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1.Introdução
O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte
Ambiental (EIA) da pedreira “Areeiro ZILS”, e foi elaborado, sob solicitação do proponente
aicep Global Parques ‐ Gestão de Áreas Empresariais e Serviços, S.A., pela empresa
Engisolo, Lda.
O projeto de exploração de areias, com a designação de pedreira “Areeiro ZILS”,
enquadra‐se no regime jurídico da avaliação de impacte ambiental (AIA), no contexto do
Decreto‐Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, alterado e republicado pelo Decreto‐Lei nº 197/2005,
de 8 de Novembro.
A autoridade de AIA é a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), tratando‐se de um
projeto de uma pedreira com área superior a 25ha, incluído no Anexo I do Decreto‐Lei
69/2000, de 3 de Maio, com a redação dada pelo Decreto‐Lei 197/2005, de 8 de Novembro.
A entidade licenciadora do projeto é a Direção Regional de Economia do Alentejo (DRE
Alentejo).
O objetivo deste EIA consistiu na identificação, previsão e avaliação dos impactes
associados ao projeto de ampliação da pedreira “Areeiro ZILS”, com base na situação atual,
de forma a projetar as medidas de minimização e potenciação que garantam a viabilidade do
projeto.
O Estudo de Impacte Ambiental é apresentado em conjunto com o Plano de Pedreira (PP),
documento que inclui o Plano de Lavra (PL), englobando o reconhecimento e as operações
de desmonte do depósito mineral, o Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP),
com a descrição das medidas a adotar na recuperação ambiental e paisagística da área de
intervenção do projeto e o Plano de Segurança e Saúde (PSS), abordando as medidas de
segurança a adotar no cumprimento do projeto.
O principal objetivo desta exploração é o aproveitamento industrial das areias existentes,
sendo este recurso fundamental para a concretização de obras de construção civil no
complexo industrial de Sines e na sua envolvente.
Com o licenciamento da ampliação da pedreira, pretende‐se garantir o aumento do seu
tempo de vida útil, através da aplicação da legislação afeta à indústria extrativa,
nomeadamente o Decreto‐Lei nº 270/2001, de 6 de Outubro com as alterações introduzidas
no Decreto‐Lei nº 340/2007, de 12 de Outubro, e restante legislação associada, como
instrumentos fundamentais para o correto desenvolvimento da exploração em perfeitas
condições de sustentabilidade.
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) foi elaborado entre Junho de 2011 a Maio de 2012.
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2.Antecedentes e justificação do Projeto
O Areeiro em referência, com a designação atual de “Areeiro ZILS” encontra‐se em
atividade com licença camarária datada de Novembro de 1993, tendo sido atribuído o nº
6316 e a designação “Areeiro da PGS” pelo Instituto Geológico e Mineiro, de acordo com
comunicação efetuada pela Direção Regional de Economia do Alentejo, à Câmara Municipal
de Sines, no mês de Novembro do ano 2000.
A sua exploração tem sido efetuada de forma faseada por diversas entidades, através do
cumprimento de contratos de exploração celebrados inicialmente com a PGS ‐ Promoção e
Gestão de Áreas industriais, e posteriormente através da aicep Global Parques S.A.. Esta
atividade tem permitido ao longo dos anos o fornecimento de matérias‐primas fundamentais
para diversas obras de engenharia executadas no concelho de Sines e concelhos envolventes.
Este projeto reúne os dois núcleos de exploração mineira existentes, afetos à Zona
Industrial e Logística de Sines (ZILS), tendo sido considerada a situação atual, e projetada a
situação futura, de acordo com os trabalhos previstos para as duas áreas.
A aicep Global Parques S.A., pretende proceder a ampliação da área licenciada com
designação Núcleo de Exploração “Areeiro ZILS I”, e proceder ao encerramento do Núcleo de
Exploração “Areeiro ZILS II”, de acordo com a legislação do sector aplicável, reintegrando de
forma faseada no meio ambiente as áreas intervencionadas, tendo em vista a respetiva
previsão de utilização futura.
A pedreira “Areeiro ZILS” está inserida numa propriedade pertencente ao Instituto de
Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação (IAPMEI), mas gerida pela aicep Global
Parques S.A., com a qual aquele Instituto estabeleceu um contrato de gestão dos seus
terrenos, localizados na Zona Industrial e Logística de Sines (ZILS), freguesia de Sines,
concelho de Sines, distrito de Setúbal.
A área de licenciamento de 50,5ha inclui uma área recuperada de 16,8ha, uma área em
recuperação de 6,1ha, e uma área de exploração prevista, de 21,0ha.
No EIA foram consideradas as seguintes alternativas:



IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO – requer a previsão e a avaliação
dos impactes que serão gerados face à situação de referência previamente
caracterizada.



NÃO IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO (Situação de referência) –
implicaria a conclusão da atividade extrativa na pedreira “Areeiro ZILS” com
consequente encerramento da atividade.
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3.Localização
A pedreira “Areeiro ZILS” está inserida na Zona Industrial e Logística de Sines (ZILS), que
consiste na maior área de localização para unidades industriais e logísticas da Península
Ibérica, localizada na freguesia e concelho de Sines, distrito de Setúbal, sob a gestão da aicep
Global Parques S.A..
O acesso à pedreira faz‐se através da rede viária nacional fundamental existente no
concelho de Sines, nomeadamente o Itinerário Principal nº 8 (IP8), futura Autoestrada nº 26
(A26), e Estrada Nacional 261‐3 (EN 261‐3), que faz a ligação à ZILS.
Nas Figura 1 e 2 indica‐se a localização geográfica dos núcleos de exploração “Areeiro ZILS
I” e “Areeiro ZILS II”.

Figura 1. Localização da pedreira “Areeiro ZILS” nas regiões administrativas.
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Areeiro ZILS II

Areeiro ZILS I

Extrato carta militar, folha nº 516 s/escala

Figura 2. Localização geográfica da pedreira e acesso local (carta militar nº 516).

A área objeto de licenciamento, encontra‐se inserida em termos de ordenamento do
território, no Plano de Urbanização da Zona Industrial e Logística de Sines (PU ZILS) desde 8
de Novembro de 2008, o qual revoga e substitui o regulamento e planta de síntese do Plano
Diretor Municipal (PDM) de Sines. O PU ZILS abrange uma área de 4157 hectares, que se
encontram maioritariamente sob a gestão da aicep Global Parques S.A.
Da análise efetuada através da sobreposição da área do núcleo de exploração “Areeiro
ZILS I” com a planta de Zonamento, verifica‐se que esta está classificada de acordo com a
categoria de uso do solo, como Solo Urbanizado (SU) Industria Extrativa, e não se encontra
sobreposta com nenhum nível de estrutura ecológica.
Da mesma forma, através da sobreposição da área do núcleo de exploração “Areeiro ZILS
II” com a planta de Zonamento, verifica‐se que esta está classificada de acordo com a
categoria de uso do solo, como Solo Urbanizado (SU) Industrial e de Produção Energética, e
não se encontra sobreposta com nenhum nível de estrutura ecológica, encontrando‐se
próxima da rede ferroviária local.
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Relativamente à planta de condicionantes, verifica‐se que ambos os núcleos do projeto
não estão inseridos em zona de Reserva Ecológica Nacional (REN), nem em zona de Reserva
Agrícola Nacional (RAN). Não se verificam de igual forma, condicionalismos relativamente a
Áreas Protegidas, Sítios de Rede Natura 2000 (ZPE; SIC), pelo que não se preveem impactos
negativos sobre espécies com interesse conservacionista.
As servidões da propriedade onde se inserem os núcleos de exploração do “Areeiro ZILS”,
são caracterizadas por serem caminhos de serventia em terra batida, dando acesso á rede
viária que serve a ZILS.
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4.Descrição do projeto
O método de exploração adotado nesta pedreira, visa otimizar a valorização do recurso
mineral, minimizando os impactes ambientais, libertando progressivamente áreas para a
recuperação paisagística.
A responsabilidade técnica da pedreira estará a cargo do Engenheiro de Minas, o qual dá
apoio à exploração nas diversas áreas de intervenção, assegurando o cumprimento das boas
práticas mineiras e dos respetivos planos.
Os equipamentos que operam nesta pedreira, são os adequados ao tipo de exploração, e
em número suficiente para assegurar o bom funcionamento da pedreira, garantindo a
produção desejada. Tratando‐se de uma ampliação da área de licenciamento, os
equipamentos utilizados, serão da mesma tipologia dos já existentes, procedendo‐se à sua
necessária manutenção de forma a garantir as adequadas condições de conservação.
Na Tabela 1 indicam‐se os principais tipos de equipamentos utilizados na pedreira.

Tabela 1. Equipamentos utilizados na exploração da pedreira.

EQUIPAMENTO

FUNÇÃO

Escavadora
giratória

Pá
carregadora

Movimentação de materiais inertes, incluindo limpeza
de frentes, construção de acessos caminhos e rampas
e auxilio no desmonte

Carregamento e transporte de materiais inertes

Dumper

Transporte de materiais inertes

Camião

Transporte de materiais inertes

A metodologia de exploração consiste num conjunto de operações sequenciais que
traduzem o ciclo de produção da pedreira (Tabela 2). O ciclo de produção adaptado
caracteriza‐se por envolver operações no interior e no exterior da exploração. As operações
no exterior da pedreira consistem somente na expedição dos materiais.
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Tabela 2. Operações do ciclo de produção da pedreira.

OPERAÇÃO

DESCRIÇÃO

Desmatação

Remoção da cobertura vegetal

Decapagem

Remoção da terra viva que cobre o recurso mineral

Desmonte

Arranque do material com auxílio de meios mecânicos

Carga e Transporte

Carregamento do material para a zona de stock, crivagem ou diretamente
para expedição

Expedição

Transporte do material vendável para o exterior da pedreira

As operações de desmatação e decapagem não têm expressão no ciclo de produção. A
sua execução é esporádica e apenas quando se pretenda avançar com os limites da área de
exploração. As terras de decapagem serão guardadas temporariamente em pargas, nas zonas
definidas no projeto, prevendo‐se a sua utilização, na recuperação paisagística da área da
pedreira.
De forma a desenvolver o desmonte segundo as boas regras da arte, o avanço geral da
exploração será realizado com recurso a degraus, com altura e inclinação compatíveis com a
estabilidade das frentes de desmonte, permitindo o bom aproveitamento do recurso
mineral.
A operação de carga e transporte para a zona de crivagem ou diretamente para expedição
é efetuada através dos acessos internos previstos para servir a pedreira, os quais incluem
caminhos e rampas periféricos para equipamentos e pessoas, dando acesso às frentes de
desmonte.
As vias de circulação previstas, possuem inclinações e larguras compatíveis com a do
tráfego comportando zonas de cruzamento de veículos. Os acessos são determinados em
função do avanço, e das condições locais existentes, sendo construídos preferencialmente na
bordadura da corta e nas bancadas de exploração. Será privilegiada a manutenção e
utilização dos caminhos de serventia existentes de modo a minimizar‐se o impacto gerado
com a criação de novos caminhos.
O estado do piso dos caminhos deverá ser mantido em perfeitas condições, quer por
razões de segurança, quer por razões ambientais, zelando‐se sempre pela sua constante
manutenção, com redução de emissão de poeiras através da circulação a velocidades
reduzidas e rega, caso se revele necessário.
Para garantir as necessidades básicas de higiene dos trabalhadores nas frentes de
trabalho, deverá existir sempre, um sanitário portátil, mantido em boas condições de
funcionamento, com a recolha periódica dos resíduos líquidos, lavagem e desinfeção, de
acordo com a sua frequência de utilização e plano de limpeza.
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É da responsabilidade das empresas concessionárias da exploração, facultar nos
respetivos estaleiros locais, fora da área de licenciamento as condições relativas a instalações
sociais complementares, escritórios e oficinas.
A pedreira, considerando apenas uma empresa concessionária de exploração, deverá ter
como equipa de trabalho mínima 3 funcionários, com formação específica nas respetivas
áreas de atuação e 1 responsável técnico que acompanha o desenvolvimento dos trabalhos.
Para a gestão da segurança, higiene e saúde no trabalho da pedreira foi definido um Plano
de Segurança e Saúde cujo cumprimento é fundamental para o bom desenvolvimento dos
trabalhos na pedreira.
A área total de licenciamento abrangida por este projeto, considerando os dois núcleos de
exploração existentes, é de 504.572,00m2, pretendendo‐se proceder a reintegração faseada
de toda a área no meio ambiente, será necessário intervencionar cerca de 336.769,00m2,
estando em fase de recuperação 30.445,00m2. A atual área recuperada corresponde a
167.803,00m2 da área total de licenciamento.
A Figura 3 ilustra a evolução da lavra da situação intermédia para a situação final, com a
recuperação faseada das áreas exploradas, considerando a regularização topográfica dos
terrenos, e os trabalhos previstos para reposição da cobertura vegetal.

Figura 3. Faseamento da lavra

A regularização topográfica dos terrenos afetos ao núcleo de exploração “Areeiro ZILS I”,
é efetuada de forma faseada e a par das operações de exploração, incidindo nas áreas em
que a lavra esteja finalizada. A zona deixada à retaguarda das frentes de desmonte será
preenchida após atingida a cota de base de exploração.
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De acordo com a carência efetiva de locais para depósitos de materiais provenientes de
desaterros efetuados na área da ZILS, prevê‐se a utilização materiais inertes oriundos do
exterior da pedreira, designadamente solos e rochas não contendo substâncias perigosas
provenientes de atividades de construção, e não passíveis de reutilização nas suas obras de
origem.
Os trabalhos finais de modelação topográfica previstos para o núcleo de exploração
“Areeiro ZILS II”, serão efetuados com os materiais armazenados na área a recuperar,
nomeadamente materiais resultantes da decapagem e estéreis resultantes deste núcleo de
exploração.
Como referido no Plano de Lavra, prevê‐se que a lavra se desenvolva ao longo de um
período de tempo, de aproximadamente, 43 anos.
Os trabalhos de recuperação paisagística serão realizados por fases, de forma programada
e gradual. À medida que as áreas sujeitas à lavra vierem a ser desativadas, com a
implementação do PARP, o processo de recuperação da vegetação será acelerado.
A pedreira será recuperada em 3 fases principais, que corresponderão, a primeira ao
aterro que decorrerá durante a sua exploração até um ano após o termo da mesma,
englobando a modelação do terreno e distribuição de terra vegetal, a segunda fase
corresponde à sementeira e plantação e, a terceira fase corresponde à desativação de
equipamentos.
Após o período estimado para o cumprimento da lavra, prevê‐se que a recuperação
decorra durante aproximadamente um ano e meio, e após decorridos dois anos a área esteja
completamente recuperada e integrada no meio ambiente.
Na Tabela 3, estão representadas as fases que constituem as atividades previstas durante
a lavra e recuperação paisagística, no qual se estabelecem prazos limite de execução dos
trabalhos, para as 3 principais zonas consideradas.
ANO
SEMESTRE

1º
2º
3º
4º
5º
1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º

…
…

20º
21º
22º
23º
24º
… 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º

…
…

42º
43º
44º
45º
46º
47º
… 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º

ZILS I ‐ OESTE

lavra

ZILS I ‐ ESTE
ZILS II

Fase 1

Aterro/
modelação

Fase 2

Sementeita e
Plantação

Fase 3

desativação de
equipamentos

ZILS I ‐ OESTE
ZILS I ‐ ESTE
ZILS II
ZILS I ‐ OESTE
ZILS I ‐ ESTE
ZILS II
ZILS I ‐ OESTE
ZILS I ‐ ESTE
ZILS II
ZILS I ‐ OESTE

Monitorização

ZILS I ‐ ESTE
ZILS II

Tabela 3. Cronograma (Faseamento da Lavra/PARP)

Prevê‐se que o tempo necessário para a conclusão dos trabalhos de recuperação total da
área seja de aproximadamente 45 anos e que após decorridos dois anos, a área esteja
completamente recuperada e integrada no meio ambiente.
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Com a introdução dos planos trienais, de acordo com o Decreto‐Lei nº 340/2007 de 12 de
Outubro, a sequência dos trabalhos propostos anteriormente, poderão sofrer ajustes de
modo a haver uma maior adequação do projeto à realidade da exploração. Deste modo
poderá ser feita uma previsão e um acompanhamento mais rigoroso de todos os trabalhos
envolvidos, desde a sua planificação, à sua execução.
Nas Figuras 4, 5 e 6 apresenta‐se a configuração do projeto ao longo das 3 principais
situações projetadas, a atual e prevista, a final da lavra, e após recuperação ambiental, com a
finalização dos trabalhos do PARP.

Figura 4. Situação atual e prevista.
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Figura 5. Situação final da lavra
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Figura 6. Situação após recuperação (final do PARP).
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5.Caracterização da Situação de Referência
O Concelho de Sines integra a Região do Alentejo (NUT II) e na Sub‐Região do Alentejo
Litoral (NUT III), a 163 km a sul de Lisboa e 130 km de Setúbal. Encontra‐se confinada a Norte
e Este com o concelho de Santiago do Cacém, a sul com o concelho de Odemira e a Oeste
com o Oceano Atlântico. Possui uma área total de 200,95 Km2 que se divide em em duas
freguesias: Sines (150,81 Km2) e Porto Côvo (50,14 Km2).
O clima da região classifica‐se por ser temperado húmido ou mediterrâneo, com Verão
seco e quente, com forte influência marítima. A temperatura média anual é de cerca de
13,4ºC a 18,3ºC função da proximidade ao oceano Atlântico. A temperatura máxima e
mínima registadas são de 21,6ºC e 9,4ºC, respetivamente. A precipitação anual situa‐se entre
os 600 a 700mm/ano. A evapotranspiração real para a região em estudo situa‐se entre os
500 a 600 mm/ano com uma distribuição irregular ao longo do ano. Os ventos
predominantes provêm do quadrante Nordeste (NE) e Noroeste (NO).
A região é povoada de forma continuada desde tempos imemoriais, destacando‐se alguns
monumentos como a Estação de Ar Livre da Foz da Ribeira do Morgavel (CNS 3191), o
Complexo Industrial da Ilha do Pessegueiro (CNS 12747) ou a Necrópole da Herdade do Gaio
(CNS 3076). São ainda abundantes os achados isolados encontrados em meio aquático
(ânforas e canhões), que atestam o tráfego naval aqui existente.
A freguesia de Sines, onde se insere a pedreira, tem vestígios de ocupação humana desde
o Paleolítico. Possui sítios de grande importância do Neolítico e da Idade do Bronze, mas a
edificação de maior importância é o castelo, classificado como Imóvel de Interesse Público.
Relativamente à área estudada, sabe‐se (devido á área de pinhal circundante e aos inúmeros
fragmentos de recipientes para recolha de resina) que os terrenos serviam, antes da
instalação da pedreira, os propósitos da exploração florestal. A área de implantação do
projeto encontra‐se, numa grande extensão, já intervencionada pelos trabalhos de
exploração, e a sua envolvente encontra‐se profundamente industrializada, não se
registando vestígios com interesse arqueológico.
De um modo geral, a indústria tem, na região, um papel fundamental e a sua implantação
na proximidade do porto de Sines confere‐lhe um interesse estratégico nacional de máxima
importância. No que respeita à indústria extrativa existente no complexo industrial ZILS,
verifica‐se que esta é essencial para as estratégias de crescimento delineadas para a ZILS,
uma vez que a matéria‐prima explorada tem permitido ao longo dos anos o fornecimento de
matérias‐primas fundamentais para diversas obras de engenharia executadas no concelho de
Sines e concelhos envolventes.
O recursos atualmente comercializados correspondem a uma areia muito grosseira
representada na região pelas formações geológicas do Plio‐Pliostocénicas PQ (Cascalheiras e
areias dos planaltos) e do Pliocénico Q1/Q2 (Cascalheiras e areia de antigas praias e terraços).
O depósito sedimentar tem uma espessura máxima de cerca de 20m de profundidade.
A área da pedreira “Areeiro ZILS” insere‐se numa zona de relevo suave, com baixo declive
(inferior a 5%), marcadamente condicionado pela geologia da região. Na área territorial da
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ZILS, os espaços florestais de produção, nomeadamente, os povoados de coberto contínuo
quer de sobrado, quer de pinhal, coexistem com um espaço onde a funcionalidade industrial
é predominante. A ocupação residencial nesta área é, essencialmente, de cariz industrial.
Na envolvente da exploração a ausência de linhas de água superficiais reflete a reduzida
rede de drenagem da região. De facto, a superfície topográfica extremamente aplanada,
aliada a elevada infiltração de água nos terrenos arenosos, faz com que as linhas de água
superficiais sejam praticamente inexistentes na maior parte do território ocupado pela ZILS
e, em particular na área da pedreira e sua envolvente. Do ponto de vista da água
subterrânea, a área está sob influência de um sistema aquífero complexo, constituído por
dois níveis aquíferos sedimentares estratigraficamente distintos com aptidão hidrogeológicas
variáveis.
As condições naturais vigentes na área da pedreira, concretamente a não intersecção de
cursos de água, e as características perenes da rede de drenagem adjacente à área de
exploração, a reduzida a variável suscetibilidade do aquífero e as boas práticas mineiras, são
fatores que tem contribuído para que os impactes sobre estes descritores se tenham
revelado como não significativo, na condição da qualidade das águas superficiais e
subterrâneas da região.
Os solos da área em estudo, geralmente ácidos (pH entre 5,6 a 6,5), têm uma espessura
reduzida e as unidades objeto de exploração afloram à superfície na maioria da área em
estudo. A ocupação, uso e transformação do solo, na área em estudo obedece à gestão de
território adotada pelo PU ZILS e, por isso, existem limitações significativas para uso agrícola
e florestal, quer pela existência desde alguns anos do parque industrial. Verificou‐se que na
área onde se insere a pedreira não existem limitações à exploração dado a área de ampliação
prevista se localizar num zonamento da ZILS vocacionado, para industria extrativa e, onde se
instalam espaços florestais de produção (pinhal e eucaliptal).
No que respeita à ecologia, verifica‐se que na envolvente da pedreira “Areeiro ZILS”
apesar da diversidade de espécies catalogadas pode afirmar‐se que pelas características de
ocupação do solo da área em estudo, pelas comunidades vegetais neles contidas, os habitats
identificados revelam‐se bastante pobres, nomeadamente, em relação à importância
conservacionista das espécies que os integram. Para tal conclusão contribui também o facto
de a área em estudo não constar no Plano Sectorial da Rede Natura.
As comunidades faunísticas são bastante comuns no território e apresentam um valor
faunístico reduzido, no que concerne aos estatutos para a sua conservação. Encontram‐se,
atualmente, já afetadas por níveis de perturbação razoáveis devido a atividades de
exploração, mas que não conduzem à destruição irreversível do seu habitat. Conclui‐se, do
observado, que apesar da proximidade de área de proteção especial na região, nenhum dos
habitats identificados na vizinhança da pedreira se encontra abrangido pelos anexos I, II, IV
ou V da Diretiva de Habitats 92/43/CEE relativa à proteção dos habitats naturais e
seminaturais da flora e fauna selvagens, transposta no Decreto‐Lei n.º 140/99, de 24 de Abril,
retificado pelo Decreto‐Lei nº 49/2005 de 24 Fevereiro.
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Na paisagem sobressaem as características industriais da ZILS. O mosaico composto pelas
redes viárias, infraestruturas industriais e intensa exploração florestal, descapitalizam a
beleza natural da região de Sines. Como tal a sensibilidade paisagística da área em estudo
classifica‐se como baixa tendo por base as características ecológicas referidas anteriormente.
A pedreira causa um reduzido impacte visual, que resulta do facto da sua localização estar
inserida numa área florestal que funciona positivamente como uma cortina arbórea.
Em relação à qualidade ambiental, da análise dos indicadores ambientais de ruído
externo, qualidade do ar e vibrações, verificou‐se que a atividade da pedreira “Areeiro ZILS”
cumpre todos os requisitos em vigor e presentes na legislação portuguesa, não sendo
significativo o impacte gerado pela exploração na qualidade de vida das populações.
Analisadas as condições em que são geridos os resíduos industriais e os efluentes líquidos
industriais e domésticos, verificou‐se que a atual empresa concessionária da exploração tem
infraestruturas adequadas, no exterior da área da pedreira, para fazer face às operações de
manutenção e reparação dos equipamentos, estando precavido o destino dos resíduos
industriais e efluentes líquidos, verificando‐se o cumprimento das normas ambientais nestes
domínios. Na área da pedreira não estão previstos e não são realizados trabalhos de
manutenção, não existindo armazenamento de qualquer tipo de líquidos combustíveis ou
lubrificantes.
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6. Previsão de Impactes e Medidas de Minimização
A área de intervenção do projeto foi caracterizada através do estudo de todas as
componentes ambientais potencialmente afetadas, abrangendo aspetos biofísicos,
socioeconómicos, de planeamento e qualidade ambiental. A identificação de impactes
negativos, para cada uma das componentes ambientais estudadas, levou à definição de
medidas de minimização específicas que deverão ser adotadas pelo explorador.
Pretendeu‐se neste EIA identificar e descrever a ocorrência dos impactes previsíveis
resultantes das ações que ocorrerão em cada uma das diferentes fases definidas no PL do
projeto, e que são:
Fase 1 ‐ FASE PREPARATÓRIA








Desmatagem e Decapagem / remoção de terras de cobertura;
Abertura dos acessos;
Construção e instalação de anexos;
Armazenamento das terras de cobertura;
Movimentação de terras e material diverso;
Alargamento da área de exploração;
Criação de zonas de defesa.

Fase 2 ‐ FASE DE EXPLORAÇÃO



Desmonte e armazenamento de materiais
Cumprimento integral do Plano de Lavra.

Fase 3 ‐ FASE DE DESACTIVAÇÃO




Encerramento da exploração;
Recuperação da área final afetada;
Conclusão da implementação do Plano Ambiental e de Recuperação
Paisagística (PARP).

Os impactes previsíveis são, na sua maioria, de carácter direto, temporários, recuperáveis
e reversíveis através de uma correta aplicação das medidas definidas no PP. A magnitude dos
impactes varia de moderada a compatível, mediante a fase em que se encontra o projeto,
sendo que na aplicação progressiva do PARP se espera uma redução muito significativa da
magnitude dos impactes.
É durante as fases preparatória e de lavra que se esperam os impactes mais significativos.
Os trabalhos necessários para a remoção do recurso causam impactes transversais a todos os
descritores ambientais quer direta, quer indiretamente. Em seguida é apresentado o sumário
dos impactes que poderão afetar cada descritor.
CLIMA
Não se prevê que as atividades e trabalhos previstos, venham a ter impactes no clima,
dada a dimensão e tipologia do projeto.
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GEOMORFOLOGIA/GEOLOGIA
São esperados impactes diretos e negativos que resultam da modificação do relevo
devido à remoção do recurso. Dado o recurso geológico explorado ser de carácter finito e
não renovável, a sua remoção trata‐se de uma situação de recuperação irreversível e
irrecuperável. Contudo embora a topografia inicial seja alterada, prevê‐se uma modelação
final do terreno próxima do original com a reposição aproximada da configuração topográfica
original. Conclui‐se que os impactes, sendo negativos, serão pouco importantes e
temporários.
Relativamente à geologia, as litologias alvo de exploração não constituem nenhum tipo
especial de entidade, residindo o seu principal interesse enquanto matéria‐prima, o que
justifica a sua extração. A remoção implica impactes irreversíveis, negativos e diretos sobre
este descritor que não são passíveis de mitigação.
SISMICIDADE
Não se preveem que as atividades projetadas venham a ter impactes neste fator, dada a
dimensão do projeto e a sua tipologia.
RECURSOS HÍDRICOS
No que respeita aos recursos hídricos superficiais não são esperados impactes
significativos resultantes da exploração, dado a sua inexistência na área de exploração e a
reduzida rede de drenagem da região.
Relativamente aos recursos hídricos subterrâneos, os principais impactes negativos
poderão advir de pequenas fugas ou derrames acidentais de lubrificantes ou líquidos
combustíveis, devido à porosidade do sistema e a possibilidade de interceção do mesmo.
Perante este cenário, o impacte na qualidade das águas será negativo e muito importante, se
não forem tomadas medidas imediatas de controlo.
A qualidade das águas superficiais acumuladas na corta de exploração deverá ser um fator
a ter em conta durante a exploração pela importância que o recursos hídrico tem para as
atividades industriais e para o abastecimento publico. Como tal, sugere‐se que os operadores
da pedreira sejam sensibilizados para as medidas a adotar em caso de derrames acidentais
de substâncias tóxicas, nomeadamente óleos e outros derivados de hidrocarbonetos
utilizados na maquinaria, dado a que a eliminação/contenção dos poluentes deverá ser
limitada. Estes tipos de impactes ambientais consideram‐se, como sendo negativos,
temporários, diretos e significativos.
QUALIDADE DO AR
Quanto à qualidade do ar, apesar de atualmente serem cumpridos os limites legais
(valores de concentração de partículas PM10 inferior a 50g/m3), não se exclui a possibilidade
de ocorrer um aumento pontual da produção de poeiras devido à movimentação de veículos
pesados, que pelas condições observadas no local, terão efeitos localizados na área da
pedreira.
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Recomenda‐se contudo, como medidas de minimização, o controlo da velocidade máxima
de circulação dos veículos nos acessos, não asfaltados, a conservação do estado do piso, e a
criação/manutenção de cortinas arbóreas. Se necessário, nos dias mais secos, poderá
efetuar‐se o controlo de poeiras por aspersão de água, contribuindo para a sua efetiva
redução. Deverá ser implementado o programa de monitorização para controlo poeiras.
RUÍDO
Durante os períodos de laboração é previsível o aumento do ruído ao nível local devido,
essencialmente, à movimentação e tráfego de viaturas pesadas (pá carregadora, camiões de
expedição…). Considera‐se, por isso, que o projeto poderá conduzir a alterações no ambiente
acústico da envolvente.
No entanto, esta alteração será pouco significativa, pois a atividade extrativa existe na
região há já alguns anos e dado que o modo e os equipamentos a utilizar serão os mesmos,
não é expectável um agravamento da situação atual.
É de salientar também, que as povoações mais próximas, por isso mais sensíveis, se
situam a uma distância suficiente da pedreira para que se garantam a não ocorrência de
situações de incomodidade devidas à sua laboração, conforme verificado nos trabalhos de
monitorização realizados para este estudo.
Qualquer impacte gerado sobre este fator terá um carácter temporário e pouco
significativo, tendo por base os resultados das monitorizações. Contudo, são recomendadas
algumas medidas de minimização que visam a manutenção da qualidade sonora. São elas:







Manutenção das cortinas arbóreas existentes;
Utilização de equipamentos que cumpram os requisitos do Decreto‐Lei
nº221/2006 de 8 de Novembro de 2006., relativos à emissão de ruído, devendo
ser evitada a utilização de máquinas que não possuam indicação da sua potência
sonora, garantida pelo fabricante;
Utilização na pedreira equipamentos modernos e em boas condições de
manutenção e equipados com atenuadores de ruído;
Execução do programa de monitorização;
Respeitar o horário de trabalho da exploração em regime diurno;

SOLOS
São sobre o solo que incidem os impactes mais significativos gerados pelo projeto em
estudo dada a necessidade de total remoção na área a ser sujeita a exploração e pelos
efeitos sobre o ordenamento do território.
A atividade extrativa acarreta, de forma direta, consequências no solo, essencialmente no
que respeita à alteração das capacidades de uso e aptidões potenciais.
Neste domínio, verifica‐se que a área de ampliação se insere em área dedicada à
exploração florestal intensiva. Prevêem‐se impactes diretos e negativos sobre a ocupação
dos solos na área a ampliar, mas facilmente mitigáveis durante a execução do PARP onde o
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coberto vegetal será reposto. Além disso, pelas características do tipo do coberto vegetal
verificado na área, conclui‐se que a sua reposição no final da exploração será bastante
rápida.
A remoção do coberto vegetal será articulado de modo progressivo com o avanço da
lavra, acompanhado por ações de recuperação paisagística. Idealmente, esta sistematização
de processos permitirá que o impacte negativo gerado seja tendencialmente minimizado
durante o decorrer da atividade da pedreira. A adequada cobertura vegetal permitirá repor
as normais condições de drenagem natural, combate a erosão hídrica e eólica, promovendo
ainda os naturais fluxos biológicos e edáficos dos componentes do solo.
Considerando as fases preparatória e de exploração, desativação e de recuperação, em
conjugação integral com o PARP, recomendam‐se as seguintes medidas de minimização:









Limitação das ações pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal,
limpeza e decapagem dos solos às zonas estritamente indispensáveis para a
ampliação da pedreira;
Cumprimento do faseamento da exploração, conforme previsto no PL e no PARP,
de modo a serem recuperadas as áreas em que a lavra é finalizada, restituindo
assim a sua cobertura vegetal prevista.
Armazenagem das terras de cobertura resultantes do avanço da exploração, para
posterior utilização nos trabalhos de recuperação ambiental;
Armazenamento geral dos materiais resultantes da exploração, nos locais com
características adequadas para o seu depósito durante o período de lavra;
Recolha, encaminhamento e tratamento dos solos em caso de contaminação por
eventuais derrames acidentais de hidrocarbonetos de equipamentos;
Implementação e cumprimento rigoroso das medidas preconizadas no PL e no
PARP.

FLORA E FAUNA
Da análise da situação de referência, verifica‐se que a área explorada e a explorar incide
sobre biótopos com interesse ecológico reduzido. Refira‐se que da avaliação das
comunidades vegetais que ocorrem na zona de intervenção do projeto, concluiu‐se que estas
não apresentam um valor botânico excecional no seu conjunto.
Os principais impactes negativos sobre estes fatores ambientais ocorrem nas fases
iniciais, nos trabalhos pontuais de desmatação do terreno, decapagem e limpeza, e
instalação de maquinaria, causando nestas fases os maiores danos nas comunidades vegetais
e, consequentemente, nas faunísticas. As medidas previstas no PARP incidem na melhoria da
qualidade do coberto vegetal nas áreas intervencionadas.
Os impactes sobre as populações de mamíferos, aves, répteis e anfíbios serão negativos,
mas compatíveis, já que a generalidade das espécies que poderão ser afetadas têm, em
Portugal, distribuições alargadas e, em alguns casos, populações numerosas. Além disso, a
atividade de exploração existente na área não parece afetar grandemente o habitat natural
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destas espécies, principalmente dado o estado atual da área, ao qual já ao longo de décadas
se foram adaptando, como é o caso da andorinha‐das‐barreiras.
Verificou‐se na análise de campo, que apesar das atividades de extração desenvolvidas, as
andorinhas‐das‐barreiras são abundantes na área ativa da pedreira. Estas aves encontram
nos taludes finais de exploração, ou com atividade extrativa reduzida, um local ideal para
nidificação. Tratando‐se de uma ave migratória, ausente do território nacional entre Outubro
e Fevereiro, os trabalhos a desenvolver nas áreas por estas ocupadas, deverão ser
conduzidos durante o período em que esta espécie está ausente, de forma a causar o menor
impacte possível sobre a população.
Num quadro geral considera‐se, neste descritor ambiental, um impacte pouco negativo e
não importante. A implementação das medidas de minimização de impactes apontadas no
PARP constituirão um fator positivo com a reposição do coberto vegetal.
PAISAGEM
De acordo com a situação atual de referência, dado o projeto em análise se tratar de uma
ampliação da pedreira já existente neste espaço, os impactes gerados não alterarão de forma
profunda a estrutura da paisagem existente, a qual sofreu as maiores alterações aquando da
abertura da mesma.
Na pedreira “Areeiro ZILS” o impacte visual é praticamente nulo devido à presença de um
densa floresta de produção em seu redor. Sendo os impactes sobre a paisagem apenas de
ordem estética, deverão ser feitos esforços, por parte do explorador, evitando a redução
dessa barreira através de revegetação imediata e pela criação de cortinas arbóreas em redor
das áreas exploradas.
Com a implementação do PARP, irão ser desenvolvidas ações de recuperação da área
intervencionada com o intuito de minimizar, anular impactes negativos e maximizar impactes
positivos que surgiram durante a exploração. Os impactes serão, francamente, positivos e
permanentes, beneficiando a reposição quase integral da qualidade da paisagem da área em
estudo.
PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO
A área de implantação da pedreira, refere‐se em grande medida, a uma zona já
intensamente intervencionada, sendo que o espaço se torna, quanto a ocorrências
arqueológicas, de interesse nulo, já que na sua maioria terá atingido níveis geológicos que
ultrapassam os estratos passíveis de terem sido alvo de ocupação humana. Nos trabalhos de
pesquisa bibliográfica e de campo, realizados nas áreas previstas para expansão da
exploração, não foram detetados vestígios patrimoniais que resultem em qualquer prejuízo
para o património de interesse científico ou cultural.
SÓCIO‐ECONOMIA
O prolongamento do tempo de vida do “Areeiro ZILS” tem um forte impacte positivo na
região, pois permite a manutenção e até a criação de postos de trabalho, dado que a
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pedreira se situa numa área frágil do ponto de vista socioeconómico, com enormes
oscilações ao nível da oferta de emprego, consequência da diminuição do número de
empresas sedeadas no concelho. Qualquer atividade que promova a criação riqueza será
sempre benéfica por contribuir para a fixação das populações na região.
A indústria extrativa é capaz de criar riqueza e postos de trabalho na região, além da
natural dinamização do tecido empresarial quer a montante quer a jusante. Fomentar a
estabilidade e crescimento da indústria extrativa da região, através da regulamentação e
delimitação de áreas específicas para o efeito, constitui um motor para o desenvolvimento
da região.
A suspensão da exploração, na impossibilidade de ampliação da pedreira, conduzirá à
diminuição da oferta de trabalho na região que terá reflexos significativos nos fatores de
ordem socioeconómica, dado que, as vertentes de carácter biofísico e ecológico se
apresentam bastante estáveis.
Por outro lado, a manutenção desta atividade, ainda que implique um aumento
temporário do passivo ambiental, beneficia largamente a economia local e, por isso, a sua
importância é máxima.
Tratando‐se a ZILS de uma das principais áreas de localização empresarial da Europa, o
prolongamento da atividade extrativa do “Areeiro ZILS”, afigura‐se como uma mais valia em
termos competitivos com consequente aumento do grau de atratividade relativo a fixação de
investidores nacionais e estrangeiros.
Dado o horizonte do projeto, através de uma gestão sustentável e responsável por parte
do explorador, deverá garantir‐se a prosperidade da exploração, sem que haja prejuízo
ambiental, social e económico na região.
IMPACTES CUMULATIVOS
Tendo em conta que a grande parte da área considerada no projeto de exploração foi
intervencionada, através da exploração e recuperação faseada ao longo dos últimos anos,
podemos afirmar que, apesar de existirem efeitos cumulativos (alterações ambientais
causadas pelas ações de um determinado projeto em combinação com atividades passadas,
presentes e/ou futuras e que resultem no incremento do passivo ambiental no espaço e no
tempo), os impactes ambientais previstos são compatíveis desde que garantida a aplicação
do PARP, com a reposição quase total das características da área afetada.
Os impactes cumulativos mais significativos para a área em estudo são os associados à
qualidade estética da paisagem, devido à existência de uma intensa atividade industrial,
Contudo, estes impactes são mitigáveis através da adoção de medidas de monitorização e
não deverão ser agravados apenas pela ampliação da pedreira.
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7. Programa de Monitorização
Considerando o exposto no Decreto‐Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado pelo Decreto‐
Lei n.º 197/2005 de 8 de Novembro retificado pela Declaração de Retificação nº2/2006 de 6
de Janeiro, em conjugação com o disposto na Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, propõe‐se
um Programa de Monitorização para a qualidade do ar, ruído, gestão de resíduos e
recuperação paisagística.
A implementação deste programa de monitorização garantirá a avaliação contínua da
qualidade ambiental da área do projeto e do desempenho ambiental da empresa
exploradora, através da recolha periódica de informação e na sua interpretação, permitindo
controlar a evolução da situação atual e compará‐la com os objetivos definidos no EIA.
Desta forma, será possível encontrar as medidas de gestão ambiental mais ajustadas, caso
venham a ser detetados eventuais desvios ou problemas.
Prevê‐se o envio periódico de relatórios de monitorização à autoridade de AIA, onde
serão apresentadas as ações desenvolvidas, os resultados obtidos e a sua interpretação de
acordo as previsões efetuadas no EIA.
O programa de monitorização não deverá ser estático e deve apresentar a flexibilidade
necessária para poder ser adaptado a alterações ou modificações que sejam impostas no
decorrer do projeto e que sejam suscetíveis de introduzir variações nos parâmetros
monitorizados e, por isso, também a periodicidade de monitorização deve ser reavaliada.
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8. Conclusões
A pedreira “Areeiro ZILS” constitui, desde alguns anos, uma importante contribuição no
fornecimento de matérias‐primas, areias, areão e saibro, necessárias a implementação do
tecido industrial da região de Sines, contribuindo ativamente para a geração de emprego e
desenvolvimento da economia local e nacional. A posição no mercado ocupada pela aicep
Global Parques S.A., nas suas mais diversas áreas de atuação, garante‐lhe a sua
sustentabilidade e longevidade, afigurando‐se a manutenção da exploração, como uma mais‐
valia do ponto de vista socioeconómico para a região.
A ampliação da área de exploração da pedreira a que este projeto se refere, visa dar
continuidade à atual atividade, promovendo uma correta gestão e planificação de toda a
metodologia mineira inerente. Isto significa que não serão criados novos efeitos ambientais
negativos, para além daqueles que existem atualmente e que foram identificados, havendo
uma potenciação dos efeitos positivos inerentes. Efetivamente, os descritores ambientais são
afetados de modo atenuado, essencialmente porque se trata de uma ampliação de uma
pedreira já em pleno funcionamento, sendo que haveria um maior impacte no ambiente se
este fosse um projeto de abertura de uma nova pedreira, num local isento de características
industriais.
Em síntese, podem salientar‐se os seguintes aspetos:







De acordo com a avaliação técnica efetuada no EIA, não é previsível que o projeto
da pedreira “Areeiro ZILS” venha a induzir impactes ambientais negativos que o
possam inviabilizar;
Os impactes positivos mais significativos induzidos pelo projeto ocorrem ao nível
da socio economia, com expressão local, regional, nacional e internacional;
A implementação das medidas de minimização definidas no relatório técnico,
permitirão de forma eficaz reduzir os impactes negativos previstos, possibilitando
a revitalização da área intervencionada.
As medidas de minimização, em particular, o PARP deverão ser articulados como
as normas definidas para a gestão de espaços da ZILS, nomeadamente no que
respeita à definição da estrutura ecológica.

A utilização de equipamentos modernos, em conjunto com as medidas e procedimentos
patentes na pedreira, destinados a suprimir ou a compensar os principais efeitos negativos
sobre o ambiente asseguram o desenvolvimento planificado da exploração. Acresce que o
local onde se insere a pedreira reúne condições favoráveis à prática da indústria extrativa,
por se encontrar consideravelmente afastado de aglomerados populacionais e por não
apresentar valores ecológicos e paisagísticos relevantes.
A ampliação da área de licenciamento, permitirá prolongar o tempo de vida útil da
exploração e assegurar ou criar empregos, fator este, que tem um impacte muito
significativo na região. A continuidade deste projeto virá traduzir‐se, em termos
socioeconómicos, numa ação positiva e bastante favorável, garantindo de forma efetiva a
fixação de mão‐de‐obra, durante um período de tempo significativo.
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Poderá ser ainda possível aumentar o número de postos de trabalho, derivados da fixação
de investidores nacionais e estrangeiros na área da ZILS, considerando o “Areeiro ZILS”, como
um fator atrativo no fornecimento local de matérias primas, derivados da sua proximidade
aos locais de implementação das infraestruturas industriais.
Conclui‐se, com este estudo, que não existem incompatibilidades entre a conservação dos
valores ambientais e a implementação do projeto, apesar de se poderem identificar ou
prever incidências ambientais, para as quais foi possível propor medidas de minimização.
A pouca importância da generalidade dos efeitos negativos, aliada à facilidade com que
ainda podem ser minimizados durante e após a exploração, assegura o projeto como
ambientalmente viável, potenciando a vertente socioeconómica local e regional.
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