impactes ambientais
de qualquer intervenção humana dependem da sua natureza mas também da sensibilidade dos
sistemas sobre os quais actua.
A análise dos impactes foi realizada através de uma abordagem qualitativa, em que foram
identificadas as principais acções potenciadoras de impactes sobre as comunidades biológicas. A
destruição das áreas naturais através da exploração de inertes terá efeitos negativos sobre os habitats
e respectiva flora e vegetação. A realização de acções como a desmatação, a escavação, a
implementação de áreas de depósito e a remoção do substrato terão efeitos negativos sobre estas
formações vegetais. As áreas actualmente mais nuas e com escavações podem ser consideradas de
menor ou nenhuma relevância ecológica e conservacionista.
De acordo com o exposto na situação de referência, na área de estudo verificou-se a presença de
quatro espécies com importância conservacionista: Armeria rouyana, Crocus serotinus subsp.
serotinus (açafrão-bravo), Juniperus navicularis (piorro), Ulex australis subsp. welwitschianus; e duas
protegidas por legislação nacional Quercus ilex subsp. ballota (azinheira) e Quercus suber (sobreiro).
Estas espécies protegidas ocorrem apenas fora da área de escavação proposta no projecto da
pedreira. Na área de projecto foram identificados três habitats que não se enquadram em nenhum
habitat natural ou semi-natural segundo o Anexo B-I do Decreto-Lei nº. 140/99, de 24 de Abril, alterado
pelo Decreto-Lei nº. 49/2005, de 24 de Fevereiro. Para uma avaliação correcta dos impactes, foi tida
em consideração as áreas de escavação propostas (Figura IV.2) e as correspondentes áreas de
preservação.
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Figura IV.2 – Área de ampliação do Areeiro Água do Montinho e respectiva área de escavação
proposta.

1.10.2. Fase de Exploração
Os impactes gerados pela ampliação do areeiro decorrerão, acima de tudo, das acções inerentes à
sua exploração. Com base nas características intrínsecas do projecto e na experiência e
conhecimento dos impactes provocados pela exploração de extracção de inertes, pode-se dizer que os
impactes sobre a flora e vegetação decorrentes da execução deste projecto serão, essencialmente,
resultantes das actividades que antecedem a lavra, a destruição da vegetação, como a desmatação e
a decapagem. Devido às características da actividade, a eliminação do coberto vegetal, a eliminação
da camada fértil do solo, através de acções de decapagem, o aumento dos declives, o aumento da
erosão e a eliminação do banco de sementes do solo, criam dificuldades à regeneração natural das
espécies e comunidades vegetais.
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Os impactes indirectos derivados da dispersão e deposição de poeiras são de difícil avaliação. Esta
deposição afecta a vegetação na medida em que as partículas se acumulam nas folhas das plantas
existentes na envolvente próxima à área de laboração e respectivos acessos, podendo ter efeitos no
metabolismo das plantas, diminuindo o seu crescimento e produtividade. Dado que a vegetação
envolvente é composta por espécies muito resistentes e adaptadas a condições limitantes é
expectável que, apesar de sofrerem impactes negativos, estes sejam considerados pouco
significativos.
Todas as acções identificadas (desmatação, decapagem, dispersão de poeiras) vão originar impactes
maioritariamente negativos na flora, vegetação e habitats sendo que, apenas a recuperação
paisagística faseada terá um impacte positivo.
Seguidamente apresentam-se os impactes esperados, bem como a sua classificação para este
descritor:
− Destruição total da vegetação da área a explorar: na área de ampliação do areeiro ocorrem
espécies RELAPE presentes nos matos do sub-coberto do pinhal. Este impacte considera-se
negativo, directo, de magnitude reduzida, permanente, certo, local, parcialmente
reversível (possível de minimizar) e significativo;
− Eventual danificação ou morte de espécies arbóreas na vegetação circundante por descuido de
manipulação de máquinas: dado que na área a licenciar foram identificados exemplares de
Quercus ilex subsp. ballota (azinheira) e de Quercus suber (sobreiro) na envolvente da área a
explorar,, este impacte considera-se negativo, directo, de reduzida magnitude,
permanente, pouco provável, local, irreversível e significativo;
− Antropização do coberto vegetal na área envolvente à exploração: os níveis de perturbação
sobre as formações vegetais na envolvente poderão aumentar ligeiramente face ao que
actualmente se observa, podendo produzir-se alguma diminuição na biodiversidade e um
aumento do desenvolvimento de espécies ruderais. Este impacte considera-se negativo,
indirecto, de reduzida magnitude, temporário, provável, local, reversível e pouco
significativo;
− Aumento de pressão antrópica (produção de resíduos e perturbação): resultante de um aumento
da utilização da zona de projecto e sua envolvência por parte de trabalhadores. Este impacte
considera-se negativo, indirecto, de reduzida magnitude, temporário, provável, local,
reversível e pouco significativo;
− Emissão e deposição de poluentes atmosféricos e poeiras na vegetação circundante,
decorrentes da combustão das máquinas e do levantamento de poeiras do solo: este impacte
considera-se negativo, indirecto, de reduzida magnitude, temporário (mas verificável
durante a exploração), certo, local, reversível e pouco significativo;
− Recuperação paisagística faseada: o Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP)
inclui a modelação com os estéreis da exploração e o revestimento vegetal com espécies
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nativas e ambientalmente favoráveis. Este impacte considera-se positivo, directo, de média
magnitude, permanente, certo, local, reversível e significativo.

1.10.3. Fase de Desactivação
Durante a fase de desactivação, decorrerá a finalização da implementação do Plano Ambiental e de
Recuperação Paisagística (PARP) que permitirá tornar reversíveis alguns dos impactes referidos
anteriormente. A implementação do referido PARP, que incluirá o desmantelamento de todo o
equipamento e instalações de apoio existentes na exploração do areeiro e a posterior recuperação de
todas as áreas afectadas pela sua exploração, irá promover a recuperação da vegetação natural, facto
que será potenciado pelo elenco vegetal preconizado neste plano.
− O desmantelamento de todo o equipamento e instalações de apoio existentes no areeiro não
trará impactes adicionais no âmbito do presente descritor;
− A recuperação das áreas afectadas pela exploração trará impactes positivos, certos,
permanentes, reversíveis, directos, de magnitude moderada e significativos.
A avaliação da significância dos impactes positivos teve em conta a adaptação do elenco florístico do
Plano de Recuperação para as áreas em causa e a aplicação das medidas recomendadas no presente
EIA.

1.11.FAUNA E BIÓTOPOS
1.11.1. Considerações iniciais
A identificação e a avaliação dos impactes ambientais aqui efectuadas baseiam-se nos elementos
obtidos na fase de Caracterização da Situação de Referência, a qual permite aferir a sensibilidade da
zona para as várias comunidades faunísticas presentes na área de estudo.
Relativamente à diversidade biológica, sob um aspeto mais abrangente, a área de estudo,
apresenta-se já com alguma intervenção devido à presente actividade de outras pedreiras que operam
na sua proximidade, assim como alguma perturbação causada pela construção da futura A26 que
ligará Beja a Sines.
De um modo geral, apesar da diversidade de espécies observadas e esperadas para a área de estudo
e envolvente, a área de estudo poderá ter alguma relevância para a conservação da
lagartixa-de-dedos-denteados, coelho-bravo, morcego-de-peluche (incluído num grupo fónico) e o
corvo. Contudo, para as restantes espécies detectadas, não há uma grande afectação quer pelos seus
estatutos menos importantes quer pela avaliação dos vários biótopos presentes e alternativas
possíveis nas imediações.
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Ao nível da fauna, os principais impactes resultantes das acções associadas ao normal funcionamento
de uma pedreira são a perturbação das espécies, mortalidade e perda/fragmentação de habitat.
Analisa-se em seguida, para cada uma das fases, os impactes previsíveis da implementação do
Projecto de ampliação da pedreira “Areeiro da Água do Montinho”, onde actualmente já ocorre
exploração de inertes.

1.11.2. Fase de exploração
A área de estudo, tal como já foi referido, apresenta algumas perturbações marcadas pela actual
exploração, assim como de outras explorações de inertes em actividade, pelo que, ao nível da fauna,
parte dos impactes que serão identificados para a nova área a licenciar, já ocorrem actualmente. Das
alterações induzidas pelo projecto, destacam-se: a alteração dos biótopos naturais e semi-naturais, o
aumento da perturbação das espécies faunísticas e o provável aumento da mortalidade individual.
Alteração dos biótopos
A ampliação dos actuais limites da exploração irá originar a substituição dos biótopos naturais e
semi-naturais que ocorrem no interior dos núcleos que se pretendem explorar – pinhal e matos,
massas de água e zonas artificializadas - por “novos” biótopos criados pela exploração (como lagos e
áreas de solo sem vegetação) numa primeira fase, anterior à recuperação. As principais acções
responsáveis pela destruição do coberto vegetal e consequente perda ou alteração dos biótopos são a
desmatação, a decapagem e a extracção propriamente dita. Os lagos a formar pela exploração podem
contribuir para um aumento da frequência da pedreira por algumas espécies de anfíbios, répteis e
aves com hábitos mais aquáticos ou de outras aves, mamíferos que utilizem estas massas de água
como bebedouro e em particular de morcegos que para além de local de bebedouro podem aumentar
na área pelo possível aumento de disponibilidade alimentar, nomeadamente de insectos. Contudo,
com a desmatação, perdem-se áreas de alimentação, refúgio e reprodução de algumas espécies, com
especial ênfase para o grupo das aves.
Apesar de se registar alguma actividade na actual exploração e noutras pedreiras da envolvente,
sendo estas pedreiras de areia em que não há detonação de explosivos nem ruído muito intenso, é
expectável que a área de estudo seja utilizada por algumas espécies de mamíferos carnívoros,
nomeadamente a raposa que é uma espécie altamente versátil. A perda dos biótopos em causa levará
certamente à deslocação de algumas espécies para áreas próximas em que se encontrem biótopos de
substituição, ou seja, com características próximas aos que se perderam.
Na generalidade, a perda de biótopos constituirá um impacte negativo, certo, permanente,
parcialmente reversível a longo prazo (devido à recuperação faseada), directo, de magnitude
reduzida e pouco significativo.
A criação de novos lagos e de barreiras sub-verticais arenosas, tal como já referido, podem revelar-se
um impacte positivo para um leque variado de espécies mais associadas a meios aquáticos e pouco
sensíveis à perturbação (ex.: guarda-rios, galinha-de-água, mergulhão), bem como para espécies que
utilizam as barreiras para a construção de ninhos (ex.: andorinha-das-barreiras, abelharuco). Este
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impacte é considerado positivo, directo, certo, permanente, reversível, de magnitude reduzida e
pouco significativo.
Pelo exposto, facilmente se depreende que a alteração de biótopos a verificar especificamente na área
de projecto, acarreta não só impactes negativos, como também impactes positivos, devido à
ampliação e criação de novos planos de água (áreas que progressivamente serão colonizadas por
vegetação aquática e que constituirão interessantes pólos de atracção de várias espécies, algumas
delas com elevado interesse conservacionista).
Perturbação das espécies faunísticas
O ruído e o impacte visual são duas das principais fontes de perturbação da fauna, especialmente da
fauna de vertebrados superiores. Como referido, as explorações da envolvente em conjunto com a
pedreira “Arreiro ’Água do Montinho’’ apresentam um elevado nível de impacte visual. No que diz
respeito ao ruído, dado o tipo de exploração que se pratica, os níveis são inferiores aos registados
noutro tipo de explorações em que é necessário recorrer ao uso de explosivos.
O comportamento expectável a este tipo de perturbações é o afastamento das espécies,
especialmente as mais sensíveis.
A perturbação das espécies faunísticas considera-se um impacte negativo, provável, permanente,
reversível, directo, de magnitude reduzida a média e pouco significativo a significativo.
Mortalidade
As acções de desmatação, decapagem, movimentação de solos, circulação de máquinas e de veículos
aumentam a probabilidade de mortalidade individual, através de atropelamento, embate e
esmagamento. Pontualmente, poderá ocorrer também a morte intencional de espécies menos
carismáticas, como por exemplo, morcegos, cobras, lagartos e anfíbios.
As espécies que normalmente são mais afectadas são as de vida hipógea, como sejam a herpetofauna
em fase de hibernação e estivação (e.g.: osga), espécies de anfíbios de locomoção lenta (e.g.: sapo),
morcegos que tenham abrigo em árvores aquando da hibernação (caso as acções de desmatação e
corte de árvores ocorra na época de hibernação, sendo a época de criação também problemática
devida à possibilidade da existência de crias no interior que não têm ainda capacidade de voo), e
espécies de aves que façam ninho no chão (caso as acções de desmatação e decapagem ocorram no
período de nidificação).
Considera-se a mortalidade individual um impacte negativo, certo, permanente, irreversível,
directo, de magnitude reduzida e pouco significativo.
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1.11.3. Fase de desactivação
No final da exploração prevê-se que grande parte da área já esteja recuperada, restando apenas a
recuperação das últimas parcelas exploradas e o desmantelamento das estruturas associadas à
actividade de extracção (e.g.: dragas, crivos, estaleiros, veículos pesados de transporte, etc). Deste
modo, é expectável que os níveis de perturbação da fauna verificados nesta fase sejam ligeiramente
superiores devido ao incremento de movimentações, apesar de muito concentrados no tempo. Este
impacte considera-se negativo, provável, temporário, reversível, directo, de magnitude reduzida e
pouco significativo.
Os biótopos resultantes da implementação do Plano Ambiental de Recuperação Paisagística – que
incluem: lago com vegetação aquática e zona florestal, fomentarão a colonização da área por várias
espécies, sendo que a maioria já ocorreria no local, verificando-se apenas o aumento do seu efectivo
populacional. Dada a vasta área a ocupar pelo lago, é expectável que as maiores alterações na
riqueza e abundância faunística se verifiquem ao nível da avifauna aquática (ex.: corvos-marinhos,
garças, patos e afins, galinha de água, gaivotas, entre outros). Este impacte considera-se positivo,
certo, permanente, irreversível, indirecto, de magnitude moderada e significativo.
A manutenção de algumas vertentes arenosas constituirá também um impacte positivo pois permite a
nidificação de várias espécies, como por exemplo o abelharuco. Este impacte positivo avalia-se como
certo, permanente, irreversível, indirecto, de magnitude reduzida e pouco significativo.

1.12.PAISAGEM
1.12.1. Aspectos gerais
A avaliação dos impactes visuais associados à ampliação da pedreira “Areeiro da Água do Montinho”
resulta do cruzamento dos dados obtidos na caracterização da situação de referência, em termos
paisagísticos (nomeadamente, das características visuais da unidade de paisagem afectada), com os
dados relativos às características visuais mais relevantes da exploração em apreciação e com as
condições de observação.
As características visuais da Unidade de Paisagem (UP) afectada pelo projecto extractivo, foram já
abordadas no capítulo de descrição da situação de referência, tendo-se concluído que a paisagem
local apresenta uma sensibilidade paisagística baixa, pelo que se conclui que se está na presença de
uma paisagem com elevada capacidade de absorção visual no que diz respeito a possíveis alterações.
No que respeita às características visuais alteradas pela ampliação da pedreira, refiram-se como mais
relevantes a remoção do coberto vegetal e decapagem do solo existente e a alteração do relevo
natural de uma área com uma extensão de cerca de 37 ha.
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1.12.2. Condições de observação
No âmbito do presente estudo foi efectuada uma breve análise in loco, com auxílio da Carta Militar e a
respectiva fotografia aérea, das visibilidades sobre a área de ampliação da pedreira a partir da
envolvente.
As características da paisagem, tanto em termos morfológicos (relevo suave) como de ocupação do
solo (florestal), não justificaram uma análise de visibilidades com recurso a cartografia automática, já
que não se verificou em nenhum dos pontos percorridos com maior número possível de observadores
sensíveis, nomeadamente, Santa Margarida do Sado e o IP 8, qualquer possibilidade acessibilidade
visual sobre a área da futura ampliação da pedreira.

1.12.3. Avaliação de potenciais impactes na Paisagem
Como principais acções previsíveis no projecto da pedreira e no que se refere à avaliação dos
impactes na paisagem pode-se, desde já, afirmar que a actividade extractiva a céu aberto gera sempre
impactes negativos, alguns significativos, que podemos considerar:
•

Alteração dos usos do território e, em consequência, da paisagem;

•

Destruição do coberto vegetal existente;

•

Eliminação da “terra viva” de cobertura;

•

Contraste de cor com a remoção do coberto vegetal

•

Desertificação das áreas intervencionadas;

•

Alteração topografia/morfologia original;

•

Construção de acessos;

•

Instalação de anexos industriais;

•

Criação de zonas de depósito de materiais.

No entanto, estes impactes serão tanto mais significativos quanto maior forem: o período de vida útil
da actividade extractiva (35 anos), o número de potenciais observadores (reduzido) e a sensibilidade
paisagística (baixa).
É importante referir que, tendo presentes as acções que preconizadas no Plano Ambiental de
Recuperação Paisagística (PARP) da pedreira “Areeiro da Água do Montinho”, será de esperar que os
impactes negativos serão minimizados ao longo do tempo. Com efeito, numa fase mais avançada da
exploração, em que os impactes seriam provavelmente mais significativos, já diversas medidas
minimizadoras foram implementadas. Tal situação traduzir-se-á numa redução constante da magnitude
dos impactes previstos para a implementação do Plano de Lavra.
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1.12.4. Identificação e classificação dos impactes na Paisagem
Os impactes na paisagem associados à ampliação da área de escavação, irão variar consoante as
fases de exploração e desactivação/recuperação.

1.12.4.1. Impactes na Fase de Exploração
É durante a fase de exploração que se verificam a grande maioria dos impactes. Apesar de serem por
vezes significativos, estes são quase todos temporários – uma vez que se tem em conta um horizonte
de tempo.
A fase de exploração corresponde, acima de tudo, a uma etapa de desorganização espacial e
funcional do território, em que os impactes vão incidir não só sobre as áreas da pedreira, e em
particular sobre as zonas onde se irão realizar os mais importantes movimentos de terras, mas
também sobre toda a envolvente. Assim, os impactes temporários negativos previstos para a fase de
exploração são os seguintes:
•

Alterações da morfologia do território e do uso do solo;

•

Criação de uma nova topografia e alteração dos contornos visíveis da paisagem;

•

Eliminação do coberto vegetal existente;

•

Destruição da camada superficial de terra viva;

•

Contraste cromático e textural dos elementos;

Aumento do nível de poeiras no ar e deposição de poeiras no coberto vegetal envolvente (mais
grave nos meses de menor precipitação, correspondente ao período estival);

•

•

Criação de paredes verticais a descoberto;

Introdução de elementos “estranhos” no ambiente tradicional local, nomeadamente maquinaria
pesada, anexos industriais, construção de novos acessos e depósitos de materiais.

•

Saliente-se, no entanto, que os impactes negativos detectados irão sendo progressivamente
minimizados através da execução das medidas previstas no Plano Ambiental de Recuperação
Paisagística (PARP).
A execução faseada do PARP, com a modelação do terreno e a revegetação da área, através de
plantações e sementeiras, é considerado um impacte positivo significativo.
Salienta-se ainda como impacte positivo, a preservação durante a fase de exploração, de alguns
elementos arbóreos (Quercus suber), e que serão uma mais valia, contribuindo para a conservação da
biodiversidade do local.
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1.12.4.2. Impactes na Fase de Desactivação/Encerramento
A fase de Desactivação/Encerramento da pedreira corresponde à cessação dos trabalhos de extracção
e ao início dos trabalhos finais de recuperação paisagística, de acordo com o estipulado no PARP.
Com o fim da actividade extractiva os impactes visuais negativos, gerados na fase de exploração,
poderão ser progressivamente minimizados através da conclusão das medidas de recuperação
paisagística preconizadas no PARP.
Assim, tendo em conta que, nesta fase, a actividade extractiva cessa (e, deste modo, cessam também
as perturbações locais sobre o ar, a água e o solo) e se termina o revestimento vegetal da área
afectada pela exploração da pedreira, podem-se esperar impactes positivos, permanentes, directos e
de magnitude elevada.

1.12.5. Conclusão
O facto da visibilidade da área de escavação ser bastante reduzida, uma vez que para além de ser
uma região bastante aplanada, esta área corresponde a uma zona de clareira envolvida por coberto
vegetal muito denso, resultado da ocupação florestal existente, faz com que se determine a baixa
sensibilidade visual da unidade de paisagem abrangida pelo projecto. Este factor contribui para que se
considerem pouco significativos os impactes visuais negativos da pedreira.
As afectações esperadas não colocam em causa a prossecução da sua actividade, mas tornam
imperiosa a necessidade de respeitar todas as medidas incluídas no Plano de Pedreira, com especial
relevo para o PARP.
Desde que a recuperação se desenvolva de forma faseada, em articulação com a lavra, e que sejam
tomadas todas as medidas adequadas, definidas e integradas no PARP, estes impactes poderão ser
progressivamente minimizados até se obter no final uma área potencialmente produtiva e sustentável.

1.13.ENQUADRAMENTO SOCIO-ECONÓMICO
1.13.1. Considerações iniciais
Os impactes no sistema sócio-económico, associados a uma dada actividade ou projecto, revestem-se
de duas características que os distinguem, no geral, das restantes categorias de impactes: a sua
considerável incerteza e a sua extensão temporal de influência.
Relativamente à incerteza, ela decorre em boa parte do crescente fenómeno de globalização dos
mercados e liberalização das economias, bem como de aspectos associados à resposta social e
institucional a essas realidades. No que se refere ao emprego, esses aspectos traduzem-se, a nível
europeu, em modelos mais baseados na flexibilidade e na mobilidade dos recursos humanos do que
na especialização e localização desses recursos. As respostas dos agentes locais de desenvolvimento
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são portanto hoje em dia cada vez mais horizontais dependendo, por um lado, dos recursos e forças
endógenas de cada espaço, mas por outro, também de factores exógenos.
A actividade extractiva representa, do ponto de vista da sócio-economia, um factor de
desenvolvimento importante, quer pelo aproveitamento dos recursos minerais existentes, quer pelas
indústrias que alimenta a jusante, sendo, neste domínio, um pólo de dinamização económica, gerador
de emprego directo e indirecto e polarizador de diversidade das actividades económicas locais e
regionais. Neste sentido, os impactes resultantes desta actividade são evidentemente positivos.
Os eventuais impactes negativos prendem-se, sobretudo, com problemas de carácter ambiental,
tratados com maior profundidade nos descritores de Ambiente Sonoro, Qualidade do Ar e Paisagem.
Porém, não deixam de ser importantes do ponto de vista sócio-económico se influírem de forma
negativa na qualidade de vida das populações.

1.13.2. Fase de Exploração
Os impactes expectáveis com a concretização do projecto em apreço são analisados em 3 domínios
distintos: qualidade de vida das populações locais, tráfego e acessibilidades e actividades económicas
e emprego. No Quadro IV.9 estão sistematizadas as acções de projecto e respectivos impactes
associados.
Quadro IV.9 - Identificação das Acções do Projecto e Impactes Socio-económicos Associados
IMPACTES SOCIO-ECONÓMICOS
ACÇÕES
POSITIVOS

NEGATIVOS

Emprego para operadores de
escavadoras

Poeiras, ruído e vibrações

Desmonte
- Desagregação do maciço por acção de
escavadoras
Carregamento
- Carregamento do dumper ou dos camiões
através de escavadoras
Transporte
- Transporte da areia até à instalação industrial
Beneficiação
- Crivagem e lavagem das areias, com
separação dos nódulos de argila
Expedição
- Carregamento do material útil para expedição
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Emprego para operadores de
escavadoras

Poeiras e ruído

Emprego para operadores de
dumpers e camiões

Poeiras e ruído

Emprego para operários na
área da crivagem e lavagem
de areias

Ruído

Emprego para operadores de
camiões

Poeiras e ruídos
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1.13.2.1. Qualidade de vida, tráfego e acessibilidades
As acções de projecto que irão ser desenvolvidas na fase de exploração serão responsáveis pela
emissão de poeiras e pela produção de ruído e vibrações e por maiores dificuldades de tráfego.
Contudo, a área onde se pretende licenciar a ampliação da pedreira “Areeiro da Água do Montinho”
integra-se numa zona já intervencionada pela exploração de areias e relativamente afastada de
aglomerações populacionais. O aglomerado populacional mais próximo da pedreira em análise é Santa
Margarida do Sado, a cerca de 4km a sul, em linha reta.
Não são de esperar impactes negativos significativos a nível de ruído e da dispersão de poeiras sobre
as populações locais, dado que não existem receptores sensíveis na proximidade imediata da
exploração, como foi demonstrado nos capítulos referentes a estes descritores ambientais.
O acesso à pedreira em apreço é efetuado a partir do entroncamento existente ao km 20,3, do IP 8, na
direção Norte, junto a Santa Margarida do Sado. Percorridos aproximadamente 4,7 km numa via não
asfaltada, acede-se à pedreira. Devido ao fluxo regular de veículos, estes acessos serão alvo de uma
manutenção sistemática. No interior da área da pedreira os acessos são regularmente alvo de
operações de manutenção e regas periódicas nas épocas mais secas, de forma a garantir uma menor
taxa de emissão de poeiras.
Não foi possível determinar em rigor o volume médio de tráfego diário nesta via uma vez que não
estão disponíveis contagens de tráfego por parte da Estradas de Portugal e por parte da Câmara
Municipal de Grândola. Todavia, o tráfego gerado pela pedreira em apreço destina-se na sua
totalidade na direção de Ferreira do Alentejo estimando-se em cerca de 2 camiões por hora. Apesar de
não existirem dados relativamente ao tráfego de viaturas no IP8 (junto a Santa Margarida do Sado),
pode considerar-se que o tráfego induzido pela pedreira “Areeiro da Água do Montinho” será
negligenciável.
Atendendo ao tráfego existente nas vias utilizadas e às boas condições das mesmas em termos de
traçado e pavimento, considera-se que o impacte, embora negativo, seja pouco significativo, podendo
ser mais penalizador aquando dos atravessamentos das povoações que marginam as vias utilizadas,
nomeadamente no que respeita às emissões de ruído e de poeiras.
Face ao reduzido movimento expectável de veículos pesados afecto à pedreira em análise, não é
esperado que o mesmo contribua de forma relevante para a degradação do pavimento das vias. No
entanto, importa salientar que, para a eventual degradação do pavimento concorrerá a qualidade do
asfalto e a ausência de trabalhos de manutenção apropriados, não podendo ser relacionado de forma
estrita com a passagem de veículos oriundos da pedreira em estudo, pelo que, a ocorrer não
constituirá um impacte significativo, já que apresenta sobretudo um carácter local e apenas decorre
em parte da laboração desta pedreira.
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1.13.2.2. Efeitos nas actividades económicas e emprego
O licenciamento da pedreira “Areeiro da Água do Montinho” destina-se, fundamentalmente, a produzir
matéria-prima para ser utilizada no mercado interno da construção civil e obras públicas. Actualmente,
o volume médio de negócios da empresa responsável pela exploração da pedreira situa-se em torno
dos 280 mil euros por ano.
Estima-se que o período de vida útil da pedreira (com a sua ampliação) seja de 35 anos, considerando
uma produção de 100 000 toneladas/ano.
Face ao esgotamento de reservas na área licenciada da pedreira em apreço, caso não se proceda à
sua ampliação, torna-se imperativo para a sustentabilidade da empresa e para a manutenção dos
postos de trabalho que lhe estão afectos, garantir novas reservas que lhe permitam fazer face às
solicitações do mercado regional, em especial dos clientes que possui em carteira. A ampliação da
pedreira garantirá que a exploração será economicamente viável.
O licenciamento da pedreira deterá assim impactes positivos que podem ser sistematizados em torno
de três grandes aspectos:
Efeitos directos, associados ao funcionamento da pedreira, concretamente postos de trabalho
que existem, valor acrescentado gerado na região, receitas em taxas e impostos geradas e
entregues à administração pública local;

•

Efeitos indirectos sobre outros sectores de actividade que a este ramo fornecem inputs
produtivos ou serviços de apoio: fornecedores de água e electricidade, empresas que efectuam o
transporte de matérias-primas, estéreis e produtos finais, revendedores de combustível, empresas
de reparação e conservação, concessionários de bares e refeitórios, empresas de segurança e
limpeza, fornecedores de outros serviços de apoio à empresa, etc.

•

Efeitos induzidos mais genéricos sobre o tecido económico e produtivo local e regional: por
exemplo, pelo facto de se criarem postos de trabalho que induzirão depois receitas/actividades
através da sua distribuição, ou receitas fiscais, pelo incremento dos rendimentos, o que implica
que haja uma maior procura, pois é maior o rendimento disponível na região.

•

No que respeita ao emprego, importa referir que ao licenciamento da pedreira estará associado o
seguinte quadro de pessoal: 2 operários afetos ao areeiro, 2 operários afetos às operações de
transporte, 2 administrativos e 2 operários adstritos às obras. Trata-se de um impacte positivo e
localmente significativo atendendo ao reduzido dinamismo da base económica local.
Em termos dos impactes indirectos sobre outras actividades, existe toda uma gama de sectores e
unidades produtivas na região passíveis de serem afectados pelo projecto em apreço. De facto, para
além dos diversos fornecedores de serviços de energia e de outros recursos necessários ao
funcionamento da pedreira (combustíveis, serviços de apoio, etc.), destacam-se sobretudo os
transportes.
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Este efeito pode ser particularmente importante nos sectores situados a jusante do sector extractivo,
de que é exemplo o da construção civil, que tem impactes consideráveis num conjunto de actividades
de importância fulcral na região e no país. Importa não esquecer que a competitividade do sector da
extracção de areias é fortemente dependente do factor transporte, estimando-se um raio de 50 km
como área vital para a actuação da exploração em análise. O reduzido número de pedreiras de areia
no Litoral Alentejano e a sua proximidade à Área Metropolitana de Lisboa, vinca a premência de se
assegurar a continuação de matéria-prima para empresas que atuam a jusante.
Salienta-se, ainda, que as actividades de recuperação paisagística e de gestão de impactes
ambientais consignadas no Plano de Pedreira irão gerar igualmente impactes positivos com algum
significado, ao nível da criação de empregos, directa ou indirectamente, ligados à área do ambiente.
Assim, o nível do emprego indirecto suscitado, a montante e a jusante, pela actividade de exploração
de areias na pedreira em análise é de quantificação difícil.
Em síntese, os impactes do projecto de licenciamento da ampliação da pedreira “Areeiro da Água do
Montinho”, ao nível socio-económico, são na sua generalidade positivos, tendo algum significado à
escala local no que concerne à manutenção/criação de emprego directo, contribuindo para a
diversificação e reforço do tecido económico local e regional.

1.13.3. Fase de Desactivação
No que respeita ao local afecto à exploração desta pedreira, destaca-se que a implementação do
Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP), após o seu encerramento, irá promover uma
transição para uma paisagem natural/florestal.
Com a implementação do PARP, designadamente com as operações de modelação final e
revegetação, é expectável a ocorrência de impactes positivos ao nível da criação de empregos
associados ao ambiente.

1.14.PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E ARQUITECTÓNICO
A Situação de Referência do descritor Património Cultural foi actualizada com base numa pesquisa
documental e em trabalho de campo, tendo-se registado três ocorrências de interesse cultural (Oc. 1 a
3) na ZE do Projecto.
Em casos, como o presente, de projectos de ampliação de pedreiras não existe Fase de Preparação,
uma vez que já se encontram instaladas as infraestruturas industriais.
Deste modo, identificam-se, seguidamente, as acções que são passíveis de gerar impacte negativo
(directo ou indirecto) sobre as ocorrências de interesse cultural, no decurso da Fase de Exploração:
Acções preparatórias da lavra: descubra do terreno (desmatação e remoção da camada
vegetal); circulação de máquinas.

•
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Actividade extractiva: escavação no substrato geológico; depósito de inertes; circulação de
máquinas.

•

A quantificação da magnitude teve em conta os dois seguintes factores: o grau de incidência e
proximidade da acção impactante sobre a ocorrência cultural; o valor cultural intrínseco da ocorrência
sujeita a impacte.
Com base nos dados obtidos foi possível constatar que o Projecto de exploração da pedreira não
interfere com património cultural. Contudo, considera-se que o facto de não terem sido detectados
vestígios arqueológicos na AI, com base em observação visual da sua superfíce não significa a sua
inexistência.
No Quadro 3 caracterizam-se os impactes reconhecidos sobre as ocorrências culturais identificadas
na Situação de Referência.

1.14.1. Fase de exploração
Com referência à informação disponível, não se identificaram impactes negativos, que possam resultar
da exploração do Projecto.
Contudo, tendo em consideração as condições de visibilidade do solo e a sua constituição arenosa é
prudente considerar a possibilidade de existirem vestígios arqueológicos ao nível do solo ocultos pela
vegetação e/ou cobertos pelas areias.

1.14.2. Fase de desactivação
Com referência à informação disponível, não se identificaram impactes negativos, que possam resultar
da exploração do Projecto.
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Quadro IV.10 - Avaliação de Impactes do Descritor Património
CARACTERIZAÇÃO DE IMPACTES
FASE (FA): EXPLORAÇÃO (E); DESACTIVAÇÃO (D)

INSERÇÃO NO
PROJECTO

TIPO (TI): INDIRECTO (I), DIRECTO (D);
NATUREZA (NA): NEGATIVO (-); POSITIVO (+);

REFERÊNCIA
TIPOLOGIA

AI = ÁREA DE
INCIDÊNCIA DO
PROJECTO;

MAGNITUDE (MA): BAIXO (B), MÉDIO (M), ELEVADO (E);

ZE = ZONA
ENVOLVENTE DO
PROJECTO

PROBABILIDADE (PR): POUCO PROVÁVEL (PP), PROVÁVEL (P),
CERTO (C);

DURAÇÃO (DU): TEMPORÁRIA (T); PERMANENTE (P);

INI: IMPACTES NÃO IDENTIFICADOS (N) OU INDETERMINADOS (I)
(? = INCERTEZA NA ATRIBUIÇÃO)

AI
1. Vestígios Diversos

ZE
ZE

São Mamede do Sadão
2. Vestígios Diversos

ZE

São Mamede do Sadão
3. Moinho
Pisão

ZE

Fas
e

Ti

D

Na

I

-

Ma

+

B

M

Du

E

T

Pr

P PP P

INI

C

E

N

D

N

E

N

D

N

E

N

D

N

Critérios utilizados na qualificação dos parâmetros de caracterização de impactes no Descritor Património (os parâmetros
indicados podem ter grau indeterminado no caso de a informação disponível sobre o projecto não permitir fazer tal qualificação)
Tipo (directo, indirecto): o impacte é directo se for provocado pela construção ou exploração do projecto e indirecto se for induzido por
actividades decorrentes ou ligadas ao projecto.
Natureza (negativo, positivo): um impacte positivo ou benéfico decorre de uma acção que melhora o conhecimento ou o estado de
conservação de uma ocorrência patrimonial. Um impacte negativo ou prejudicial traduz a destruição parcial ou total de uma ocorrência, a
sua degradação, o ocultamento, ou uma intrusão na sua envolvente espacial.
Magnitude (elevada, média, reduzida): a magnitude do impacte depende do grau de agressividade de cada uma das acções
impactantes e da susceptibilidade das ocorrências afectadas. A magnitude é elevada se o impacte for directo e implicar uma destruição
total da ocorrência. É média se implicar uma destruição parcial ou a afectação da sua envolvente próxima. A magnitude é reduzida se
traduzir uma degradação menos acentuada ou uma intrusão na zona envolvente também com menor expressão volumétrica ou mais
afastada da ocorrência.
Duração (temporária, permanente): a duração do impacte ou seja do efeito induzido pela acção impactante sobre a ocorrência
patrimonial pode ser temporária ou permanente. Embora muitas causas possam ser temporárias ou seus efeitos negativos têm, em geral,
carácter permanente. Porém um efeito do tipo ocultamento que após a sua cessação não degrade o estado de conservação da ocorrência
patrimonial pode considerar-se temporário.
Probabilidade (certo, provável, pouco provável ou improvável): o grau de certeza ou a probabilidade de ocorrência de impactes é
determinado com base no conhecimento das características intrínsecas das acções impactantes, da sua localização espacial e do grau de
proximidade em relação às ocorrências patrimoniais. A probabilidade é certa se a localização de uma parte de projecto coincide de forma
negativa com a posição de uma ocorrência patrimonial.
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1.15.ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
1.15.1. Considerações iniciais
No que respeita aos Planos de Ordenamento do Território em vigor sobre a área em estudo,
destaca-se que não foram detectados conflitos insuperáveis entre os usos neles preconizados e a
implementação do projecto da pedreira “Areeiro da Água do Montinho”, procedendo-se à avaliação da
sua compatibilização seguidamente.
Tal como foi referido no Capítulo III.1.14, a implementação do projecto foi analisada sob a perspectiva
de âmbito regional, consubstanciada no Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo
(PROT-A), com especial enfoque no enquadramento geral das acções de projecto a médio-longo prazo
e nos usos futuros do local, designadamente a implementação da recuperação paisagística. A
abordagem com base no Plano Director Municipal (PDM) de Grândola alicerça-se nas expectativas
locais.

1.15.2. Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo
Tal como se pode verificar no Capítulo III.1.14, a prossecução do projecto de ampliação da pedreira
“Areeiro da Água do Montinho” vai de encontro às recomendações veiculadas no Plano Regional de
Ordenamento do Território do Alentejo (PROT-a), uma vez que com a implementação do presente
projecto se está a garantir o devido ordenamento da actividade extractiva no seu local de implantação
bem como a sua compatibilização com os restantes usos e ocupações deste território.

1.15.3. Plano Director Municipal (PDM) de Grândola
Relativamente à Planta de Ordenamento do PDM de Grândola, a área de implantação da pedreira
“Areeiro da Água do Montinho” integra-se em “Espaços Florestais de Produção” coincidentes com
“Áreas com potencial para a actividade extractiva”. A actividade extractiva é compatível com os usos
definidos para estas classes de espaços pelo que não se prevê qualquer conflito com o Ordenamento
do território definido para esta zona.

1.15.4. Servidões e restrições de utilidade publica
Relativamente às condicionantes ao uso do solo, destaca-se o facto de a área de ampliação da
pedreira ser atravessada por uma linha de média tensão, não abrangendo qualquer outro tipo de
servidão ou restrição de utilidade pública. No âmbito da concepção do Plano de Lavra da pedreira
foram salvaguardadas as distâncias mínimas estabelecidas na legislação em vigor não se prevendo,
por isso a existência de qualquer tipo de impacte sobre estas infraestruturas. Destaca-se mais uma
vez que esta linha eléctrica se encontra erradamente georeferenciada nas plantas do PDM de
Grândola.
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2. IMPACTES CUMULATIVOS
2.1. INTRODUÇÃO
Seguidamente efectua-se a identificação e análise dos impactes cumulativos resultantes da
implementação do projecto da pedreira “Areeiro da Água do Montinho”. Neste âmbito, considera-se
como impacte cumulativo, o impacte ambiental que resulta do somatório das afectações provenientes
de acções humanas passadas, presentes ou previstas para determinada área, independentemente do
facto de a entidade responsável pela acção ser pública ou privada.
A identificação dos impactes cumulativos é realizada em determinada área geográfica e temporal,
correspondendo ao seguinte esquema de análise:
Determinar os impactes directos e indirectos decorrentes da implementação da pedreira
“Areeiro da Água do Montinho”, o que foi efectuado nos capítulos anteriores;

•

Identificar e avaliar os projectos, infra-estruturas e acções, existentes e previstas para a área de
influência do projecto, o que teve por base a ocupação actual do solo e o estipulado nos planos de
ordenamento do território vigentes sobre a área;

•

•

Identificar os recursos, ecossistemas e populações que podem ser afectados;

E, em função da sua actuação em conjunto, quais destes efeitos são significativos.
Na área em estudo os impactes cumulativos podem ocorrer essencialmente pela existência de outras
explorações de areias. Tendo em consideração a localização dessas explorações considera-se que, a
existirem impactes cumulativos, estes se ficarão a dever ao tráfego de viaturas já que o acesso à
pedreira “Areeiro da Água do Montinho” é, no seu troço inicial, comum a outra exploração.
Destaca-se ainda os trabalhos de construção da Auto-estrada A26 que ligará Sines a Beja e que passa
a cerca de 3200 m a Sul da área da pedreira “Areeiro da Água do Montinho”. Na situação actual, não
se identificaram impactes cumulativos uma vez que as obras de construção desta via de comunicação
se encontram suspensas.
No decurso dos trabalhos efectuados não se identificaram, quaisquer outros projectos, infra-estruturas
ou acções previstas ou planeadas para a área de influência do projecto. Pelo que não se prevê a
ocorrência de qualquer tipo impacte neste âmbito.
Assim, e tendo em conta a caracterização da situação de referência efectuada no Capítulo III e a
avaliação de impactes sobre os diferentes factores ambientais efectuada (Capítulo IV), nos pontos
seguintes procede-se à avaliação de impactes cumulativos nas vertentes ambientais consideradas
relevantes – recursos hídricos, qualidade do ar, ambiente sonoro, ecologia, paisagem o ordenamento
do território.
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2.2. QUALIDADE DO AR
Considera-se que a avaliação de impactes realizada no Capítulo IV.1.8 constitui uma análise de
impactes cumulativos, tendo em conta que os níveis de concentração de partículas em suspensão
previstos pela aplicação do modelo de dispersão, foram adicionados aos níveis de empoeiramento
medidos na situação de referência, que resultam das fontes actualmente existentes. Neste caso
conclui-se que não deverão ocorrer níveis de concentração de partículas em suspensão superiores ao
limite legal estabelecido, considerando o controlo das emissões em acessos não asfaltados.

2.3. AMBIENTE SONORO
Para a análise dos impactes ao nível do ambiente sonoro foi realizada uma modelação da propagação
das ondas sonoras geradas pelas fontes ruidosas introduzidas pelo projecto em análise e pelas
pedreiras existentes na envolvente à área de implantação do projecto (Capítulo IV.1.9). Assim,
considera-se que a análise realizada é já uma análise de impactes cumulativos, concluindo-se que
poderá ocorrer um acréscimo nos níveis de ruído ambiente sem que, no entanto, ocorra a violação dos
limites legais aplicáveis.

2.4. ECOLOGIA
A ampliação da pedreira “Areeiro da Água do Montinho” não representa uma fonte de impactes
negativos preocupante ao nível da Flora, Vegetação e Habitats. A área a licenciar não alberga habitats
prioritários, no entanto, alberga uma diversidade florística considerável incluindo espécies RELAPE.
Na envolvente do areeiro, fora da área de estudo, ocorrem algumas áreas de exploração de inertes,
pinhais (pinheiro-bravo e/ou pinheiro-manso) e povoamentos de sobro (Quercus suber) com presença
de azinheiras (Quercus ilex subp. ballota).
A área a licenciar encontra-se numa região onde a pressão humana se faz sentir principalmente nos
sistemas agro-silvo-pastoris. Apesar da implementação deste projecto não deixar de contribuir para a
depauperação de áreas naturais, os impactes cumulativos serão assim negativos mas, pouco
significativos. No entanto, salienta-se a importância da reabilitação e da recuperação do areeiro com
vegetação autóctone.

2.5. ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS
Como foi possível constatar anteriormente, à pedreira “Areeiro da Água do Montinho”, estão
associados impactes predominantemente confinados à área de implantação efectiva da pedreira.
Na Base de Dados das Pedreiras do INETI estão identificadas 29 pedreiras no concelho de Grândola,
estando 10 situadas na mesma freguesia onde se localiza a pedreira em análise.

E.122423.01.01.nf

AVALIAÇÃO DE IMPACTES E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

IV.41

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA DE AREIA
“AREEIRO DA ÁGUA DO MONTINHO”

Face ao número de pedreiras em laboração no concelho em análise, não são esperados impactes
cumulativos relevantes com o licenciamento da pedreira em apreço uma vez que não se prevê um
acréscimo significativo de veículos pesados afectos à exploração e consequentemente um
agravamento dos impactes associados ao congestionamento rodoviário e à perturbação da qualidade
de vida (emissão de ruído, vibrações e poeiras) das populações residentes na proximidade dos
percursos dos camiões. Assim, a significância e a magnitude dos impactes negativos cumulativos será
muito pouco relevante.
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3. ANÁLISE DE RISCO AMBIENTAL
3.1. INTRODUÇÃO
Embora tenha sido introduzido nos procedimentos de avaliação de impactes ambientais mais
recentemente que outros descritores, a análise de risco é actualmente prática comum, pelo menos em
projectos rodoviários e industriais. A sua inclusão justifica-se devido ao facto de muitos projectos
introduzirem alterações na probabilidade de ocorrência de acontecimentos indesejáveis a que estão
sujeitos o património natural, pessoas e bens.
A análise de risco apresentada refere-se, essencialmente, aos riscos sobre a segurança e integridade
de pessoas e estruturas e aos riscos ao nível do ambiente.
A análise de risco baseia-se em dois conceitos distintos:
Perigo – Pode ser definido como uma situação física, com potencial para causar danos ao Homem,
bens e/ou ao ambiente. Trata-se, portanto, de uma qualidade inerente a uma determinada actividade.
Por exemplo, a manipulação de uma substância tóxica constitui um perigo, consequência das
propriedades químicas que possui;
Risco-- Existem várias definições de risco, consoante se trate de saúde pública, acidentes naturais,
etc. Assim, o Risco pode ser definido como:
•

a probabilidade de um resultado adverso1;

a probabilidade de um determinado desastre ou fenómenos potencialmente destruidores,
naturais ou induzidos mais ou menos directamente pelo Homem ocorrerem num dado intervalo
temporal, envolvendo portanto uma noção de incerteza2;

•

a estimativa da incidência e da gravidade dos efeitos adversos que podem ocorrer numa
população humana ou num compartimento ambiental3;

•

•

o cruzamento da perigosidade natural e da vulnerabilidade do território.

1 Gonçalves & Benzinho, 1998.
2 Lima, 1989; Rodrigues, 1993.
3 Regulamento da Comissão (CE) N.°1488/94, 28 de Junho de 1994.
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Contudo, na análise a efectuar, apenas de forma qualitativa, será utilizada a seguinte definição de
risco1:
R=PxG
em que :
P é a probabilidade de ocorrência de um acidente;
G é a gravidade ou severidade do mesmo acidente.
Assim, facilmente se conclui que a limitação do risco (com o objectivo de obter um mais elevado nível
de segurança) pode fazer-se adoptando medidas que reduzam, quer a probabilidade de ocorrência do
acidente, quer a sua gravidade. Ora, sem excluir a possibilidade de medidas que produzam ambos os
efeitos, pode-se então atribuir ao primeiro caso o campo da prevenção, enquanto que no segundo se
está no âmbito da protecção.
Um determinado território torna-se tanto mais vulnerável quanto maior for a sua ocupação (humana,
ecológica, etc.). O mesmo é dizer que, face à ocorrência de um fenómeno destruidor, a vulnerabilidade
do território corresponde ao grau de perda de pessoas, equipamentos, biótopos, aquíferos de
qualidade, etc. Assim, os efeitos que podem resultar de um desastre, quer de origem natural quer de
origem tecnológica, não estão dependentes apenas da sua origem e da magnitude atingida, mas
também das características do espaço em que ocorre, ou seja, determinado território tem um
comportamento de acordo com as suas características, existindo territórios mais vulneráveis do que
outros aos perigos de ordem natural ou humana. A noção de vulnerabilidade depende de vários
aspectos como a densidade populacional, os valores e a organização socioculturais e a capacidade de
cada sociedade para enfrentar os factores de risco ambiental.

3.2. METODOLOGIA
A metodologia seguida neste estudo consta de cinco passos distintos:
•

Identificação e análise de perigo;

Caracterização dos diferentes riscos, nomeadamente quanto às suas causas, probabilidade e
consequências. Neste passo, procurou-se identificar com especial cuidado os riscos de elevada
probabilidade e de consequências de muito alta gravidade;

•

Definição de medidas de prevenção, redução e controle dos riscos, no âmbito do qual é
analisada a pertinência de se implementarem Planos de Emergência ou de Contingência;

•

Medidas minimizadoras ou compensatórias (quer em termos de consequências - protecção,
quer em termos de probabilidade de ocorrência - prevenção), sempre que se justifique.

•

1 Lopes Porto, 1994.

IV.44

AVALIAÇÃO DE IMPACTES E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

E.122423.01.01.nf

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA DE AREIA
“AREEIRO DA ÁGUA DO MONTINHO”

3.3. ANÁLISE DE PERIGOS
A análise dos perigos inerentes à implementação do projecto parte da análise das principais acções,
tendo-se procurado identificar as fontes de perigo mais significativas, bem como as potenciais causas
e tipologias de acidentes.
FASE DE EXPLORAÇÃO
Os principais perigos, identificados a partir da análise do projecto, decorrem das seguintes acções:
•

Alteração da morfologia do terreno;

•

Modificação da rede de drenagem superficial;

•

Alterações ao trânsito local, devidas à expedição das areias produzidas;

•

Trânsito de máquinas, equipamentos e pessoas.

FASE DE DESACTIVAÇÃO
Na fase de desactivação, as situações de perigo decorrem essencialmente da alteração da morfologia
do terreno. No Quadro IV.11 apresenta-se uma caracterização das situações de perigo mais
importantes, geradas pelas acções acima descritas.

Fase de
desactivação

Fase de exploração

Quadro IV.11– Caracterização das fontes de perigo geradas pelas principais acções de Projecto
ACÇÕES

FONTES DE PERIGO

CAUSAS DE ACIDENTE

TIPOLOGIA DE ACIDENTES

Aterros e
escavações

Modificações na
morfologia do terreno

Microinstabilidade
geológica local

Deslizamento de terrenos
e queda de blocos em
taludes

Alteração da rede
de drenagem

Depósito inadvertido de
terras nas linhas de
escorrência

Condições de elevada
pluviosidade

Ocorrência de subida de
níveis de água em zonas
de trabalhos

Alterações ao
trânsito local

Perturbação da
circulação rodoviária

Acessos à pedreira
inadequadamente
sinalizados e tráfego de
pesados

Acidentes rodoviários na
entrada pedreira

Acções de lavra e
transporte interno

Presença de materiais
contaminantes (fuel,
óleos, etc.)

Fuga ou derrame de
substâncias poluentes

Contaminação da zona da
pedreira e linhas de água

Alteração da
morfologia dos
terrenos

Declives acentuados em
alguns locais da
exploração

Sinalização e vedação
inadequadas

Queda de pessoas e
animais
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3.4. ANÁLISE DE RISCO
No âmbito da análise dos riscos, são identificados os seguintes aspectos principais:
•

Deslizamento de terrenos em taludes;

•

Acidentes rodoviários no cruzamento entre o acesso à pedreira e o IP8;

•

Contaminação das linhas de água, solos ou aquíferos (derrames).

Em seguida efectua-se o seu enquadramento e a análise sumária dos riscos anteriormente
mencionados.
Deslizamento de terrenos em taludes
A necessidade de definir taludes, poderá gerar deslizamentos para os patamares e para as rampas.
No entanto, a aplicação de metodologias correctas, respeitando a geometria definida no Plano de
Pedreira para os taludes marginais e a implementação de um sistema de drenagem longitudinal e
revegetação dos taludes, permitirá reduzir este tipo de riscos.
Acidentes rodoviários no cruzamento entre o acesso à pedreira e o IP8
Os acidentes rodoviários têm causas múltiplas e, em muitos casos, vários factores concorrem para a
sua ocorrência. No entanto, estudos realizados em diversos países demonstram que a principal causa
de acidente são as falhas humanas, seguindo-se, por ordem decrescente, deficiências nas rodovias e
por último deficiências nos veículos.
O projecto em análise contempla a instalação de sinalização em toda a área afecta à pedreira, pelo
que a principal causa de acidentes (factor humano) será minimizado. Acresce que, atendendo à
produção da pedreira (100 000m3/ano), se prevê um tráfego de cerca de 2 veículos pesados por hora,
o que se considera pouco significativo face ao trânsito que circula no IP8.
Assim, com as medidas acima referidas, considera-se que os impactes são nulos.
Contaminação das linhas de água, solos ou aquíferos
A presença da actividade da pedreira torna mais provável a ocorrência de acumulações e circulação
de materiais diversos necessários à laboração, os quais podem nem sempre ser manuseados e
acondicionados de forma correcta. Neste contexto, a área e a envolvente encontram-se mais sujeitas a
micro-acidentes, como sejam derrames e fugas de produtos (lubrificantes e combustíveis). Essas
ocorrências podem dar origem à contaminação dos solos e eventualmente das águas (superficiais e
subterrâneas) assim como emissões atmosféricas. No entanto, este impacte parece assumir uma
magnitude muito baixa ou nula, tanto devido às precauções que são tomadas, como à baixa produção
e consequente baixa actividade de equipamentos.
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3.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A importância que a TFG concede à prevenção e protecção de acidentes, nesta pedreira e em todas
as suas instalações, contribui para a redução dos riscos associados à actividade da pedreira.
Os estudos de pormenor desenvolvidos no âmbito deste estudo são também um valioso contributo
para a prevenção de eventuais acidentes, alertando para riscos associados às actividades e ao meio
envolvente.
Atendendo à tipologia de actividade, mesmo considerando-se o meio com uma vulnerabilidade
elevada, não se prevê que os riscos existentes sejam importantes ou condicionem de forma gravosa o
desenvolvimento da pedreira.
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4. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
4.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Após a identificação dos principais impactes, associados à implementação do projecto, torna-se
necessário definir medidas correctivas e minimizadoras que garantam o adequado equilíbrio do
ambiente na área de intervenção e na sua envolvente.
Neste capítulo são apresentadas as medidas de minimização a adoptar durante as várias fases de
implementação do projecto (exploração, desactivação e pós-desactivação) com vista à mitigação das
perturbações previstas.
Algumas destas medidas constituem aspectos integrados ou complementares das intervenções
inscritas no Plano de Pedreira que são incluídas tanto nos respectivos Projectos parcelares (Plano de
Lavra, Plano de Aterro e Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística), como na própria laboração
da pedreira. Outras referem-se às soluções técnicas e ambientalmente mais adequadas, de forma a
garantir que este Projecto constitua uma referência no domínio da integração e da protecção
ambiental.
Destaca-se, assim, a existência de algumas regras e procedimentos comuns a praticamente todos os
descritores que permitirão atenuar de uma forma eficaz os impactes perspectivados. Estas medidas
são consideradas no próprio Plano de Pedreira mas, devido à sua importância, são retomadas no
presente capítulo e integradas nas intervenções preconizadas.
Estas acções passam pela correcta gestão da exploração do recurso mineral, já que é nesta fase que
os impactes mais significativos foram detectados e, posteriormente, pela implementação e
manutenção adequada do PARP preconizado. Assim, e com o objectivo de evitar excessivas
repetições, sintetizam-se seguidamente as medidas de carácter geral a implementar, após o que se
descrevem as medidas minimizadoras dos impactes ambientais detectados, específicas para cada os
factores ambientais considerados significativos face à avaliação de impactes ambientais efectuada.
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4.2. MEDIDAS DE CARÁCTER GERAL
Na fase de exploração as medidas de minimização de carácter geral a implementar passam pelas
seguintes actuações:
o avanço da exploração será efectuada de forma faseada, com o objectivo de promover a
revitalização das áreas intervencionadas no mais curto espaço de tempo possível, concentrando
as afectações em áreas bem delimitadas, evitando a dispersão de frentes de lavra em diferentes
locais e em simultâneo;

•

as acções respeitantes à exploração serão confinadas ao menor espaço possível, limitando as
áreas de intervenção para que estas não extravasem e afectem, desnecessariamente, as zonas
limítrofes;

•

todo o perímetro da área de intervenção será vedado e sinalizado, de forma a limitar o mais
possível a entrada de estranhos à pedreira e, desta forma, evitar acidentes;

•

a destruição do coberto vegetal será limitada às áreas estritamente necessárias à execução dos
trabalhos e a prossecução do projecto garante que estas são convenientemente replantadas no
mais curto espaço de tempo possível (pela avanço faseado da recuperação em função da lavra);

•

os locais de deposição dos stocks de materiais, da terra viva decapada (pargas) e dos
depósitos de estéreis, e respectivos percursos entre estes e as áreas de depósito final foram
definidos clara e antecipadamente;

•

a zona de defesa foi mantida sem qualquer intervenção a fim de garantir a preservação da
vegetação aí existente e, ao mesmo tempo, assegurar a presença de uma cortina arbóreoarbustiva já desenvolvida e, consequentemente, mais eficaz;

•

o PARP contempla a decapagem e armazenamento da camada superficial do solo para
posterior utilização dos trabalhos de recuperação paisagística e desta forma garantir um maior
sucesso na implantação da vegetação;

•

os estéreis serão transportados e depositados o mais rapidamente possível para as áreas a
modelar definitivamente, evitando a permanência e acumulação destes materiais no interior da
pedreira;

•

será implementado o plano de gestão de resíduos integrado no Plano de Pedreira, que garante
a correcta gestão e manuseamento dos resíduos e efluentes produzidos e associados à pedreira,
nomeadamente, óleos e combustíveis, resíduos sólidos e águas residuais, através da sua recolha
e condução a depósito/destino final apropriado (devidamente credenciado pela Agência
Portuguesa do Ambiente - APA), reduzindo, assim, a possibilidade de ocorrência de acidentes e
contaminações;

•

os equipamentos a utilizar na pedreira deverão respeitar as normas legais em vigor, relativas às
emissões gasosas e ruído, minimizando os efeitos da sua presença;

•
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será efectuada a manutenção e limpeza dos órgãos de drenagem pluvial, nomeadamente das
valas a instalar na periferia das áreas de escavação, e dos acessos às zonas de trabalho;

•

o projecto prevê a manutenção periódica dos equipamentos e maquinaria associada à
exploração, garantindo assim o cumprimento das normas relativas à emissão de poluentes
atmosféricos e ruído;

•

o abastecimento e manutenção dos equipamentos e maquinaria associada à exploração será
efectuado em local devidamente protegido com bacia para a retenção de eventuais derrames;

•

a fossa séptica estanque a instalar no local será objecto de manutenções e revisões periódicas,
sendo que a sua limpeza será efectuada por entidade credenciada para o efeito;

•

será implementada uma bacia de recolha e decantação das águas provenientes das máquinas
de corte da rocha ornamental, a qual garantirá, ainda, o reaproveitamento e recirculação da água
usada;

•

os acessos terão que ser mantido em boas condições de trafegabilidade, por aplicação de “tout
venant” nos locais sujeitos a maiores movimentações de veículos;

•

todos os acessos à pedreira terão que ser regados regular e sistematicamente, durante as
épocas mais secas, de forma a minimizar a emissão de poeiras;

•

a vegetação integrada no PARP respeitou o elenco florístico da região, garantindo desta forma
um maior sucesso na sua implantação com menor esforço e custos de manutenção;

•

a TFG deverá realizar acções de formação e divulgação aos trabalhadores da pedreira sobre as
normas e cuidados a ter em conta no decorrer dos trabalhos;

•

o Plano de Monitorização integrado no presente EIA será implementado, de forma a detectar a
existência de eventuais desvios aos impactes esperados e proceder à sua correcção atempada;

•

a TFG deverá assegurar o correcto cumprimento das normas de segurança e sinalização de
entrada e saída de viaturas na via pública, tendo em vista não só a segurança como a
minimização das perturbações na actividade das povoações envolventes.

•

Na fase de desactivação preconizam-se as seguintes medidas gerais:
a remoção e limpeza de todos os depósitos de resíduos ou substâncias perigosas (tanques de
depósito de óleos usados, depósitos de combustíveis, etc.) terá que ser assegurada, garantindo o
seu adequado encaminhamento para destino final de acordo com o especificado pela APA;

•

será efectuado o desmantelamento e remoção do equipamento existente na pedreira
procedendo às necessárias diligências de forma a garantir que, sempre que possível, este será
reutilizado ou reciclado ou, na sua impossibilidade, enviado para destino final adequado;

•

será efectuada uma vistoria a fim de garantir que todas as áreas afectadas pelas actividades
associadas à exploração da pedreira são devidamente recuperadas de acordo com o PARP

•
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definido, procedendo-se aos necessários ajustes de forma a que exista, no mais curto espaço de
tempo possível, uma ligação formal entre a área intervencionada e a paisagem envolvente.
Finalmente, para a fase de pós-desactivação destacam-se as seguintes medidas gerais:
avaliar a evolução da área recuperada através da prossecução das actividades de
monitorização e conservação da área da pedreira, com especial atenção para o comportamento
dos taludes e crescimento da vegetação;

•

efectuar vistorias regulares à área da pedreira de forma a verificar o estado de conservação da
vedação e sinalização, de forma a garantir a adequada protecção contra acidentes.

•

A implementação destas medidas de minimização, na sua maioria integradas no Plano de Pedreira,
trará benefícios, directos e indirectos, sobre a generalidade dos descritores ambientais, pelo que
seguidamente só se procede à sua descrição quando existem acções concretas com influência sobre
os domínios de análise em causa.

4.3. MEDIDAS ESPECÍFICAS
4.3.1. Recursos hídricos superficiais e subterrâneos
Ainda que não estejam previstos impactes ambientais significativos recomenda-se que seja evitada a
deposição de materiais em zonas expostas à erosão eólica e hídrica, de modo a diminuir o
arrastamento dos materiais e consequente aumento da quantidade de sólidos suspensos na água.

4.3.2. Qualidade das águas
A qualidade das águas poderá ser degradada devido a derrames acidentais de óleos e combustíveis
das máquinas e equipamentos. No entanto, e uma vez que as manutenções dos equipamentos móveis
são realizadas nas oficinas das instalações industriais e não na área de intervenção, a probabilidade
de haver derrames é muito reduzida, pelo que os impactes sobre a qualidade das águas é negativo,
pouco significativo e pouco provável.
A protecção da qualidade da água deverá ser feita através da:
Revisão e manutenção periódica de todas as viaturas, máquinas e equipamentos existentes em
obra, de acordo com as especificações dos respectivos fabricantes;

•

Na fase de desactivação (encerramento), deverá ser assegurado que nas zonas de oficina ou
de manutenção de máquinas e equipamentos e nas zonas destinadas ao armazenamento de
combustíveis e lubrificantes não existirá contaminação do solo por quaisquer tipos de substâncias
poluentes, sendo que, após demolição, todos os materiais que tenham estado em contacto com
essas substâncias serão separados e encaminhados para aterro controlado.

•
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4.3.3. Qualidade do ar
As partículas em suspensão constituem o principal poluente atmosférico que emitido pelos trabalhos
de exploração da pedreira “Areeiro da Água do Montinho”, pelo que é essencial o controlo das
emissões fugitivas de partículas provenientes dos caminhos não asfaltados no interior e no acesso da
pedreira, recorrendo à rega por aspersão de água, essencialmente no semestre seco.
Relativamente ao transporte dos materiais, deverá ser dada especial atenção ao controlo do estado de
conservação e de limpeza das viaturas utilizadas para este transporte.

4.3.4. Ambiente sonoro
Com vista à limitação da exposição de zonas habitacionais a níveis elevados de ruído, sugere-se que
a delimitação de zonas sensíveis e mistas1 tenha em conta as previsões efectuadas na avaliação de
impactes, não devendo ser autorizada a construção de habitações em áreas onde se perspectiva a
ocorrência de níveis de ruído superiores a 55 dB(A) no período diurno.

4.3.5. Flora e vegetação
De acordo com o que foi descrito no capítulo relativo à avaliação de impactes, assim como no capítulo
relativo à descrição da situação de referência, no caso do descritor de flora, vegetação e habitats,
foram identificados valores naturais importantes na área a intervencionar com a ampliação da pedreira
“Areeiro Água do Montinho’’. Neste contexto, as medidas apontadas para este descritor incluem, para
além das medidas gerais do projecto, medidas específicas que visam minimizar impactes negativos:
− Proibir a colocação de cravos, cavilhas, correntes e sistemas semelhantes em árvores e
arbustos;
− Evitar deixar raízes a descoberto e sem protecção em valas e escavações;
− Limitar a destruição do coberto vegetal às áreas estritamente necessárias para a execução dos
trabalhos;
− Iniciar a recuperação paisagística o mais rapidamente possível logo que terminem as operações
nos terrenos intervencionados. Desta forma previne-se a erosão dos solos e a sua infestação
por espécies exóticas e infestantes;
− Incluir no restabelecimento e recuperação paisagística o maior número de indivíduos do seguinte
elenco florístico:

1 A delimitação das zonas sensíveis e mistas é da responsabilidade da Câmara Municipal de Santarém.

IV.52

AVALIAÇÃO DE IMPACTES E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

E.122423.01.01.nf

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA DE AREIA
“AREEIRO DA ÁGUA DO MONTINHO”

o Árvores: Para uma recuperação com maior valor conservacionista e sustentável,
recomenda-se a plantação de quercíneas [Quercus ilex subsp. ballota (azinheira) e
Quercus suber (sobreiro)] e coníferas Pinus pinaster (pinheiro-bravo) e Pinus pinea
(pinheiro-manso) identificadas na área de projecto;
o Arbustos: Cistus psilosepalus (sanganho), Cistus salvifolius (saganho-mouro), Cytisus
striatus (giesta-das-serras), Daphne gnidium (trovisco), Halimium calycinum,
Halimium halimifolium subsp. multiflorum (sargaça), Juniperus navicularis (piorro),
Lavandula pedunculata (rosmaninho-maior), Lithodora prostrata subsp. prostrata
(erva-das-seta-sangrias), Phillyrea angustifolia (lentisco), Thymus zygis subsp.
silvestris, Ulex australis subsp. welwitschianus;
o Herbáceas: Armeria rouyana e Crocus serotinus subsp. serotinus (açafrão-bravo);
o Massas de água: Juncus conglomeratus (junco-glomerado), Juncus effusus (junco),
Populus nigra (choupo-negro), Phragmites australis (caniço), Salix salviifolia
(borrazeira-branca), Scirpoides holoschoenus (bunho) e Typha latifolia (tabua-larga).
− Deverão ser efectuadas plantações, sementeiras e, quando possível, transplantes das espécies
de alto valor conservacionista (Armeria rouyana, Juniperus navicularis (piorro), Crocus
serotinus subsp. serotinus (açafrão-bravo), Quercus ilex subsp. ballota (azinheira), Quercus
suber (sobreiro), Ulex australis subsp. welwitschianus) inventariadas. Pretende-se deste modo
preservar uma parte importante da biodiversidade da área de exploração;
− Implementar um Plano de Recuperação Ambiental faseado e que inclua a utilização de espécies
autóctones pertencentes ao tipo de vegetação descrita por este relatório;
− Desenvolver acções de manutenção nas áreas em recuperação, de modo a garantir que são
criadas as condições para o normal desenvolvimento das comunidades vegetais. Desta forma,
propõem-se o adequado controlo de espécies exóticas, a substituição de perdas e o
adensamento de manchas de vegetação mais ralas, factores que permitem acelerar os
processos de recuperação natural.
Estas medidas permitirão reduzir a magnitude dos impactes negativos referidos anteriormente, onde
poderão ser criadas as condições para o desenvolvimento de habitats com elevada biodiversidade e
sustentabilidade.

4.3.6. Fauna e Biótopos
De acordo com o que foi descrito no capítulo relativo à avaliação de impactes, assim como no capítulo
relativo à descrição da situação de referência, no caso do descritor de fauna e biótopos, não foram
identificados valores naturais relevantes na área a intervencionar com a ampliação do areeiro,
contudo, são apresentadas medidas específicas para este descritor, para além das medidas gerais do
projecto, que visam minimizar impactes negativos nas comunidades faunísticas:
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•

evitar as acções de desmatação e decapagem, bem como o início da extracção em vertentes
ocupadas por ninhos, entre Março e Junho, de modo a minimizar os impactes sobre as aves que
nidificam no solo e também nas vertentes;

•

evitar as acções de desmatação e decapagem, bem como o início da extracção, entre Março e
Junho, caso se detecte que um determinado ponto está a ser utilizado como local de nidificação
para aves com elevado valor conservacionista, como sejam rapinas, ou corvos;

•

evitar as acções de desmatação e decapagem, bem como o início da extracção na época de
reprodução e/ou hibernação, no caso de ser detectada alguma árvore que constitua abrigo de
morcegos.

4.3.7. Paisagem
Após a identificação dos principais impactes, associados à implementação do projecto, torna-se
necessário definir medidas correctivas e minimizadoras que garantam o adequado equilíbrio do
ambiente na área de intervenção e na sua envolvente.
A minimização dos impactes visuais negativos associados à exploração da pedreira “Areeiro da Água
do Montinho” será conseguida através da execução da recuperação paisagística que obedecerá ao
estipulado no PARP. Essa recuperação paisagística da exploração reporá o revestimento vegetal em
toda a área da pedreira, permitindo o arranque do processo de regeneração ambiental.
Em seguida apresentam-se as principais medidas de minimização a adoptar durante as fases de
implementação do projecto (exploração, desactivação e pós-desactivação) com vista à mitigação das
perturbações previstas.
Para minimização dos impactes da fase de exploração serão seguidas as seguintes orientações:
•

Promover-se-á a decapagem da camada de terra viva nas áreas a explorar, que será
depositada (sem ser comprimida) em zonas previamente definidas para o efeito. Estas terras
serão posteriormente utilizadas na recuperação e integração paisagística da área explorada;

•

A recuperação paisagística será iniciada assim que se atingem as cotas finais de exploração
(apenas nas áreas que não prejudiquem a laboração), com a deposição nestas áreas dos
estéreis da exploração e a recepção de materiais de enchimento provenientes do exterior
(rochas e terras limpas);

•

Assim que se atinjam as cotas finais de recuperação, todas áreas definidas no PARP que já
não sejam necessárias para o normal funcionamento da pedreira, serão totalmente (ou se não
for possível, parcialmente) revestidas com terra viva e semeadas/plantadas;

Para a fase de desactivação recomenda-se que sejam seguidas as seguintes orientações:
•
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•

Restabelecimento uma Paisagem perfeitamente integrada na envolvente, equilibrada e
sustentável.

4.3.8. Sócio-economia
Deverão ser adoptadas medidas de protecção individual dirigidas aos trabalhadores mais
expostos à poluição sonora e atmosférica resultante da exploração de acordo com as normas
legais em vigor.

•

•

Deverá privilegiar-se, sempre que possível, a contratação de mão-de-obra local, de forma a
promover o emprego no concelho e freguesia em apreço.

•

Caso se verifique a degradação dos pavimentos das vias rodoviárias locais como consequência
do tráfego de veículos pesados afectos à exploração, deverá a empresa responsável pela
exploração da pedreira assegurar a reposição das condições originais das mesmas.

•

Deverá proceder-se à lavagem frequente de rodados dos camiões aquando da expedição dos
materiais extraídos na pedreira.

•

Deverá reforçar-se o sistema de sinalização vertical no entroncamento existente ao km 20,3, do
IP 8/EN 259, que minimize o conflito potencial de entrada de veículos pesados.

4.3.9. Património arqueológico e arquitectónico
Com base na Situação de Referência do descritor Património e na Avaliação de Impactes, recomendase a aplicação das seguintes medidas gerais:
Medida 1. Acompanhamento integral e contínuo, por um arqueólogo, dos trabalhos que envolvam a
descubra na área de ampliação, com efeito preventivo em relação à afectação de vestígios
arqueológicos incógnitos.
Medida 2. Estabelecimento de um Plano de Monitorização da lavra.
Medida 3. De acordo com o quadro legal vigente, o proprietário ou o responsável pela exploração
deverá obrigatoriamente comunicar ao IGESPAR – Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e
Arqueológico o, eventual, aparecimento de vestígios arqueológicos, devendo fazê-lo de imediato, no
sentido de serem accionados os mecanismos de avaliação do seu interesse patrimonial.
O Projecto e a sua execução devem ter como referência as medidas de minimização de âmbito geral
supra definidas e as seguintes medidas de minimização específicas, que estão resumidas no Quadro
IV.12.

E.122423.01.01.nf

AVALIAÇÃO DE IMPACTES E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

IV.55

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA DE AREIA
“AREEIRO DA ÁGUA DO MONTINHO”

Quadro IV.12 - Medidas de Minimização do Descritor Património
INCIDÊNCIA
Âmbito Geral

FASE
Exploração

LA
AJ

PC

PR

AC

SO
ES

CO

Ac
(1)

SI

RG

VIM

VA

OU

NM

O

Mo
(2)

Ou
(3)

Desactivação

NM

1. Vestígios Diversos

Exploração

NM

São Mamede do
Sadão

Desactivação

NM

2. Vestígios Diversos

Exploração

NM

São Mamede do
Sadão

Desactivação

NM

3. Moinho

Exploração

NM

Pisão

Desactivação

NM

Legenda.
Projecto = Elaboração do Projecto; La = localização alternativa; Aj = ajustamento do Projecto; PC = inclusão em planta de condicionantes da
lavra; Pr = Prospecção; Ac = acompanhamento da obra por arqueólogo; So = sondagens arqueológicas; Es = escavações arqueológicas; Co =
conservação in situ; Si = sinalização em obra; Rg = registo documental; Vi = vigilância; Mo = Monitorização; Va = valorização; Ou = outras
medidas; NM = não se propõem medidas de minimização.
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5. LACUNAS DE INFORMAÇÃO
Na elaboração deste EIA não se registaram lacunas técnicas ou de conhecimento susceptíveis de
comprometer a avaliação do projecto.
No entanto, destacam-se aqui os aspectos incontornáveis que foram detectados nas avaliações dos
factores ambientais Qualidade da Água, Qualidade do Ar, Ambiente Sonoro e Fauna e Habitats:
a ausência de estações da rede nacional de monitorização da qualidade das águas no local, o
que implica a inexistência de séries temporais de parâmetros de qualidade, com base nas quais
pudessem ser analisadas tendências e eventuais desvios;

•

em relação à qualidade do ar, destaca-se a ausência de dados com resoluções espacial e
temporal adequadas à caracterização local, bem como registos actualizados das emissões
atmosféricas por fonte poluente;

•

a carência de estudos científicos sobre os impactes que as explorações de inertes têm a médio
e a longo prazo sobre a fauna (impactes locais e impactes cumulativos).

•
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1. PLANO DE MONITORIZAÇÃO
1.1. INTRODUÇÃO
Neste plano de monitorização definem-se os procedimentos para o controlo da evolução das vertentes
ambientais consideradas mais sensíveis na sequência da análise de impactes efectuada
anteriormente.
Na concepção deste plano de monitorização considerou-se a caracterização da situação de referência,
as acções decorrentes da exploração e desactivação da pedreira bem como as medidas de
minimização propostas. Considerou-se ainda que, enquanto instrumento pericial, deveria ser capaz de:
•

Avaliar a eficácia das medidas adoptadas para prevenir ou reduzir os impactes previstos;

Detectar impactes diferentes, na tipologia ou na magnitude, daqueles que haviam sido
identificados;

•

Permitir a distinção entre as consequências das acções do projecto e a variabilidade natural do
meio ambiente;

•

Definir técnicas de amostragem e de leitura e unidades de medida padronizadas, de forma a ser
possível estabelecer comparações entre dados, incluindo o seu enquadramento legal, e definir
padrões de evolução dos parâmetros monitorizados, ao longo do tempo;

•

Incluir ferramentas de análise expeditas que permitam uma intervenção pronta capaz de
minimizar os desvios verificados, em tempo útil.

•

Importa, ainda, referir que, com a implementação deste plano de monitorização, será constituída uma
base de dados sobre a evolução das várias vertentes ambientais perante a actividade extractiva,
gerando uma experiência notável num sector onde persiste uma tradição de fraco desempenho ao
nível da preservação da qualidade ambiental.
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1.2. METODOLOGIA
Os factores ambientais considerados críticos para integrarem este plano de monitorização foram os
Recursos Hídricos Subterrâneos, a qualidade das águas e o património.
Para cada um destes factores ambientais foram estabelecidas acções de monitorização parcelares,
recorrendo-se à seguinte metodologia:
Estabelecimento dos objectivos da monitorização
Para cada factor ambiental foi estabelecido um quadro de objectivos a cumprir e que, genericamente,
perspectivam confrontar, sempre que possível, o desempenho ambiental previsto no presente
processo e aquele que irá ocorrer no terreno.
Discriminação das actividades de monitorização
Para cada factor ambiental são apresentadas especificações técnicas de execução das acções de
monitorização, incluindo: parâmetros a monitorizar; locais de amostragem, leitura ou observação;
técnicas, métodos analíticos e equipamentos necessários (quando aplicável); frequência de
amostragem, leitura ou observação; duração do programa.
Definição de critérios de avaliação de desempenho
Foi necessário estabelecer critérios de avaliação de desempenho, que especifiquem os níveis de
mudança ou de tendência que o programa de monitorização deverá estar habilitado a detectar, a partir
dos quais será necessário intervir com a introdução de medidas de gestão ambiental.
Os critérios de avaliação de desempenho, por comparação com as observações efectuadas, irão
determinar uma das seguintes avaliações:
•

Excede o desempenho previsto;

•

Cumpre o desempenho previsto;

•

Não cumpre o desempenho previsto.

Contudo, para alguns dos factores ambientais considerados não existe um registo histórico que
permita projectar quantitativamente o desempenho esperado. Esta situação decorre, normalmente, da
ausência de informação para a área estudada ou do fraco nível de confiança dos dados disponíveis.
Para estes casos, a avaliação de desempenho far-se-á por confrontação dos valores observados com
aqueles que foram obtidos na caracterização da situação actual ou de referência, muito embora a
determinação das causas dos desvios e a consequente implementação de medidas de gestão
ambiental apenas possa ser efectuada na sequência de trabalhos periciais a realizar no âmbito do
próprio programa de monitorização.
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Determinação das causas do desvio ao desempenho previsto
Perante a hipótese de desvio ao desempenho ambiental previsto, preconizou-se a imediata
implementação de trabalhos periciais tendentes a identificar as causas que lhe estão subjacentes e
que se considera poderem ter quatro formatos distintos:
A) Não conformidade na implementação do projecto;
B) Ineficácia ou desadequação das medidas de gestão ambiental preconizadas no projecto;
C) Acidente;
D) Causa exterior ao projecto.
Medidas de gestão ambiental a adoptar em caso de desvio ao desempenho previsto
Tendo sido detectados desvios ao desempenho previsto e estabelecido o nexo de causalidade,
enunciaram-se as acções de resposta a implementar e que poderão ser de três tipologias distintas:
Medidas correctivas: destinadas a corrigir situações de não conformidade entre as acções de
prevenção ou de mitigação de impactes previstos e sua implementação efectiva (Causa do tipo A);
Redefinição dos objectivos de desempenho ambiental do projecto e/ou de acções do projecto: nos
casos em que se verificar a ineficácia ou a desadequação das medidas de prevenção ou de
minimização de impactes propostas ou ainda, devido a uma alteração significativa dos pressupostos
de base que presidiram à sua elaboração (Causa do tipo B);
Planos de contingência: destinados a corrigir danos decorrentes de impactes não previstos (Causa do
tipo C).
No Quadro V.1 apresenta-se uma síntese dos trabalhos de monitorização a realizar para os vários
factores ambientais considerados relevantes para o presente projecto. Complementarmente, no
Quadro V.2 apresenta-se um cronograma com a identificação das actividades de monitorização a
desenvolver e a respectiva distribuição anual.
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PARÂMETROS A AVALIAR

LOCAL DE AMOSTRAGEM

MÉTODOS DE AMOSTRAGEM

Recursos hídricos
subterrâneos

Nível freático no aquífero superficial

Lago da pedreira

Condutividade, pH, Sólidos suspensos totais,
Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos
(PAH’s)

Património

DESCRITOR
AMBIENTAL

Qualidade das águas

Quadro V.1 - Síntese do Plano de Monitorização a implementar
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Existência de vestígios arqueológicos na
camada superficial do solo.

Lago da pedreira

Áreas recém-desmatadas ou
decapadas e das primeiras
escavações de exploração

FREQUÊNCIA E PERÍODO DE

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO

AMOSTRAGEM

DESEMPENHO

Medição de níveis com sonda
métrica

Trimestral

Redução sistemática do nível freático

Normas técnicas e cuidados
específicos para este tipo de
procedimentos nomedamente
NP 916:1972, NP 409:1966, e
ISO 5667

Semestral

Acompanhamento dos trabalhos
de desmatação e decapagem

Sempre que for efectuada uma
desmatação ou decapagem

Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto
Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de
Agosto

Detecção e preservação atempada de
eventuais achados arqueológicos

PLANO DE MONITORIZAÇÃO

MEDIDAS A IMPEMENTAR EM CASO DE DESVIO

Implementação ou revisão do projecto, consoante a
tipologia detectada

Implementação ou revisão do projecto, consoante a
tipologia detectada

Reforço da formação do encarregado, responsável técnico
e outros trabalhadores da pedreira, no sentido de melhor
identificarem outros vestígios que possam vir a surgir;
Informar as entidades competentes, interrupção dos
trabalhos de exploração, avaliação dos vestígios
encontrados, propostas de acções a tomar para melhor
identificação dos vestígios e ou para a sua protecção.

DURAÇÃO

Fases de exploração e de
desactivação do Projecto.

35 anos

Fases de exploração e de
desactivação do Projecto.

35 anos

Fase de exploração, enquanto
existirem frentes a desmatar e
a decapar
Cerca de 35 anos
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Quadro V.2 - Cronograma anual das actividades a desenvolver
MÊS
ACTIVIDADES
JAN

MAR.

Recursos Hídricos Subterrâneos

1

Qualidade das Águas subterrâneas

1

ABR.

MAI.

JUN.

JUL.

AGO.

1

SET.
1

OUT.

NOV.

DEZ.
1

1

Património Arqueológico

1

Entrega do Relatório de Monitorização Anual

1

Época Aconselhável

V.6
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Dependente do avanço da lavra

nº
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1.3. RELATÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO
No sentido de aumentar a eficácia da comunicação dos resultados das acções de monitorização,
preconiza-se a existência de três tipologias de relatórios, distintos no âmbito e nos objectivos a atingir:
•

Relatórios de monitorização parcelares;

•

Relatórios de monitorização de rotina;

•

Relatórios de monitorização extraordinários.

Os relatórios de monitorização parcelares deverão descrever, para cada uma das acções de
monitorização programadas, os trabalhos desenvolvidos, os resultados obtidos e a sua análise crítica.
Deverão ser produzidos com a periodicidade estabelecida para as actividades a que se referem e
mantidos na pedreira, para que possam ser consultados, em qualquer momento, pelas entidades com
competência de fiscalização.
Os relatórios de monitorização de rotina deverão apresentar, feito o enquadramento do projecto, a
descrição das acções desenvolvidas, a descrição dos resultados obtidos e a sua interpretação e
confrontação com as previsões efectuadas neste Plano de Pedreira. Serão elaborados a partir da
informação de base fornecida pelos relatórios parcelares e deverão reportar-se, pelo menos, a um
ciclo completo do programa de monitorização, pelo que se preconiza que sejam realizados e enviados
para a entidade licenciadora, com uma periodicidade anual.
Os relatórios de monitorização extraordinários deverão ser elaborados e enviados para a entidade
licenciadora na sequência da detecção de qualquer desvio relevante para os objectivos ambientais
estabelecidos no presente documento. Estes relatórios deverão detalhar as medidas correctivas ou os
planos de contingência que se pretende implementar ou, em alternativa, uma proposta justificada de
redefinição dos objectivos do plano de monitorização.

1.4. REVISÃO DO PLANO DE MONITORIZAÇÃO
Este plano de monitorização deverá apresentar a agilidade necessária para se adaptar a um quadro de
referência sempre renovado pelo conhecimento carreado por sucessivas campanhas de amostragem e
pela interpretação de novos dados. Essa capacidade de auto-regulação será fundamental para garantir
a continuação da sua eficácia, principalmente se se considerar a extensão temporal da execução do
projecto.
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Neste âmbito, a revisão do plano de monitorização poderá decorrer da necessidade da sua adequação
à evolução, a médio e a longo prazos, das condições que determinaram a sua elaboração,
nomeadamente:
Da alteração dos pressupostos que sustentaram a elaboração do projecto e que,
consequentemente, possam alterar a avaliação de impactes ambientais agora efectuada;

•

Da detecção de impactes negativos com natureza ou magnitude distintas daqueles que foram
previstos neste documento;

•

Da constatação do desajustamento entre as acções de monitorização e os objectivos
estabelecidos;

•

•

Da alteração do quadro legal aplicável;

•

Da obsoletização dos meios técnicos preconizados;

As eventuais propostas de revisão do programa de monitorização deverão ser devidamente
fundamentadas e incluídas nos relatórios de monitorização a apresentar à entidade licenciadora.
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1. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES FINAIS
A TFG centra a sua actividade principal no transporte de mercadorias. Como actividade secundária a
TFG desenvolve, também, a extracção e comercialização de areia, saibro e pedra. Em Grândola,
possui uma propriedade, com cerca de 38 ha, onde explora a pedreira “Areeiro da Água do Montinho”,
licenciada na Direcção Regional do Alentejo, do Ministério da Economia e do Emprego (DRE-Alentejo),
com o n.º 6236 e com uma área licenciada de 4,5 ha.
Desde o início da actividade de exploração da pedreira que a qualidade do produto constitui a principal
preocupação da empresa, numa tentativa de ir ao encontro das necessidades dos clientes e, dessa
forma, garantir a sua satisfação e fidelização. Tendo presente a necessidade de assegurar o
fornecimento de matéria-prima aos seus clientes, a empresa pretende manter na sua estrutura
produtiva a exploração de pedreiras. Com esta estratégia, a TFG pretende prevenir a eventual falta de
matéria-prima a médio prazo, o que a verificar-se inviabilizaria a actividade industrial que exerce.
A pedreira “Areeiro da Água do Montinho” encontra-se em situação de pré-esgotamento, pelo que a
TFG pretende assegurar a continuidade da sua exploração. Neste âmbito é intenção da TFG efectuar
a ampliação da pedreira, dentro da sua propriedade, para uma área 374 400 m2. Para isso, haverá
necessidade de obter nova licença de exploração nos termos 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.
O projecto que a TFG pretende implementar na pedreira “Areeiro da Água do Montinho” surge, assim,
como uma consequência natural da estratégia de crescimento da empresa, assumindo-se como um
dos pilares da sua sustentabilidade. De facto, a necessidade de assegurar o fornecimento de areia aos
seus clientes tem levado a empresa a procurar incrementar o controlo sobre a sua produção, segundo
uma lógica de integração vertical para montante.
Foram estabelecidos os seguintes objectivos para o projecto da pedreira “Areeiro da Água do
Montinho”:
•

A valorização e a gestão racional de um recurso mineral (areia);

O abastecimento de matéria-prima à unidade industrial existente na pedreira, assegurando a
sobrevivência da TFG;

•

A revitalização e regularização ambiental do espaço ocupado pela pedreira durante e após a
exploração;

•

A minimização dos impactes ambientais induzidos pelo projecto através da adopção de medidas
preventivas e correctivas.

•

A elaboração do Plano de Pedreira da ampliação da pedreira “Areeiro da Água do Montinho” e do
Estudo de Impacte Ambiental (EIA) decorreram de forma concomitante e interactiva, pelo que os
dados, resultados e recomendações de ambos os documentos foram sendo sucessivamente
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integrados e conciliados. Assim, o objectivo da elaboração destes dois estudos foi constituir um
instrumento de planeamento e de execução das actividades, bem como identificar os principais
impactes ambientais positivos e negativos associados à exploração da pedreira “Areeiro da Água do
Montinho”. Acresce que, com estes elementos, a TFG fica dotada de informação que lhe permitirá
efectuar uma adequada Gestão Ambiental da implementação do projecto, de forma a maximizar o
equilíbrio entre a área de inserção da pedreira e o meio biofísico, cultural e social que o irá enquadrar.
No que respeita aos diversos factores ambientais contemplados no presente EIA, os impactes
ambientais previstos estarão, de um modo geral, confinados à área de intervenção do Projecto e sua
envolvente próxima.
Com a implementação do Plano de Pedreira em avaliação no presente EIA e cumprindo as medidas de
minimização preconizadas os impactes ambientais remanescentes (impactes residuais) verão, em
muitos dos factores ambientais analisados, o seu significado e magnitude reduzidos. Salienta-se, mais
uma vez, que a concepção do Plano de Pedreira e a elaboração do EIA decorreram em paralelo e de
uma forma concomitante, pelo que o projecto avaliado já integra todas as medidas de minimização
conceptuais consideradas adequadas, restando as acções de cariz voluntário, da responsabilidade do
explorador.
Da análise e cruzamento da informação relativa à situação actual da área de intervenção, bem como
da sua previsível evolução na ausência de projecto, com as directrizes e opções tomadas no Plano
Pedreira, concluiu-se que os factores ambientais relevantes neste EIA são a Qualidade do ar, o
Ambiente sonoro, os Recursos Hídricos, a Ecologia e a Sócio-economia.
A área da pedreira “Areeiro da Água do Montinho” já se encontra parcialmente afectada pela
actividade extractiva (área licenciada), sendo que a maior parte da área se encontra ocupada com
pinhal de pinheiro manso. Assim, os impactes previstos, e que terão maior significado sobre os
recursos naturais, dizem respeito sobretudo à fase de exploração e correspondem às próprias acções
de extracção da areia, uma vez que estas operações implicam a emissão de poeiras e ruído, o que irá
afectar as comunidades florísticas e faunísticas existentes na envolvente. No entanto, o facto de a
implementação do projecto ser faseada e da recuperação paisagística vir a ocorrer concomitantemente
com avanço da lavra, leva a que estes impactes venham a ser atenuados.
Os impactes positivos mais significativos resultantes da implementação do projecto de Pedreira
“Areeiro da Água do Montinho” decorrem da garantia da viabilidade económica de toda uma estrutura
empresarial associada à TFG, que actualmente garante a permanência de 2 postos de trabalho na
pedreira a que acrescem a criação dos 6 postos de trabalho na pedreira.
Ainda que o volume de viagens para transporte de matérias-primas a partir da pedreira “Areeiro da
Água do Montinho” seja relativamente reduzido (2 veículos expedidos por hora) este é suficiente para
implicar várias outras fontes de criação indirecta de riqueza no concelho ou na região (revenda de
combustíveis, oficinas de manutenção e reparação, entre outros). A ampliação da pedreira irá ter
reflexos na estabilidade financeira da TFG o que, por sua vez, se reflectirá na Balança Comercial local
e concelhia, na manutenção e criação de emprego e na contribuição social.
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O prolongamento do tempo de vida útil da exploração de areia na pedreira “Areeiro da Água do
Montinho” significará um aproveitamento e maior consolidação das vantagens que a empresa detém já
no mercado externo, fortalecendo a sua posição, o que consubstancia um impacte positivo
significativo, certo, de âmbito local, regional e nacional dado que contribuirá para a continuidade das
exportações.
Segundo o Plano Director Municipal (PDM) de Grândola, a área de intervenção do Projecto abrange
áreas classificadas como “Espaços com potencial para Indústria extractiva” e “Espaços
Agro-florestais”.
No que se refere às servidões e restrições de utilidade pública destaca-se apenas a presença de uma
linha de média tensão que atravessa a área no seu extremo Sul. De qualquer forma o projecto da
pedreira contemplou uma zona de defesa aos apoios desta linha, no cumprimento da legislação em
vigor sobre esta matéria.
Adicionalmente, procedeu-se à identificação e análise dos impactes cumulativos resultantes da
implementação do projecto de ampliação da pedreira “Areeiro da Água do Montinho”, tendo-se
verificado que o resultado do somatório das afectações resultantes de acções humanas são, de uma
forma geral, bastante semelhantes à situação actualmente existente.
Foram estabelecidos procedimentos para o controlo da evolução das vertentes ambientais apuradas
como mais sensíveis na avaliação de impactes efectuada neste estudo, estando consubstanciados no
Plano de Monitorização deste EIA.
De acordo com a avaliação da equipa técnica que executou este EIA, não é previsível que o projecto
da pedreira “Areeiro da Água do Montinho” venha a induzir impactes ambientais negativos tão
significativos que o possam inviabilizar. De facto, os principais impactes negativos identificados sobre
os sistemas biofísico, ecológico, sócio-económico e cultural/patrimonial terão, predominantemente,
incidência local e carácter temporário, uma vez que só se farão sentir durante a fase de exploração.
Quanto aos impactes positivos associados ao projecto, estes relacionam-se sobretudo com a
componente sócio-económica, sendo significativos à escala local, pela manutenção de emprego
directo e indirecto, contribuindo eficazmente para a diversificação do tecido económico nacional.
As actividades de extracção de areias decorrerão num período de 35 anos, e as de recuperação
paisagística por 37 anos, concomitantemente com a lavra. Existirá, ainda, um período de 2 anos
subsequente à desactivação da pedreira, relacionado com as actividades de monitorização do aterro e
de manutenção da recuperação paisagística.
A correcta implementação do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística e do Plano de Aterro,
incluídos no Plano de Pedreira, durante as fases de exploração e desactivação da actividade
extractiva, permitirão a reconversão da área e a viabilização de um sistema, económica e
ambientalmente sustentável, minimizando impactes negativos gerados ainda durante a fase de
exploração e reconvertendo-os, globalmente e a prazo, num impacte positivo significativo e
permanente.
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Assim, considera-se que a atribuição da Licença de Exploração da ampliação da pedreira “Areeiro da
Água do Montinho”, contribuirá para o desenvolvimento da região, com todos os benefícios
económicos e sociais que daí advêm, reforçados pelo facto da pedreira, tal como está projectada, ser
compatível com os interesses ambientais da região.
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VIII.DEESSEENNHHOOSS
Desenho 1– Levantamento topográfico (escala 1:1000)
Desenho 2 – Zonamento da pedreira (escala 1:1000)
Desenho 3 – Configuração final de escavação (escala 1:1000)
Desenho 4 – Modelação final do aterro (escala 1:1000)
Desenho 5 – Plano geral de recuperação paisagística (escala 1:1000)
Desenho 6 – Perfis da lavra e da recuperação paisagística (escala 1:1000)
Nota: Os desenhos apresentados foram impressos em formato A3, pelo que não se encontram à
escala
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IX.ANNEEXXOOSS

Anexo I. Qualidade da água
Anexo II. Ambiente sonoro
Anexo III. Fauna e biótopos
Anexo IV. Património Arquitectónico e Arqueológico
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