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PEÇAS DESENHADAS EM ANEXO:
Peça Desenhada n.º 01·A, Planta de Localização, escala 1:25000;
Peça Desenhada n.º 01·B, Planta de Localização do Projecto à Escala Regional e Nacional,
Vias de Acesso à Área de Implantação do Projecto a partir das Instalações
Fabris da Solancis, escala 1:200000;
Peça Desenhada n.º 01·C, Extracto de Ortofotomapas da Área de Implantação do Projecto e
da Área Envolvente, escala 1:5000;
Peça Desenhada n.º 02·A, Enquadramento Geológico, escala 1:50000;
Peça Desenhada n.º 02·B, Carta Geológica de Pormenor, Cartografia dos Fenómenos
Cársicos Superficiais, escala 1:1000;
Peça Desenhada n.º 02·D, Perfis Geológicos PG 2-1, PG 2-3 e PG 3-1, escala 1:1000;
Peça Desenhada n.º 03, Extracto da Planta de Ordenamento do PNSAC, Localização da
Área de Implantação do Projecto sobre a Área do PNSAC e Sítio PTCON0015,
Serras de Aire e Candeeiros, escala 1:25000;
Peça Desenhada n.º 04, Carta de Habitats, escala 1:5000;
Peça Desenhada n.º 04-A, Carta de Habitats com Estatuto de Protecção, escala 1:5000;
Peça Desenhada n.º 04-A, Carta de Habitats com Estatuto de Protecção, escala 1:5000;
Peça Desenhada n.º 05, Planta Topográfica, Definição de Áreas, de Usos e de Zonas de
Defesa, escala 1:1000;
Peça Desenhada n.º 06, Planta Cadastral, escala 1:2000;
Peça Desenhada n.º 07·A, Situação Final de Lavra, escala 1:1000;
Peça Desenhada n.º 07·B, Definição de Áreas Preferenciais de Deposição de Pargas, de
Escombreiras e de Parques de Materiais, escala 1:1000;
Peça Desenhada n.º 07·C, Perfil Longitudinal PL1, Perfil Longitudinal PL2, Perfil
Transversal PT1, escala 1:1000;
Peça Desenhada n.º 08, Águas Subterrâneas, Principais Sistemas de Aquíferos, escala
1:200000;
Peça Desenhada n.º 09, Sentido Preferencial de Escoamento Subterrâneo, Ponto de Recolha
de Água para Análises, escala 1:25000;
Peça Desenhada n.º 10, Carta dos Solos, escala 1:25000;
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Peça Desenhada n.º 11, Carta de Capacidade de Uso do Solo, escala 1:25000;
Peça Desenhada n.º PARP 01, Situação Final de Lavra, escala 1:1000;
Peça Desenhada n.º PARP 02, Plano Geral, de Plantações e de Sementeiras, escala 1:1000;
Peça Desenhada n.º PARP 03, Plano de Modelação, escala 1:1000;
Peça Desenhada n.º PARP 04, Plano de Faseamento, escala 1:1000;
Peça Desenhada n.º PARP 05, Perfil Longitudinal PL1, Perfil Longitudinal PL1, Perfil
Transversal PT1, escala 1:1000;
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SOLANCIS, Sociedade Exploradora de Pedreiras, S.A.
Casal do Carvalho
Freguesia da Benedita
Concelho de Alcobaça
Distrito de Leiria

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
Área de Ampliação da Pedreira n. º5551 “Vale da Moita n.º1”
Freguesia de Arrimal
Concelho de Porto de Mós
Distrito de Leiria

RELATÓRIO SÍNTESE
1.

INTRODUÇÃO
Neste capítulo introdutório, é contextualizado o Projecto no que diz
respeito à sua designação, fase, identificação do proponente e entidade
licenciadora competente para autorização. São referidos o período de elaboração
do EIA, bem como os seus autores, os antecedentes do Projecto e as
metodologias usadas.
1.1.

Designação e Fase do Projecto
O presente documento corresponde ao Estudo de Impacte Ambiental

necessário para o licenciamento da área de ampliação da Pedreira n.º5551 “Vale
da Moita n.º01”. A referida Pedreira localiza-se em Vale da Moita, freguesia de
Arrimal, concelho de Porto de Mós e distrito de Leiria.
A Solancis, Sociedade Exploradora de Pedreiras, S.A., com sede em
Casal do Carvalho, freguesia da Benedita, concelho de Alcobaça e distrito de
Leiria, possui licença de estabelecimento das Pedreiras de calcário ornamental
com o nº 5551 – denominada “Vale da Moita n.º1” e n.º 5514 “Salgueira n.º11”,
situadas na freguesia de Arrimal, concelho de Porto de Mós e distrito de Leiria. A
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Solancis, S.A possui um contrato de aluguer dos terrenos das actuais áreas
licenciadas e da futura área de ampliação da Pedreira “Vale da Moita n.º1”,
assinado com a Junta de Freguesia de Arrimal (consultar Anexo I).
De acordo com o disposto no n.º9 do art.º 5º do Decreto-Lei n.º340/2007
de 12 de Outubro foi emitido pela Direcção Regional de Economia do Centro
(DREC)

(consultar

Anexo

V)

um

parecer

favorável

condicionado

ao

licenciamento da área de ampliação da Pedreira “Vale da Moita n.º1”, mediante a
apresentação dos seguintes elementos:
- Estudo de Impacte Ambiental de acordo com o disposto no n.º2 do
Anexo II do Decreto-Lei n.º69/2000, de 3 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º
197/2005, de 8 de Novembro;
- Pedido de atribuição de licença de exploração instruído nos termos do
art.º 27º do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, alterado e republicado
pelo Decreto-Lei n.º340/2007, de 12 de Outubro, cuja análise e tramitação ficará
condicionado à Decisão de Impacte Ambiental resultante do processo de
Avaliação de Impacte Ambiental;
No ano de 2006, a Pedreira “Vale da Moita n.º01” foi sujeita a um
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) para a sua ampliação de
15.664 m2, tendo obtido uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA)
desfavorável, uma vez que era incompatível como o Plano de Ordenamento do
PNSAC em vigor à data (Portaria n.º21/88, de 12 de Janeiro).
Com a publicação do novo POPNSAC, a ampliação em causa localiza-se
em “Áreas de Protecção Complementar do Tipo II (APCII)”, nas quais , de acordo
com o n.º1, do artigo 19º, da RCM n.º57/2010, de 12 de Agosto, “pode ser
autorizada a ampliação de explorações de extracção de massas minerais, nos
termos do artigo 32º”.
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Deste modo, a Solancis, S.A. pretende repetir o processo de AIA para a
área de ampliação referida, aproveitando agora para adicionar uma área extra de
13.815 m2. O processo de AIA referido servirá também para solicitar a fusão da
Pedreira “Salgueira n.º11” com a Pedreira “Vale da Moita n.º1”, ambas
pertencentes à mesma empresa, não apresentando por isso fronteira comum. A
fusão das duas pedreiras já tinha sido solicitada no passado, no entanto, nunca
foi concretizada.
O Projecto de ampliação da área da Pedreira n.º5551 “Vale da Moita n.º1”
está sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), pelo facto da área
pretendida se situar em área protegida pertencente ao Parque Natural das Serras
de Aire e Candeeiros (PNSAC), nos termos do nº2, alínea a) do Anexo II, do
Decreto-Lei n.º69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei 197/2005 de 8 de Novembro.
Assim, foi necessário para a instrução do processo de licenciamento a
elaboração do Plano de Pedreira (Classe 2) de acordo com o Decreto-Lei
n.º270/2001, de 6 de Outubro com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 340/2007 de 12 de Outubro que acompanhará o Estudo de Impacte
Ambiental.
O Resumo Não Técnico foi elaborado de acordo com o Decreto-Lei n.º
69/2000, de 3 de Maio na sua nova redacção e a Portaria n.º330/2001, de 2 de
Abril, em particular o Anexo III relativamente aos critérios de Boa Prática para a
Elaboração e Avaliação de Resumos Não Técnicos. O RNT é também
apresentado em suporte de papel e suporte informático selado, de acordo com o
despacho n.º11874/2001 (Diário da República – II, n.º130 – 5 de Junho) em que
de acordo com o ponto 1 do referido despacho, os ficheiros das peças escritas e
desenhadas são entregues em formato (pdf), respeitando a estrutura do RNT
apresentado em suporte papel.
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O Projecto em apreço designado por “Área de ampliação da Pedreira
n.º5551 “Vale da Moita n.º01” encontra-se na fase de Projecto de execução.

Foto 1 – Panorâmica da actual área de exploração da Pedreira n.º5551 “Vale da Moita n.º01”

Foto 2 – Pormenor da área que se pretende ampliar, a norte da actual área de exploração
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1.2.

Proponente do Projecto
O proponente do Projecto de licenciamento da área de ampliação da

Pedreira n.º5551 “Vale da Moita n.º01” é a Solancis, Sociedade Exploradora de
Pedreiras, S.A., com sede em Casal do carvalho, freguesia da Benedita,
concelho de Alcobaça e distrito de Leiria.

1.3.

Entidade Licenciadora do Projecto /Autoridade do EIA
A entidade licenciadora do Projecto sujeito a Procedimento de AIA é, nos

termos do da alínea b) do n.°2 do artigo 11º do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de
Outubro, na sua nova redacção, a Direcção Regional do Ministério da Economia
do Centro (DREC).
A autoridade de AIA é a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Centro (CCDR-Centro), nos termos da alínea b) do ponto 1 do Artigo
7° do Decreto-Lei n.°69/2000 de 3 de Maio, na sua nova redacção.

1.4.

Autor do Projecto e período da sua elaboração
O autor do Projecto é a empresa E.P.P., Engenharia, Projecto e

Planeamento Industrial, L.da., com escritório na Av. Eng.º Arantes e Oliveira,
nº46, r/c D.to, Lisboa. Os números de telefone e fax são, respectivamente,
218402385 e 218402489. O quadro seguinte apresenta a equipa técnica
responsável pela elaboração do presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA).
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EQUIPA TÉCNICA
NOME
Carlos Pires Lobato

FORMAÇÃO

UNIVERSIDADE / EMPRESA

Lic. Engª Minas e Civil

IST / E.P.P.

Técnico

ESTT,ISEGI-UNL / E.P.P.

João Luis Fonseca Fernandes

Lic. Engª Geológica
João Miguel da Costa Rodrigues
(Coordenação do Projecto)

Mestrado em Minerais e

U.AVEIRO / E.P.P.

Rochas Industriais (U.A.)

Maria Beatriz Martinez Lobato

Lic. Economia

UCP-FCH / E.P.P

Lic. Biologia
Mestrado em Economia
Ecológica (U.Coimbra)

U.COIMBRA / SINERGIAE

Lic. História variante Arqueologia

FCSH-UNL/NEOÉPICA

Pedro Silva

Lic. Engª Ambiente

U.AVEIRO / PEDAMB

Rui Areias

Lic. Engª Ambiente

U.LUSÓFONA / PEDAMB

Sónia Ricardo

Lic. Arq. Paisagista

ISA

Lic. Arquitectura

ULHT / E.P.P.

Nuno Vilela
Paulo Rebelo

Vasco Carlos Bento Tavares

O período da elaboração do Projecto decorreu entre Maio de 2011 e Junho de 2012.

1.5.

Antecedentes do Projecto
No ano de 2006, a Pedreira “Vale da Moita n.º01” foi sujeita a um

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) para a sua ampliação de
15.664 m2, tendo obtido uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA)
desfavorável, uma vez que era incompatível como o Plano de Ordenamento do
PNSAC em vigor à data (Portaria n.º21/88, de 12 de Janeiro).
De acordo com o disposto no n.º9 do art.º 5º do Decreto-Lei n.º340/2007
de 12 de Outubro foi emitido pela Direcção Regional de Economia do Centro
(DREC)

(consultar

Anexo

V)

um

parecer

favorável

condicionado

ao

licenciamento da área de ampliação da Pedreira “Vale da Moita n.º1”.
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1.6.

Metodologia e Estrutura do EIA
A metodologia considerada para a elaboração do EIA seguirá os preceitos

e as disposições consignadas no Anexo III do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de
Maio, na sua nova redacção e no Anexo II da Portaria n.º 330/2001, de 2 de
Abril.
Assim, a estrutura do EIA da área de exploração da Pedreira “Vale da
Moita n.º01” assentará na especificação das várias etapas e componentes
previstas nos referidos Anexos, adoptando-se as formas de abordagem mais
adequadas às características do projecto e à área onde se insere. A metodologia
adoptada na abordagem de cada uma das vertentes analisadas passará pela
consideração dos seguintes pontos:
1 - Introdução;
2 - Objectivos e Justificação do Projecto;
3 - Descrição Projecto;
3.1. – Localização Física e Geográfica;
3.2. – Características Gerais do Projecto;
3.3. – Utilização de Matérias-Primas, Recursos, Emissões Gasosas,
Efluentes Líquidos e Resíduos Gerados;
4 - Alternativas ao Projecto;
5 – Caracterização da Situação de Referência;
6 – Avaliação dos potenciais impactes do Projecto e Descrição das
Medidas de Mitigação;
7 – Monitorização;
8 – Lacunas Técnicas e de Conhecimento;
9 – Conclusão;
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10 – Bibliografia.
O Resumo Não Técnico (RNT) foi elaborado de acordo com o Decreto-Lei
n.º 69/2000, de 3 de Maio na sua nova redacção e a Portaria n.º330/2001, de 2
de Abril, em particular o Anexo III relativamente aos critérios de Boa Prática para
a Elaboração e Avaliação de Resumos Não Técnicos. O RNT é também
apresentado em suporte de papel e suporte informático selado, de acordo com o
despacho n.º11874/2001 (Diário da República – II, n.º130 – 5 de Junho) em que
de acordo com o ponto 1 do referido despacho, os ficheiros das peças escritas e
desenhadas são entregues em formato (pdf), respeitando a estrutura do RNT
apresentado em suporte papel.

2.

OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Neste capítulo é contextualizado o Projecto no que diz respeito aos seus
objectivos e justificação, benefícios esperados e implicações da sua não
realização.
2.1.

Objectivos do Projecto
Os principais objectivos do licenciamento da área de ampliação da

Pedreira “Vale da Moita n.º01” são os seguintes:
- Prolongar a vida útil da Pedreira;
- Garantir à empresa Solancis, S.A.. reservas suficientes de calcário
ornamental para o consumo dos seus clientes, aproveitando um recurso
geológico de elevada qualidade. Deste modo, a ampliação da Pedreira
não tem como objectivo o aumento da produtividade da empresa, mas
sim permitir que a produtividade actual se mantenha no futuro;
- Conciliar a exploração de rochas calcárias com a qualidade ambiental;
- Criar condições de segurança na Pedreira e nos trabalhadores;
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- Permitir uma maior rentabilidade económica na exploração da Pedreira;
- Gerir adequadamente os resíduos industriais gerados pela exploração da
Pedreira.
2.2.

Justificação do Projecto
O Projecto de exploração da área de ampliação da Pedreira “Vale da

Moita n.º01” está sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), pelo facto da
área pretendida se situar em área protegida pertencente ao Parque Natural
(PNSAC), nos termos do nº2, alínea a) do Anexo II, do Decreto-Lei n.º69/2000,
de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 197/2005 de 8 de
Novembro. Assim, foi necessário para a instrução do processo de licenciamento
a elaboração do Plano de Pedreira (Classe 2), de acordo com o Decreto
n.º270/2001, de 6 de Outubro com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 340/2007 de 12 de Outubro que acompanhará este Estudo de Impacte
Ambiental.
A exploração da área licenciada, que se vem realizando há já vários anos
colocou a descoberto um maciço de calcário ornamental de elevada qualidade.
Actualmente, toda a produção de blocos com valor ornamental da empresa
Solancis, S.A., após ser transformada é exportada para os mercados do Extremo
Oriente (60%), Europa (25%), EUA (10%) e América do Sul (5%).
O licenciamento da área de ampliação da Pedreira “Vale da Moita n.º1”
justifica-se portanto, pela necessidade de garantir reservas suficientes à
empresa, face à crescente procura destas rochas ornamentais por parte destes
mercados, aproveitando um recurso geológico de elevada qualidade. Deste
modo, a exploração da área de ampliação da Pedreira não irá aumentar a
produtividade da empresa, mas sim permitir a continuação no tempo da
produtividade actual, garantindo assim condições de abastecimento deste
produto aos seus principais e exigentes clientes estrangeiros.
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Em termos socio-económicos, justifica-se a escolha do Projecto da área
de ampliação da Pedreira n.º5551 “Vale da Moita n.º1”, pelo facto desta área
integrar-se no conjunto de explorações existentes no Maciço Calcário
Estremenho (MCE), que constitui o maior afloramento de calcários sedimentares
do nosso País, sendo uma região com grande aptidão para a extracção de
calcário de alta qualidade para a indústria das rochas ornamentais.
Um outro dado importante para este local em termos socio-económicos,
prende-se com o facto de se tratar de uma zona predominantemente rural, o
emprego na indústria extractiva, em termos monetários, é mais compensador que
o trabalho agrícola, tornando mais atractivas as possibilidades de emprego,
sobretudo para a população adulta jovem. Assim, a continuidade da exploração
da área da Pedreira n.º5551 “Vale da Moita n.º1” torna-se uma unidade
importante do conjunto do sector extractivo da região, contribuindo, deste modo,
para a estabilidade demográfica, para o desenvolvimento do sector industrial e
para a dinamização da actividade económica local e regional.
O impacte sócio-económico que ocorre nesta freguesia que possa resultar
da criação de novas Pedreiras ou da ampliação das existentes prevê-se que
venha a ultrapassar o seu âmbito geográfico, causando mudanças nos
habitantes e no tecido económico das zonas envolventes. A dinâmica da região
perante novos investimentos, que irão permitir o aumento do número de postos
de trabalho e fomentar relações comerciais entre as regiões circundantes será
desta maneira implementada. O Projecto de ampliação da Pedreira permitirá a
manutenção dos actuais 4 postos de trabalho que se encontram ao serviço da
Pedreira e de muitos outros que laboram na indústria transformadora. Deste
modo, permitirá criar riqueza na região com recurso à exploração de calcários de
elevada qualidade para a indústria das rochas ornamentais, utilizando para isso
as Melhores Tecnologias Disponíveis (MTD’s) visando uma gestão ambiental
orientada para que não seja reduzida a qualidade ambiental da região.
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Em termos ambientais, justifica-se a escolha do Projecto da área de
ampliação da Pedreira “Vale da Moita n.º01”, pelo facto de estar incluída numa
região onde já existem inúmeras Pedreiras, não provocando assim um
incremento significativo nos impactes ambientais já existentes.
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3.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO
Neste capítulo são descritas em pormenor todas as fases do Projecto, de
modo a prever os potenciais impactes ambientais adversos.
3.1.

Localização Física e Geográfica
A área do Projecto da “área de ampliação da Pedreira n.º5551 - Vale da

Moita n.º01” está situada no Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros,
lugar de Vale da Moita, freguesia de Arrimal, concelho de Porto de Mós e distrito
de Leiria. A Peça Desenhada N.º 01.A – Planta de Localização, em anexo,
localiza sobre um extracto da Carta Militar do Serviço Cartográfico do Exército,
folha n.º 327 Turquel (Alcobaça), à escala 1:25000, a área a que se refere o
presente estudo.
Na página seguinte apresenta-se a Figura 1 – Enquadramento na Rede
Viária Nacional, localização da Pedreira em Estudo.
O acesso à área de ampliação da Pedreira n.º 5551 "Vale da Moita n.º1"
realiza-se a partir da Estrada Nacional EN 1, no troço Rio Maior – Batalha,
bifurcando para a povoação de Vale de Ventos, através de estrada com
pavimento betuminoso numa extensão de cerca de 5 km. Os últimos 700 metros
de acesso ao local, bem como os caminhos da área da Pedreira n.º 5551 “Vale
da

Moita

n.º1”

propriamente

dita,

efectuam-se

através

de

caminhos

pavimentados em macadame (consultar em anexo a Peça Desenhada n.º01.B –
Planta de Localização do Projecto à escala Regional e Nacional, vias de acesso
à área de implantação do Projecto a partir das instalações Fabris da Solancis,
S.A., à escala 1:200 000).
A Nordeste é confinante com as Pedreiras n.º5552 e n.º 5504 de seu
nome “Airemármores”. Estas 2 pedreiras apresentam o mesmo nome, uma vez
que resultaram de um Processo de fusão. O Plano de Lavra (PL) e o Plano
Ambiental de Recuperação Paisagística (PARP) aqui apresentado foram
articulados com as Pedreiras da “Airemármores” referidas, uma vez que não
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existe fronteira comum entre as mesmas. A sul é confinante com um caminho
público que apresenta pavimento térreo. A habitação mais próxima da área em
estudo encontra-se a nordeste e a cerca de 300 m desta, na povoação de Vale
de Ventos (consultar Peça Desenhada n.º01.C – Extracto de Ortofotomapas da
área de implantação do Projecto e área envolvente, à escala 1:5000, em anexo).
A Planta de cadastral em anexo (Peça Desenhada n.º06, escala 1:2000)
identifica as Coordenadas dos Vértices da Extrema da Propriedade e os terrenos
confinantes.

3.2.

Características Gerais do Projecto
3.2.1.

Introdução

O presente documento corresponde ao Plano de Lavra elaborado para
uma área de 76.630 m2, que inclui os 38.787 m2 da área licenciada da Pedreira
“Vale da Moita n.º1”, os 8.364 m2 da área licenciada da Pedreira “Salgueira
n.º11”e os 29.479 m2 da área de ampliação.
Na área de exploração efectiva da área de ampliação será realizada uma
escavação num total de 74 m de profundidade, de onde resultarão 7 degraus de
10 m de altura e 1 degrau de 4 m de altura. Na área de exploração efectiva da
área licenciada será realizada uma escavação num total de 85 m de
profundidade, de onde resultarão 7 degraus de 10 m de altura e 1 degrau de 15
m de altura. Todos os degraus apresentarão 5 m de largura.
Como Situação Final de Lavra (única fase de exploração) desenvolver-seá desde a cota 450,00 m até à cota 357,00 m (consultar Peça Desenhada n.º
07.A – Situação Final de Lavra, à escala 1:1000 em anexo a este EIA).
De modo a ilustrar a lavra da Pedreira foi ainda produzida a Peça
Desenhada n.º 07.C – Perfil Longitudinal PL1, Perfil Longitudinal PL2 e Perfil
Transversal PT1, escala 1:1000.
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Conforme se pode verificar na Peça Desenhada n.º05, o limite da actual e
da futura área de ampliação da Pedreira n.º5551 “Vale da Moita n.º01”, sujeito a
este licenciamento corresponde a uma área total de 76.630 m2, a área de
exploração efectiva total (área escavada) ocupa 87,90% (67.354m2) da área
total, a área reservada para as instalações sociais de apoio e serviços
administrativos ocupa 1,16% (892 m2) da área total, as áreas de defesa a
caminhos públicos ocupam 17,25% (10.669 m2) da área total, as áreas de defesa
de prédios rústicos vizinhos ocupam 10,94% (8.384 m2) da área total.
O desmonte das frentes será feito de cima para baixo, sempre e após
terem sido retiradas as terras de cobertura (substrato vegetal), de modo a criar
uma faixa de pelo menos 2 m isenta de terras de cobertura entre o bordo dos
degraus e a superfície do terreno.
As terras de cobertura ficarão armazenadas com vista às posteriores
acções

de

Recuperação

Paisagística,

que

consistirá

inicialmente

na

implementação de uma cortina arbórea por todo o perímetro da Pedreira e
posterior modelação da área escavada com material inerte e terra vegetal.

3.2.2.

Cálculo de Reservas

O cálculo de reservas foi determinado com base no projecto de lavra, na
quantidade de produção anual pretendida, na densidade do calcário e na
estimativa percentual de material rejeitado. Deste modo, as características
geológicas e geotécnicas locais foram usadas no cálculo de reservas apenas
para determinar a densidade do calcário e estimar a percentagem de rejeitados
da exploração.
A geração dos distintos modelos digitais de terreno foi realizada mediante
um algoritmo de triangulação de nuvens aleatórias de pontos (triangulação de
Delaunay). O cálculo de reservas, efectuado por diferenciação de modelos
digitais de terreno, resulta do somatório do volume de prismóides triangulares
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elementares formados entre as superfícies correspondentes a cada daqueles
(prismóides verticais complexos).
O peso específico médio do calcário determinado em ensaios realizados
sobre diversas amostras, colhidas nos afloramentos da área a explorar é de
γ = 2,65 t/m3, valor este que utilizámos no cálculo de reservas da jazida.
As reservas existentes para a área de ampliação e para o aprofundamento
da área licenciada rondam os 3.292.607,43m3 (8.725.409t). Estima-se que serão
explorados 400 t/dia, 250 dias/ano. Considerando estes valores teremos uma
reserva de exploração para 87 anos.
De seguida apresenta-se uma Tabela que descrimina as reservas
referentes à área de ampliação e relativas ao aprofundamento da actual área
licenciada.

Situação Final de Lavra

Volume de
Exploração
3

(m )

Reserva da Exploração
3

(t) (γ=2.65t/m )

Anos de Exploração
(400 t/dia; 250
dias/ano)

Área Licenciada

850.634,51

2.254.181,45

22

Área Ampliação

2.441.972,92

6.471.228,24

65

TOTAL

3.292.607,43

8.725.409,69

87

987.782,23

2.617.622,91

Rejeitados (30%)

Nota: considerou-se uma produção diária de 400 t/dia, 250 dias/ano, sobre o total da reserva
com inclusão dos rejeitados.
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Descrição das Fases de desenvolvimento do Projecto

3.2.3.

3.2.3.1.Fase de Preparação
A fase de preparação será iniciada com operações de desmatagem e
decapagem na área por meio de uma pá escavadora. Estas operações não serão
muito problemáticas, uma vez que o local apresenta vegetação rasteira e solo
quase inexistente. A terra vegetal resultante da decapagem será empilhada pela
pá giratória no centro da área a intervencionar e posteriormente transportada por
um dumper para o local previsto para a colocação em pargas. De igual modo, os
escombros resultantes desta decapagem serão depositados nos locais
preferenciais para deposição de escombreiras (consultar Peça Desenhada
07.B).
Prevê-se que resultem da operação de decapagem da área de exploração
efectiva da ampliação da Pedreira de cerca de 1.473 m3 de solos.
Nesta fase de desenvolvimento do Projecto, não será necessário
transportar para a pedreira quaisquer tipo de anexos ou equipamentos, uma vez
que os actuais serão suficientes. Nesta fase, não será necessária a abertura de
acessos, uma vez que os que se encontram actualmente ao serviço da Pedreira
são suficientes.
As actividades mais importantes geradoras de impactes ambientais a
serem, empreendidas durante esta fase são:
- Decapagem e desmatagem, - Utilização de veículos e maquinaria.

3.2.3.2.Fase de Exploração
O método de exploração definido para a área de ampliação da Pedreira
n.º5551 “Vale da Moita n.º1” será a céu aberto, por degraus direitos,
descendentes,

e

é

estabelecido

em

função

da

topografia
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características e condicionantes geológicas de sistemas de fracturação e
tectónica regional referidas no Plano de Pedreira, e nos termos dos Art.º 44, do
Decreto-Lei n.º 270/01, de 6 de Outubro, na sua actual redacção.
As terras de cobertura ficarão armazenadas com vista às posteriores
acções de Recuperação Paisagística.
Os equipamentos utilizados para a serragem de bancadas de rochas
calcárias,

previamente

seleccionadas

a

partir

do

seu

tipo

litológico,

características mecânicas, presença de sistemas de fracturação, juntas e
diaclases, são baseados genericamente em modelos de corte contínuo por fio
diamantado e serrote. Previamente e para se dar inicio aos cortes, serão
realizados furos verticais e horizontais, que se interceptam, e por onde será
introduzido o monofio que irá realizar o corte ou serragem das várias faces,
repetindo a operação até ao individualizar da talhada.
Os equipamentos de perfuração a adoptar serão dotados de recolha
automática de poeiras ou, em alternativa, de injecção de água, tendo em vista
impedir a propagação ou evitar a formação de poeiras resultantes das operações
de perfuração.
Estes equipamentos são complementados pela utilização de pás
mecânicas, carregadoras e escavadoras para a realização de todas as
operações de transporte, carga e manutenção dos blocos. Por vezes utilizam-se
equipamentos de perfuração para aperfeiçoamento de superfícies e solinho de
blocos. Finalmente os blocos serão transportados para a fábrica da Solancis,
S.A, onde serão transformados e preparados para posterior venda no mercado
estrangeiro (consultar Peça desenhada n.º01.B).
A área de defesa de prédios rústicos vizinhos (10 m) localizada a Norte,
Oeste e Este está reservada para a colocação de uma cortina arbórea na
primeira fase de Recuperação Paisagística
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A área da Pedreira n.º 5551 “vale da Moita n.º1” inclui instalações sociais
de apoio, o grupo gerador/compressor, os depósitos de água e o tanque de água
que serão utilizados nos trabalhos da sua área de ampliação.
Actualmente existem as seguintes instalações que constituem o suporte
de toda a actividade de lavra:
- Serviços administrativos;
- Refeitório, onde não são confeccionados alimentos, existindo apenas um
micro-ondas para aquecer as refeições;
- Sanitário, equipado com fossa estanque.
Esclarece-se, que à medida que nos aproximarmos dos últimos anos de
exploração, os anexos aqui referidos, serão transferidos para um local situado no
interior da Pedreira, por forma a possibilitar a exploração das reservas de
calcário que se encontram na actual área dos anexos. Finalizada a exploração,
os anexos serão desactivados e desmantelados, conforme é descrito no Plano
de Desactivação.
Não existirá acumulação de águas no interior da corta, face à grande
permeabilidade dos calcários. Tudo indica que o desenvolvimento da lavra não
irá afectar nem os níveis freáticos nem as linhas de drenagem já existentes.
Como principais focos geradores de ruído citam-se os equipamentos de
extracção, de carga e transporte: nomeadamente, martelo perfurador, pás
carregadoras, giratória e dumpers. Prevê-se a emissão de alguma poeira na
movimentação dos equipamentos, além dos gases de escape da maquinaria,
bem como o ruído desses equipamentos.
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As actividades mais importantes geradoras de impactes ambientais a
serem empreendidas durante esta fase são:
- Perfuração e desmonte da rocha (negativo);
- Uso de veículos e maquinaria (negativo),
- Manutenção dos 4 postos de trabalho (positivo);
- Venda dos blocos ornamentais no mercado internacional (positivo);
- Recuperação paisagística do local (positivo).
As actividades do Projecto potencialmente geradoras de impactes
cumulativos nesta fase são:
- Utilização de equipamento que emite ruído e poeiras para a atmosfera;
- Utilização das vias para a movimentação da matéria-prima;
- Criação de novos postos de trabalho;
- Venda dos blocos ornamentais no mercado internacional (positivo).
Os equipamentos produtivos que estão ao serviço da Pedreira “Vale da
Moita n.º01” são os seguintes:
•

1 Pá carregadora CAT 980;

•

1 Pá carregadora CAT 950;

•

1 Giratória c/martelo CAT 330;

•

1 Martelo perfurador AC ROC 66;

•

2 Dumper.

Aquando da ampliação da Pedreira estes equipamentos serão mantidos,
prevendo-se que não haverá necessidade de se adquirir novos.
Apresenta-se de seguida um esquema representativo (Figura 2) do circuito
produtivo, das diferentes fases que o constituem e anteriormente descritas:
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Figura 2 – Esquema representativo do circuito produtivo para a actual e futura área de ampliação da Pedreira n.º5551 “Vale da Moita n.º1”
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3.2.3.3.Fase da Recuperação Paisagística e Desactivação
3.2.3.3.1. Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística
3.2.3.3.1.1. Local de Exploração
O presente documento corresponde ao Plano Ambiental e de
Recuperação Paisagística elaborado para uma área de 76.630 m2.
Pretende-se com o presente PARP caracterizar a área onde se localiza
a pedreira e a sua envolvente e propor a recuperação paisagística das áreas
que virão a ser afectadas pela actividade extractiva, em função do Plano de
Lavra e de acordo com a legislação em vigor (Decreto-Lei n. 270/2001 de 6
de Outubro com as alterações introduzidas pelo Decreto Lei n.º 340/2007 de
12 de Outubro).
Neste Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística preconizam-se
medidas para aproximar as condições da pedreira, após a exploração, às
condições originais da zona, no que respeita à morfologia do terreno, à
paisagem e à vegetação.
Procurou-se

estabelecer

um

equilíbrio

entre

as

medidas

de

recuperação a tomar e a sua viabilidade económica. Desta forma, o material
rejeitado da exploração da pedreira e a terra armazenada em pargas serão
aproveitados no enchimento dos degraus durante a fase de recuperação e
escolheu-se um tipo de vegetação adaptada à região e com possibilidade de
ser encontrada no mercado.
Na zona de exploração efectiva prevê-se a regularização dos degraus
com os rejeitados da pedreira e terra e por fim o seu revestimento com
vegetação.
Em anexo ao Plano de Pedreira é apresentado o Plano de
Recuperação Paisagística (PRP) de 2 áreas degradadas, que funcionarão
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como áreas de compensação ambiental. Após a aprovação do PRP pelo
ICNB, será executada a recuperação paisagística do local, cumprindo-se
assim com o n.º6 do artigo 32º da RCM n.º57/2010, de 12 de Agosto.
Nos limites da pedreira prevê-se uma cortina arbórea, a plantar antes
do início dos trabalhos, que permitirá reter as poeiras resultantes da
exploração e diminuir o ruído na zona envolvente.
Prevê-se que a lavra se desenvolva numa única fase, com duração de
87 anos.
Neste documento, para justificar e fundamentar as soluções de
recuperação e integração paisagística adoptadas, procede-se ainda à
caracterização do terreno e da sua envolvente dos pontos de vista biofísico e
paisagístico, à identificação e avaliação dos impactes visuais mais
significativos, à proposta de medidas de mitigação de impactes visuais e à
definição de um breve plano de monitorização para esta área.
A área da Pedreira de Calcário “Vale da Moita n.º01” encontra-se
inserida no Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros (PNSAC). As
características particulares do Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros
dão origem a uma paisagem única e singular resultado da conjugação das
características calcárias desta zona com as suas sobre-elevação e posição
geográfica. A qualidade visual da área de intervenção do projecto e sua
envolvente, caracteriza-se por um relevo mais ou menos acentuado em que
os matos baixos dominam a paisagem. No entanto, a área imediatamente
adjacente à área da pedreira de calcário “Vale da Moita n.º01” apresenta um
elevado grau de intervenção humana, preconizada fundamentalmente pela
extracção de inertes, que reduzem consideravelmente o interesse e valor
paisagístico da área em estudo e sua envolvente.
A Serra de Aire, localizada no Maciço Calcário Estremenho,
caracteriza-se por constituir uma zona transição entre as condições climáticas
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de carácter mediterrânico e atlântico. Situa-se quase na totalidade, na zona
edafoclimática calcomediterrânea, tendo um clima húmido, temperaturas
médias e grande deficiência de água no Verão, características que
possibilitam a existência de uma grande biodiversidade. A secular ocupação
humana moldou o território através do fogo, do pastoreio e da agricultura. São
característicos, nas zonas de vales, os muros de pedra calcária, usados na
compartimentação de pequenas parcelas cultivadas e nos olivais, cujo
subcoberto de arrelvados é frequentemente pastoreado por ovinos e caprinos.
Mais recentemente algumas plantações florestais de eucalipto e pinheiro
bravo alteraram largas extensões de uma paisagem onde predominam as
formações cársicas e os matos de substituição de carvalhais ou azinhais
(vestigiais em zonas baixas), dominados principalmente por carrascais, tojais
e matos de pequenos caméfitos, rico em plantas aromáticas.
A área envolvente à Pedreira é essencialmente constituída por estrato
arbustivo/sub-arbustivo, sendo espécies de porte baixo ou rasteiro como o
tomilho (Thymus zygis subsp. sylvestris), o alecrim (Rosmarinus officinalis),
Osyris alba, Genista tournefortii, sanganho-mouro (Cistus salvifolius),
pascoinhas (Coronilla glauca) e o orégão (Origanum virens), que cobrem
extensas áreas. Nos matagais, assinalam-se diversas espécies de porte alto,
sendo as mais frequentes, o carrasco Quercus coccifera), o aderno (Rhamnus
alaternus), a urze-das-vassouras (Erica scoparia), o medronheiro (Arbutus
unedo), a giesta-amarela (Cytisus sp.), o pilriteiro (Crataegus monogyna) e
folhado (Viburnum tinus). Nos matagais e sob coberto dos carvalhais e
povoamentos florestais são frequentes trepadeiras como as silvas (Rubus
ulmifolius), a hera (Hedera helix s.l.), a salsaparrilha (Smilax aspera) e a
agarra-saias (Rubia peregrina).
A nível herbáceo assinala-se a presença de diversos tipos de geófitos,
incluindo Hyacinthoides hispanica, Ornithogalum sp., Narcissus calcícola,
Narcissus bulbocodium, Fritillaria lusitanica, Muscari neglectum, Allium
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roseum, 5 espécies de orquídeas (Ophrys lutea, Ophrys scolopax, Orchis
mascula (inclui O. olbiensis), Orchis italica e Neotinea maculata)
A nível arbóreo as espécies principais são o eucalipto (Eucalyptus
globulus) e o pinheiro-bravo (Pinus pinaster), que ocorrem em povoamentos
mistos ou puros. Assinala-se ainda a abundância de carvalho-português
(Quercus

faginea

subsp.

broteroi)

formando

bosques

fechados

ou

representado por indivíduos jovens em regeneração nos matagais.

3.2.3.3.1.2. Recuperação/Faseamento
Com o presente PARP pretende-se por um lado minimizar os impactes
ambientais e paisagísticos gerados pelos trabalhos de exploração da pedreira
e por outro promover o restabelecimento de uma paisagem equilibrada,
produtiva e sustentável.
A recuperação e integração paisagística da pedreira irão ocorrer em
três fases. Como fase de intervenção imediata (2012) prevê-se uma cortina
arbórea, nos limites da pedreira, que permitirá reter as poeiras resultantes da
exploração e diminuir o ruído na zona envolvente. Nesta fase proceder-se-á
também à sementeira das pargas. A segunda fase (2022) ocorrerá após a
exploração total da lavra dos degraus às cotas 437m, 427m e 417m e a
terceira fase (2099) após a exploração da restante pedreira.
3.2.3.3.1.3. Modelação/Plano de Aterro
Está previsto o enchimento total ou parcial dos degraus com os
rejeitados do processo de extracção. A modelação prevê uma aproximação
ao relevo original. A modelação deverá respeitar o traçado proposto nas
peças desenhadas, sendo feita por camadas, as inferiores com os elementos
mais grosseiros e as superiores com elementos mais finos. Por fim prevê-se a
cobertura da camada superior com uma camada de 0,20m de terra. Esta
camada deverá sofrer uma mobilização rigorosa, de modo a deixar a
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superfície do terreno como está indicado nas peças desenhadas do projecto.
Em cada degrau deverá deixar-se uma margem de segurança de 2 m ao
limite exterior. Os aterros não deverão apresentar declives superiores a 1/3
(v/h).
Para aceder às zonas em recuperação, utilizar-se-ão os acessos já
traçados durante a fase de exploração. Nas zonas a semear prevê-se a
realização de hidrossementeira, podendo-se utilizar o degrau imediatamente
superior ou inferior para projectar a solução com a mistura de sementes,
fertilizantes, etc. A modelação proposta é apresentada no “Plano de
Modelação” (desenho 3) e nos cortes-tipo (desenho 5) do PARP.
O volume de aterro da lavra a constituir no total da área licenciada e da
futura área de ampliação da área da Pedreira n.º5551 “Vale da Moita n.º01”,
calculado por diferença de modulação digital de terreno, é o seguinte:
9 Escavação·

3.292.607,43 m3;

9 Volume de aterro (Terraplanagens)
262.882,75 m3
3.2.3.3.1.4. Sementeiras e Plantações
As espécies vegetais escolhidas para o revestimento vegetal tiveram
em conta a flora da região. Com o tempo, espera-se que estas plantas sejam
capazes de se desenvolver por si, e que acabem por criar uma mata
semelhante à original. As sementeiras poderão ser realizadas pelo método da
hidrossementeira e as plantações serão realizadas manualmente, no próprio
degrau depois de modelado. Sempre que possível, manter-se-á a cobertura
vegetal existente, evitando-se a danificação desnecessária de exemplares
arbóreos ou arbustivos.
As espécies arbóreas, arbustivas e herbáceas serão das espécies
discriminadas no quadro que se segue. As densidades relativas de cada
espécie estarão indicadas nas peças desenhadas e no “Caderno de
Encargos”.
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Árvores
Espécie

Nome Vulgar

Quercus coccifera

carrasco

Quercus rotundifolia

Azinheira

Arbustos
Espécie

Nome Vulgar

Cistus crispus

Roselha

Cistus ladanifer

Esteva

Cytisus scoparius

Giesteira das vassouras

Lavandula stoechas

Rosmaninho

Phillyrea angustifolia

Lentisco bastardo

Pistacia lentiscus

Aroeira

Rosmarinus officinalis

Alecrim

Herbáceas
Espécie

Nome Vulgar

Festuca rubra rubra

Festuca

Lolium multiflorum

Erva Castelhana

Lolium rigidum

-

Lotus corniculatus

Cormichão

Lupinus luteus

Tremocilha

Ornitopus compressus

Serradela brava

Trifolium incarnatum

Trevo encarnado

Ulex airensis

-

As zonas destinadas a pargas e escombreiras foram definidas no
“Plano de Lavra” e a sua localização está indicada nas respectivas peças
desenhadas. No fim da exploração prevê-se o aproveitamento das terras e
solos depositados nestas zonas, para o enchimento dos vários degraus.
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3.2.3.3.1.5. Destino dos Equipamentos
A maquinaria e equipamentos utilizados nos trabalhos de recuperação
paisagística terão um carácter móvel e serão retirados do local assim que
termine cada uma das fases de recuperação.

3.2.3.3.1.6. Manutenção e Conservação
Pretende-se que os trabalhos de manutenção e conservação se
prolonguem até dois anos após a conclusão dos trabalhos de recuperação da
pedreira e que sejam os que estão indicados no “Caderno de Encargos” deste
“Plano Ambiental de Recuperação Paisagística”.

3.2.3.3.1.7. Caderno de Encargos
Fazem parte integrante do presente “Caderno de Encargos” todos os
fornecimentos, trabalhos e o seu modo de execução, descritos nas listas de
preços, mapas de acabamentos e peças desenhadas, que o empreiteiro se
obriga a cumprir na integra.
O empreiteiro deverá inteirar-se no local da obra e junto da fiscalização
do volume e natureza dos trabalhos a executar, não sendo atendidas
quaisquer reclamações baseadas no desconhecimento da falta de previsão
dos mesmos.
Dever-se-á

ainda

contar

com

a

execução

dos

trabalhos

e

fornecimentos que, embora não explicitamente descritos neste “Caderno de
Encargos”, sejam necessários ao bom acabamento da obra.
Transportes, cargas, descargas, armazenamentos e aparcamentos
realizados de modo a evitar a mistura de materiais diferentes, bem como a
conservação e todos os encargos inerentes, serão por conta do empreiteiro.
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Os trabalhos que constituem a presente empreitada deverão ser
executados com toda a solidez e perfeição, e de acordo com as melhores
regras da arte de construir. Entre diversos processos de construção, que
porventura possam ser aplicados, deve ser sempre escolhido aquele que
conduz a maior garantia de duração e acabamento.
Os materiais inertes a empregar na execução do projecto serão
provenientes dos trabalhos de lavra da própria pedreira. A terra viva será
proveniente de pargas que resultarão da decapagem da própria pedreira.
Os materiais a empregar serão sempre de boa qualidade, deverão
satisfazer as condições exigidas pelos fins a que se destinam e não poderão
ser aplicados sem a prévia aprovação da fiscalização.
O empreiteiro, quando autorizado pela fiscalização, poderá empregar
materiais diferentes dos inicialmente previstos, se a solidez, estabilidade,
duração, conservação e aspecto da obra, não forem prejudicados e não
houver aumento de preço da empreitada.
O empreiteiro obriga-se a apresentar previamente à aprovação da
fiscalização amostras dos materiais a empregar acompanhados dos
certificados de origem, ou da análise ou ensaios feitos em laboratórios
oficiais, sempre que a fiscalização o julgue necessário, os quais depois de
aprovados servirão de padrão.
À fiscalização reserva-se o direito de, durante e após a execução dos
trabalhos, e sempre que o entender, levar a efeito ensaios de controlo para
verificar se a construção está de acordo com o estipulado neste “Caderno de
Encargos”, bem como de tomar novas amostras e mandar proceder às
análises, ensaios e provas em laboratórios oficiais à sua escolha. Os
encargos daí resultantes são por conta do empreiteiro. O disposto nesta
condição não diminui a responsabilidade que cabe ao empreiteiro na
execução da obra.
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Constituem encargos do empreiteiro a condução e o pagamento da
água para a obra em todos os trabalhos da empreitada a eles ligados.
Todas as especificações de materiais e modos de execução contidas
neste “Caderno de Encargos” serão tomadas em conta na Execução do
Projecto, nos procedimentos referentes à Garantia e nos trabalhos de
Manutenção.
3.2.3.3.1.7.1. Modelação do Terreno
Os materiais inertes utilizados nos aterros serão directamente
provenientes do processo de extracção de inertes (designam-se rejeitados da
exploração). Poderão ser elementos grosseiros ou material fino: a primeira
camada (inferior) será constituída por elementos grosseiros (dimensões
superiores a 15 cm), espalhados de forma a ficar 0,4 m abaixo da cota de
projecto. Sobre esta camada, coloca-se uma segunda camada, com 0,2 m de
espessura, de material inerte com dimensões entre 5 e 15 cm e finalmente
espalha-se uma camada de material fino (tout-venant com dimensões
inferiores a 5 cm). Esta camada terá aproximadamente 0,2 m de espessura e
ficará, após a modelação, compactação e regularização, 0,15m abaixo do
nível das cotas de projecto. Não deverão constituir-se aterros com inclinações
superiores a 1/3.
3.2.3.3.1.7.2. Solos/Terra viva
Após colocação da camada de tout-venant, espalhar-se-á uma camada
de terra viva, ao longo de toda a superfície, com cerca de 0,2 m de
espessura, que após a sua compactação deverá ficar com 0,15 m. A terra a
empregar na camada superficial, nas valas e nas covas será proveniente das
pargas da obra ou, no caso de estas serem insuficientes, deverá ser adquirida
no exterior, obedecendo às seguintes condições:
-

Ser provenientes de solos de elevada capacidade agrícola;

-

Serem ricos em matéria orgânica e elementos bioquímicos;
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-

Estar isentos de ramos, folhas, troncos, raízes, ervas, lixos ou
quaisquer detritos orgânicos;

-

Estar isentos de quaisquer outros materiais impróprios;

-

Não ter elementos com uma dimensão máxima superior a 2/3 da
espessura da camada uma vez compactada*;

-

Ter um teor de humidade que permita atingir o grau de
compactação desejado;

-

Ter um pH próximo da neutralidade.

Após a conclusão dos trabalhos de espalhamento e compactação da
terra, esta deverá ser submetida a uma mobilização superficial (mínimo de
0,10 cm de profundidade), por meio de escarificação ou gradagem, para
destorroamento e preparação do terreno para as operações subsequentes.
Para a plantação das árvores abrir-se-ão, ao longo dos degraus, covas
com 0,6 m de diâmetro por 0,6 m de profundidade, nos locais indicados no
“plano de Plantação e de Sementeiras”. O material extraído coloca-se à volta
da cova, enchendo-a então com terra viva (camada com cerca de 0,6 m de
altura). Se o torrão ou as dimensões da raiz o justificarem, será feita a
abertura de uma cova de maiores dimensões para que a raiz se desenvolva
normalmente.
O fundo e os lados das covas serão picados até 0,1 m para permitir
uma melhor aderência da terra de enchimento.
3.2.3.3.1.7.3. Fertilização
Considerando a existência de grande número de suiniculturas na
região, prevê-se o aproveitamento do estrume de origem suína para a
*

Uma camada de 20 cm de terra viva não terá elementos de dimensões maiores que 15 cm.
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fertilização e correcção do solo. O estrume de porco é cáustico para as raízes
das plantas, enquanto fresco. Deverá ser incorporado no solo, no Outono, ou
aplicado em cobertura, já decomposto, na Primavera.
Assim, na zona de plantação e sementeira serão usados os seguintes
adubos orgânicos:
-

Estrume bem curtido, 5 kg/m2, algumas semanas antes da
plantação ou sementeira;

-

Nos dois anos seguintes, na mesma época, e apenas nas zonas de
árvores e/ou arbustos um reforço de 1 kg/m2 do mesmo produto.

No

caso

de

a

sementeira

ser

executada

pela

técnica

de

hidrossementeira, o adubo, a aplicar à sementeira, poderá ser incorporado na
mistura sendo, nesse caso, aplicado sob uma formulação líquida e numa
proporção idêntica à que foi acima referida.
Nas zonas de plantação de árvores a cova é cheia, algum tempo antes
da plantação e até 2/3 da altura, com terra de boa qualidade misturada com o
estrume decomposto, na proporção de 1 kg/cova, de modo a que o estrume
fique homogeneamente distribuído na terra. A mistura deverá ser feita
manualmente.
3.2.3.3.1.7.4. Água
A água a empregar na mistura de hidrossementeiras e nas regas
deverá ser doce, limpa e isenta de ácidos, substâncias orgânicas ou
deliquescentes, resíduos ou quaisquer outras impurezas, em especial
cloretos, sulfatos e óleos.
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3.2.3.3.1.7.5. Material Vegetal-Plantações
Serão plantados todos os exemplares previstos, nas espécies,
proporções e localizações indicadas nos desenhos de projecto e de acordo
com o quadro abaixo.
Mata arbórea
Espécie

Nome Vulgar

Tipo

Un
Fase 0

Fase 1

Fase 2

Carrasco

árvore

82

155

763

Quercus rotundifolia Azinheira

árvore

147

40

172

Quercus coccifera

Qualquer

substituição

das

espécies

preconizadas

deverá

ser

autorizada pela fiscalização.
Os exemplares a plantar deverão ser novos e com um bom estado de
sanidade, desenvolvimento e conformação.
As árvores deverão ter flecha intacta e raiz bem desenvolvida. Deverão
ser fornecidas em torrão, com consistência suficiente para que não se
desfaça com facilidade. As dimensões mínimas do torrão deverão ser
proporcionais às suas alturas.
As árvores deverão apresentar uma altura mínima (acima do solo) de
0,8 m.
As plantações deverão ocorrer preferencialmente no período que
decorre desde a 2ª quinzena do mês de Novembro até à 1ª quinzena do mês
de Março, e deverão proceder-se da seguinte forma:
A plantação das árvores, precederá as sementeiras.
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Será feita uma cova, por meio de uma retroescavadora ou afim, para
plantação de cada árvore (como já foi especificada no capítulo “Solos/Terra
Viva”).
A posição das árvores será a definida no “Plano de Plantações e de
Sementeiras”.
Após as covas de plantação estarem cheias com terra já fertilizada e
devidamente compactada, até 2/3 da sua altura, abrem-se pequenas covas
de plantação à medida do torrão ou do sistema radicular, no caso da
plantação em raiz nua.
Os tutores, caso sejam necessários, serão cravados no terreno natural,
bem fixos na cova ou vala, aquando do enchimento destas com a terra
fertilizada.
Seguir-se-á a plantação propriamente, havendo o cuidado de deixar a
parte superior do torrão, no caso de plantas envasadas, ou do colo das
plantas, quando estas são de raiz nua, à superfície do terreno, para evitar
problemas de asfixia radicular.
Após a plantação deverá abrir-se uma pequena caldeira para a
primeira rega que deverá fazer-se de imediato à plantação e pulverizando a
cova com água, para melhor compactação e aderência da terra à raiz da
planta. Far-se-á um calcamento a pé, à medida que se for fazendo o seu
enchimento com terra medianamente húmida. Completa-se o enchimento da
cova com terra viva, até atingir uma altura ligeiramente superior à altura do
terreno em volta, para compensar futuros abatimentos.
Depois da primeira rega e sempre que o desenvolvimento da planta o
justifique, deverão ser aplicados tutores, tendo o cuidado de proteger o sítio
da ligadura com papel, serapilheira ou qualquer outro material apropriado,
para evitar ferimentos.
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3.2.3.3.1.7.6. Sementeiras/Hidrossementeiras
As sementes apresentarão, na altura da sua utilização o grau de
pureza e poder de germinação exigido pela lei. Se forem provenientes de
recolha directa, deverão ser submetidas às condições adequadas de
preparação e conservação de modo a não perderem a capacidade
germinativa. Se decorrer um período de tempo superior a 6 meses entre a
recolha das sementes e a sementeira, algumas espécies poderão perder o
seu poder germinativo, pelo que este deverá ser reavaliado na altura da
sementeira. Qualquer substituição das espécies preconizadas deverá ser
autorizada pela fiscalização. Será feita sementeira de herbáceas e arbustos,
segundo espécies, locais e proporções indicados nos desenhos de projecto e
nos quadros seguintes.
MISTURA 1 – Mistura herbácea
Densidade de Sementeira: 20g/m2
Espécie

Nome Vulgar

% em peso

Festuca rubra rubra

Festuca

15

Lolium multiflorum

Erva Castelhana

40

Lolium rigidum

-

25

Lotus corniculatus

Cormichão

4,5

Lupinus luteus

Tremocilha

0,5

Ornitopus compressus

Serradela brava

5

Trifolium incarnatum

Trevo encarnado

5

Ulex airensis

-

5

MISTURA 2 – Mistura arbustiva
Densidade de Sementeira: 2g/m2
Espécie

Nome Vulgar

% em peso

Cistus crispus

Roselha

20

Cistus ladanifer

Esteva

15

Cytisus scoparius

Giesteira das vassouras

3
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Lavandula stoechas

Rosmaninho

20

Phillyrea angustifolia

Lentisco bastardo

25

Pistacia lentiscus

Aroeira

7

Rosmarinus officinalis

Alecrim

10

As sementeiras poderão ser feitas pelo método de hidrossementeira. A
hidrossementeira de herbáceas e de arbustos será feita durante a época das
chuvas (desde meados de Setembro até meados de Novembro) e depois de
todas as plantações, para evitar o pisoteio e permitir um melhor acabamento
dos trabalhos.
A execução de sementeiras fora do período referido só será autorizada
pela fiscalização a título excepcional e mediante proposta devidamente
justificada do empreiteiro.
A hidrossementeira será efectuada por projecção de mistura aquosa
contendo a mistura de sementes 1 ou 2, indicadas nos quadros acima, o
fertilizante, o correctivo, o estabilizador e o protector.
A hidrossementeira será realizada em duas aplicações, intervaladas de
4 a 6 semanas, onde indicado no “Plano de Plantações e Sementeiras” e de
acordo com as seguintes especificações.
1ª APLICAÇÃO: inclui o espalhamento da mistura de sementes
herbáceas 1, na totalidade da área indicada nas peças desenhadas, nas
quantidades acima especificadas e a aplicação dos seguintes produtos com a
dosagem abaixo indicada:
Fertilizante (formulação líquida)

5 kg/m2

Turfa

0,2 l/m2

Fixador tipo “Biostab”

20 g/m2

Complexo húmico tipo “Biohum”

50 g/m2

Mistura herbácea 1

20 g/m2
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2ª APLICAÇÃO: terá lugar 4 a 6 semanas após a primeira aplicação,
quando as herbáceas tiverem no máximo 10 cm de altura e será efectuada na
área indicada nas peças desenhadas. Esta aplicação para além da mistura
arbustiva 2, nas quantidades especificadas no quadro acima, deverá incluir os
seguintes produtos:
Fertilizante (formulação líquida)

0,5 kg/m2

Turfa

0,2 l/m2

Fixador tipo “Biostab”

10 g/m2

Complexo húmico tipo “Biohum”

25 g/m2

Mistura arbustiva 2

2 g/m2

No caso de se preferir o método de sementeira tradicional, espalhar-seão manualmente as sementes herbáceas e arbustivas nas proporções acima
indicadas. Segue-se o seu enterramento, o qual pode ser feito picando a
superfície do terreno a ancinho, seguido de rolagem com rolo normal ou por
meio de uma a duas passagens com rolo tipo “Cross Kill”.
3.2.3.3.1.8. Garantia
Até ao prazo de 1 ano após a conclusão dos trabalhos, serão
garantidas, pelo empreiteiro adjudicatário:
- Revestimento herbáceo, nas zonas semeadas, com uma cobertura de
0,8%, e de modo a que não existam peladas em áreas superiores a 1 m2. A
existência de 85% das árvores e dos arbustos plantados, em boas condições
e não danificados.
No caso de não se verificarem os valores acima exigidos, o empreiteiro
procederá, à sua custa, e na época subsequente adequada, a nova
sementeira nas zonas das peladas e à plantação das árvores ou arbustos em
falta, de acordo com o Projecto, ou se a fiscalização aprovar, com outras
espécies apropriadas ao local.
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Esta garantia não abrange os danos causados por catástrofes naturais,
incêndios ou pela utilização indevida do espaço trabalhado que impeça o
normal desenvolvimento do material vegetal, como por exemplo acções de
despejo de lixos, resíduos ou outros materiais nestas zonas, pisoteio
excessivo, passagem ou estacionamento de veículos, sempre que estas
acções não sejam da responsabilidade do empreiteiro adjudicatário.
3.2.3.3.1.9. Fertilização
Nos dois anos subsequentes ao das sementeiras e plantações, e na
mesma época de final de Verão/princípio do Outono, será feita uma
fertilização de cobertura com adubo de origem suína, bem curtido, à razão de
1kg/m2.
3.2.3.3.1.10. Regas
Na época de maior secura deve ser feita uma rega, por meio de um
autotanque ou outro, sobretudo às árvores e arbustos. Esta operação deve
ser feita durante os dois primeiros anos, até que a vegetação apresente
capacidade de auto-suficiência. Deve ser mais intensiva nos meses
subsequentes às plantações.
3.2.3.3.1.11. Desmatagem, Repicagem e Retancha
Deverá ser feita a desmatagem necessária ao bom desenvolvimento
das espécies plantadas e semeadas, eliminando-se as infestantes e outras
que se considerem necessárias. Deverá ser feita repicagem das espécies
implantadas que se encontrem em densidade maior do que a desejável a um
bom desenvolvimento. A fiscalização deverá decidir sobre a orientação destes
trabalhos. Estas operações de manutenção e de conservação e os
respectivos períodos de execução encontram-se indicados no quadro que se
segue:
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Plano de operações para as acções de manutenção
A

S

0

0

0

O

x

D

0

0

0

0

0

0

0

0

0

J

F

M

A

M

2º ANO

J

J

A

S

0

0

0

0

x

Rega
Ceifa

0

O

N

D

J

F

M

0

A

0

Fertilização

Trabalhos de Manutenção

1º ANO
N

M

J

J

A

S

0

0

0

x

O

N

D

x

Fertilização

Deposição de
terra viva

IMPLANTAÇÃO
J

Rega

Sementeira e
Plantação

Trabalhos de Implantação

Modelação e
regularização de
taludes

ANOS
MESES

0

0

0

0

0

0 - Operações obrigatórias
x - Operações a executar sempre que possível
3.2.3.3.1.12. Plano de Monitorização
A actividade extractiva a céu aberto gera, de um modo geral, impactes
visuais

negativos

extremamente

significativos

que

justificam

a

sua

monitorização e a adopção de medidas de gestão ambiental.
Pretende-se

desta

forma

garantir

o

sucesso

da

recuperação

paisagística da área e a minimização dos principais impactes visuais da
exploração, conforme preconizado neste plano.
Para atingir estes objectivos deverá desenvolver-se uma monitorização
na fase de exploração que será posteriormente complementada com uma
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monitorização

pós-exploração

que

integra

o

plano

ambiental

e

de

recuperação paisagística. Para estas monitorizações será necessária
cartografia de base que inclua: localização de estaleiros, parques de
máquinas, vias e acessos, depósitos de materiais (incluindo pargas de terra
arável) e o Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP). Os
relatórios de monitorização terão uma periodicidade anual.
DATA - FASE

TEMPO VERIFICAR
1 dia

- se se efectuou o espalhamento da camada de 0,20m
de terra viva nas zonas a semear;
- abertura, fertilização e enchimento das covas;
- se a plantação de árvores está de acordo com as
peças desenhadas e com o C.E.
- se a mistura da sementeira / hidrossementeira
herbácea tem as características indicadas no C.E e se
foi espalhada uniformemente.

2011 – Fase 0

1 dia

- se a mistura da sementeira / hidrossementeira
arbustiva tem as características indicadas no C.E e se
foi espalhada uniformemente.

1 dia

- se, dentro do prazo de garantia, houve substituição
das árvores mortas.

1 dia

- se se efectuou o espalhamento da camada de 0,20m
de terra viva nas zonas a semear;
- abertura, fertilização e enchimento das covas;
- se a plantação de árvores está de acordo com as
peças desenhadas e com o C.E.
- se a mistura da sementeira / hidrossementeira
herbácea tem as características indicadas no C.E e se
foi espalhada uniformemente.

2022 – Fase 1

1 dia

- se a mistura da sementeira / hidrossementeira
arbustiva tem as características indicadas no C.E e se
foi espalhada uniformemente.

1 dia

- se, dentro do prazo de garantia, houve substituição
das árvores mortas.
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DATA - FASE

TEMPO VERIFICAR
1 dia

- se se efectuou o espalhamento da camada de 0,20m
de terra viva nas zonas a semear;
- abertura, fertilização e enchimento das covas;
- se a plantação de árvores está de acordo com as
peças desenhadas e com o C.E.
- se a mistura da sementeira / hidrossementeira
herbácea tem as características indicadas no C.E e se
foi espalhada uniformemente.

2099 – Fase 2

1 dia

- se a mistura da sementeira / hidrossementeira
arbustiva tem as características indicadas no C.E e se
foi espalhada uniformemente.

1 dia

- se, dentro do prazo de garantia, houve substituição
das árvores mortas.
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3.2.3.3.1.13. Estimativa Orçamental
Apresenta-se de seguida a estimativa orçamental para as 3 fases de
recuperação da pedreira e a estimativa total.
Unid

Preço
unit

Quant

Valor (€)

m2

0,12

10.194

1.223,28

m3

1,00

71,75

71,75

Unid

5,00

82

410,00

Unid

5,00

147

735,00

Sementeira herbácea: fornecimento de sementes e todos os
trabalhos
CAP.6 – MANUTENÇÃO

m2

0,15

3.026

453,9

Manutenção durante dois anos, incluindo fornecimento e
aplicação de fertilizantes, desmatagens, repicagens, mondas
e regas
Total

mês

50,00

24

1.200,00

Fase de Recuperação 0
CAP.1 – TRABALHOS PREPARATÓRIOS E PIQUETAGEM
Limpeza do terreno e demarcação das obras, incluindo todos
os trabalhos.
(*1)CAP.2 – ESPALHAMENTO DE TERRA VIVA
Fornecimento e espalhamento de terra viva, 0,25m3 por cova
de árvore.
CAP.3 – PLANTAÇÃO DE ÁRVORES – Quercus coccifera
Fornecimento e plantação de árvores, incluindo abertura de
covas, enchimento, fertilização e correcção, plantação,
abertura de caldeira, primeira rega, aplicação de tutores e
enchimento final.
CAP.4 – PLANTAÇÃO DE ÁRVORES – Quercus rotundifolia
Fornecimento e plantação de árvores, incluindo abertura de
covas, enchimento, fertilização e correcção, plantação,
abertura de caldeira, primeira rega, aplicação de tutores e
enchimento final.
CAP.5 – SEMENTEIRA HERBÁCEA NA ZONA DE PARGAS

(*1) - O Aterro será feito com rejeitados fornecidos pela
empresa exploradora
(*2) - A terra viva será fornecida pela empresa
exploradora

4.093,93

Total

Área

Custo

Custo/m2

12.399

4.093,93

0,33
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Fase de Recuperação 1

Unid

Preço unit

Quant

Valor (€)

m

2

0,12

4.301

516,12

m3

0,25

386

96,38

3

1,00

860

860,00

Unid

5,00

155

775,00

Unid

5,00

40

200,00

m2

0,30

4.301

1.290,30

Hidrossementeira arbustiva: fornecimento de sementes,
fertilizantes, correctivos orgânicos, fixadores e todos os
trabalhos
CAP.8 – MANUTENÇÃO

m2

0,30

1.713

513,90

Manutenção durante dois anos, incluindo fornecimento e
aplicação de fertilizantes, desmatagens, repicagens,
mondas e regas
Total

mês

100,00

24

2.400,00

CAP.1 – TRABALHOS PREPARATÓRIOS E
PIQUETAGEM
Limpeza do terreno e demarcação das obras, incluindo
todos os trabalhos.
(*1)CAP.2 –MODELAÇÃO DO TERRENO - ATERRO
Fornecimento e espalhamento de materiais inertes.
(*1)CAP.3 – ESPALHAMENTO DE TERRA VIVA
Espalhamento de terra viva, 0,20m em zonas de sementeira
e 0,25m3 por cova de árvore.

m

CAP.4 – PLANTAÇÃO DE ÁRVORES – Quercus coccifera
Fornecimento e plantação de árvores, incluindo abertura de
covas, enchimento, fertilização e correcção, plantação,
abertura de caldeira, primeira rega, aplicação de tutores e
enchimento final.
CAP.5 - PLANTAÇÃO DE ÁRVORES - Quercus rotundifolia
Fornecimento e plantação de árvores, incluindo abertura de
covas, enchimento, fertilização e correcção, plantação,
abertura de caldeira, primeira rega, aplicação de tutores e
enchimento final.
CAP.6 – HIDROSSEMENTEIRA HERBÁCEA
Hidrossementeira herbácea: fornecimento de sementes,
fertilizantes, correctivos orgânicos, fixadores e todos os
trabalhos
CAP.7 – HIDROSSEMENTEIRA ARBUSTIVA

6.651,7

(*1)- O Aterro será feito com rejeitados fornecidos pela
empresa exploradora
(*2)- A terra viva será fornecida pela empresa
exploradora

Total

Área

Custo

Custo / m2

4.221,24

6.651,7

1,57
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Fase de Recuperação 2

Unid

Preço unit

Quant

Valor (€)

m

2

0,12

58.548

7.025,76

m3

0,25

249.855

62.463,75

3

1,00

11.710

11.710,0

Unid

5,00

763

3.815

Unid

5,00

172

860

m2

0,30

58.548

17.564,4

2

0,30

23.672

7.101,6

100,00

24

2.400,00
112.940,51

Área

Custo

Custo / m2

59.516,76

112.940,51

1,89

CAP.1 – TRABALHOS PREPARATÓRIOS E PIQUETAGEM
Limpeza do terreno e demarcação das obras, incluindo todos
os trabalhos.
(*1)CAP.2 –MODELAÇÃO DO TERRENO - ATERRO
Fornecimento e espalhamento de materiais inertes.
(*1)CAP.3 – ESPALHAMENTO DE TERRA VIVA
Espalhamento de terra viva, 0,20m em zonas de sementeira
e 0,25m3 por cova de árvore.

m

CAP.4 – PLANTAÇÃO DE ÁRVORES – Quercus coccifera
Fornecimento e plantação de árvores, incluindo abertura de
covas, enchimento, fertilização e correcção, plantação,
abertura de caldeira, primeira rega, aplicação de tutores e
enchimento final.
CAP.5 - PLANTAÇÃO DE ÁRVORES - Quercus rotundifolia
Fornecimento e plantação de árvores, incluindo abertura de
covas, enchimento, fertilização e correcção, plantação,
abertura de caldeira, primeira rega, aplicação de tutores e
enchimento final.
CAP.6 – HIDROSSEMENTEIRA HERBÁCEA
Hidrossementeira herbácea: fornecimento de sementes,
fertilizantes, correctivos orgânicos, fixadores e todos os
trabalhos
CAP.7 – HIDROSSEMENTEIRA ARBUSTIVA
Hidrossementeira arbustiva: fornecimento de sementes,
fertilizantes, correctivos orgânicos, fixadores e todos os
trabalhos
CAP.8 – MANUTENÇÃO
Manutenção durante dois anos, incluindo fornecimento e
aplicação de fertilizantes, desmatagens, repicagens, mondas
e regas
Total

m

mês

(*1)- O Aterro será feito com rejeitados fornecidos pela
empresa exploradora
(*2)- A terra viva será fornecida pela empresa exploradora

Total
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Orçamento - Resumo
Maio de 2012
Fase

Área (m2)

Custo (€)

Custo / m2 (€)

Fase 0

12.399

4.093,93

0,33

Fase 1

4.221,24

6.651,7

1,57

Fase 2

59.516,76

112.940,51

1,689

Desactivação*

500,00

Total

76.137

124.186,14

1,63

*Este valor inclui trabalhos de transporte dos equipamentos que se encontram ao serviço da Pedreira. Estes
trabalhos incluem a mão-de-obra de 2 trabalhadores durante 1 dia e o custo de transporte dos equipamentos
referidos. O transporte dos equipamentos será realizado para pedreiras da região. O valor apresentado inclui o
custo do transporte para se efectuar 2 viagens de ida e volta, no pior cenário de 30 km.

Nota1: De seguida apresentamos os dados necessários para que a Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-centro) calcule
a caução:
8.725.409,00 m3 (volume por explorar - Vtex);

9 Escavação·
9 Volume de material já extraído

288.375,00 m3 (Vex)

3.2.3.3.2. Plano de Desactivação
Este Plano de Desactivação tem um objectivo específico que se traduz
pela meta que a empresa se propõe atingir, que é afinal a reabilitação do sítio
onde se desenvolverá a lavra da Pedreira, durante anos de exploração activa.
Prevê-se a criação de acessos e itinerários desportivos, a prática de
desportos e actividades lúdicas em geral, complementando toda esta área
com zonas de lazer.
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A implementação de pequenos circuitos genéricos e temáticos
tomando por base o espólio geológico e petrográfico que constituem as
frentes de desmonte específicas desta região do País constituirão certamente
um interesse e atracção para as populações escolares e o povo em geral.
O Plano de Desactivação deverá processar-se em cinco (5) Fases,
distribuídas ao longo de quatro (4) semestres procurando uma utilização de
espaços e privilegiando a execução de um Plano de ordenamento conforme.
As Fases deste Plano, de acordo com as actuais condições de
exploração, seriam as seguintes.
FASE I – Proceder-se-á à regularização de terrenos e a revegetação
das zonas libertas, alem de arranjos e adaptação de caminhos e arruamentos
a realizar nos segundo e terceiro semestres contados a partir de uma data de
desactivação das instalações da Pedreira.
FASE II – As instalações móveis existentes na Pedreira serão
desmontadas e transportadas para outros locais.
Ao mesmo tempo proceder-se-á a trabalhos de revegetação e arranjo
de caminhos e acessos, em terrenos que terão de ser regularizados e
terraplenados, ajustando-os ao Projecto aprovado para cada um dos casos
FASE III – Execução do PARP e consolidação de taludes;
FASE IV - Durante o 2º, 3º e 4º semestres deverão ser regularizados
os terrenos e construídos acessos e caminhos, procedendo-se ao mesmo
tempo à regularização da drenagem natural.
FASE V - O Plano de Recuperação Paisagística será revisto, bem
como o arranjo de caminhos e beneficiação de acessos, tornando toda a área
de percurso agradável e informando toda uma rede de acessos à Pedreira.
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O Cronograma das operações que diz respeito ao Plano de
Desactivação resume-se a cinco (5) Fases de execução, dispostas ao longo
de quatro (4) semestres de realização, cujo pormenor apresentamos a seguir:
SEMESTRES

FASES

I

II

III

IV

1º

2º

Revegetação,arranjo
de
caminhos e acessos da área

Desmontagem
de
equipamentos e sua remoção
da área da Pedreira

Execução
do
PARP,
pavimentação,
arranjo
de
taludes, acessos, caminhos

Construção
drenagem

de

rede

Idem,idem

4º

Arranjos
exteriores,
Arranjo de acessos, consolidação de taludes,
Revegetação
acabamento
Remoção
equipamentos
,transferência
compressores,meios
de carga e transporte
serviço na Pedreira

de
de
de
em

idem,idem

Desactivação
equipamentos

Idem,idem

Construção
de
caminhoa e ligações Arranjos
exteriores,
à rede rodoviária consolidação de taludes,
nacional
acabamento

idem.,idem.

Arranjos
complementares
acessos

idem.,idem.

Revisão
de
todo
o
Arranjos
planeamento
de
complementares,reab reabilitação de solos e
ilitação de solos
PARP

de

V
PARP, revegetaçãp,acessos

3º

Trabalhos de ligação de
e circuitos de rede de
drenagem.
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3.2.4.

Programação Temporal (Faseamento da Lavra em Articulação
Com o PARP)

O Plano de Lavra para a actual e futura área de ampliação da Pedreira
"Vale da Moita n.º01", pelo método de desmonte de degraus direitos,
descendentes, a céu aberto, é estabelecido em função da topografia local e
das características e condicionantes geológicas e geomorfológicas que
referimos.
Considera-se que uma frente de lavra se encontra em condições de ser
recuperada sempre que a sua configuração coincidir com a situação final de
lavra.
O plano de lavra a céu aberto será estabelecido, em função da
topografia do terreno pelo método de degraus direitos descendentes, de 5 m
de largura por 10 m de altura.
Como Situação Final de Lavra (única fase de exploração) desenvolverse-á desde a cota 450,00 m até à cota 357,00 m (consultar Peça Desenhada
n.º 07.A – Situação Final de Lavra, à escala 1:1000 em anexo a este EIA).
De modo a ilustrar a lavra da Pedreira foi ainda produzida a Peça
Desenhada n.º 07.C – Perfil Longitudinal PL1, Perfil Longitudinal PL2 e Perfil
Transversal PT1, escala 1:1000.
A modelação das cortas estabeleceu-se respeitando, quer a topografia
do terreno, quer as juntas de bancadas e de acordo com os sistemas de
diaclases e fracturas, procurando um contorno irregular de modo a que se
facilite a deposição de materiais durante as fases de recuperação
paisagística, escapando à rigidez de cortes alinhados em grandes extensões.
Apresenta-se de seguida o cronograma do Plano de Lavra em
articulação com o Plano de Recuperação Paisagística:
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Cronograma do Plano de Lavra/PARP
Fases de Exploração

Anos
2012 (a) 13 14 15 16 17 18 19 20 21

PARP
Situação Final de Lavra (b)

Fase 0 (d)

22

23 24 25 26 27 28

Fase 1 (e)

…

98 99(c) 2100
Fase 2 (f)

100% das reservas

Plano de Lavra:
(a) Construção da área de exploração (- demarcação da futura área de ampliação; - desmatagem e decapagem, sendo retirada a
vegetação e as terras de cobertura de modo a criar uma faixa de pelo menos 2 m isenta de terras entre o bordo dos degraus e a
superfície do terreno).
(b) Única Fase de Exploração (escavação da área efectiva de exploração num total de cerca 70 m de profundidade, de onde resultarão 7
degraus de 10 m de altura e 5 m de largura).
(c) Desactivação da área de exploração (Desmontagem de equipamentos e sua remoção da área da pedreira; - Construção da rede de
drenagem; - Execução do PARP)
Plano Ambiental de Recuperação Paisagística:
(d) Fase 0 (Fase de recuperação imediata, com plantação de uma cortina arbórea nas zonas de defesa, com espécies de crescimento
rápido).
(e) Fase 1 (Modelação do terreno com rejeitados da Pedreira e terra vegetal nos degraus entre as cotas 417 m e 437 m, excepto nas
rampas de acesso e seu revestimento com árvores, arbustos e herbáceas).
(f) Fase 2 (Modelação do terreno com rejeitados da Pedreira e terra vegetal nos degraus entre as cotas 357 m e 417m, nas rampas de
acesso e na área de deposição de pargas e seu revestimento com árvores, arbustos e herbáceas).
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3.2.5.

Expedição/Principais Mercados

Esclarece-se que serão realizadas 16 viagens/dia desde as instalações
fabris da Solancis, S.A. até à Pedreira por um dumper, onde serão carregados
os blocos ornamentais, com destino novamente às mesmas instalações. Deste
modo, serão realizadas um total de 32 viagens diárias, que incluem as 16
viagens de ida à Pedreira “Vale da Moita n.º01” e as 16 viagens de volta às
instalações fabris da Solancis, S.A..
O trajecto desde as instalações fabris da Solancis, S.A..até à Pedreira é
realizado a partir da EN-1, que apresenta pavimento betuminoso em bom
estado, bifurcando de seguida para a povoação de Vale de Ventos, através de
estrada com pavimento betuminoso em bom estado numa extensão de cerca de
5 km. Os últimos 700 metros de acesso ao local, bem como os caminhos da
área da Pedreira n.º 5551 “Vale da Moita n.º1” propriamente dita, efectuam-se
através de caminhos pavimentados em macadame. A Pedreira “Vale da Moita
n.º01” dista cerca de 11,4 km da Fábrica da Solancis, S.A. Neste trajecto são
atravessadas as povoações de Casal de Vale de Ventos, Covão do Milho,
Charneca do Rio Seco e Casal do Carvalho.
Concluindo, o percurso a efectuar desde as instalações fabris da
Solancis, S.A. até à Pedreira será realizado maioritariamente pela EN-1 e por
uma outra estrada, ambas apresentando piso betuminoso com boas condições
de segurança, vias largas com bom espaço de manobra e boa visibilidade no
cruzamento de veículos. (consultar Peça Desenhada n.º01.B e 01.C em anexo
a este EIA).
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3.2.6.

Anexos e Tratamento

A conservação e manutenção dos equipamentos serão operações
efectuadas em instalações próprias na Fábrica da Solancis, S.A., sita em Casal
do Carvalho, Benedita.
A área da Pedreira n.º 5551 “Vale da Moita n.º1” inclui instalações sociais
de apoio, o grupo gerador/compressor, os depósitos de água e o tanque de água
que serão utilizados nos trabalhos da sua área de ampliação.
Actualmente existem as seguintes instalações que constituem o suporte
de toda a actividade de lavra:
- Serviços administrativos;
- Refeitório, onde não são confeccionados alimentos, existindo apenas um
micro-ondas para aquecer as refeições;
- Sanitário, equipado com fossa estanque.
Esclarece-se que nos últimos anos de exploração os anexos aqui
referidos, serão transferidos para um local situado no interior da Pedreira, por
forma a possibilitar a exploração das reservas de calcário que se encontram na
actual área dos anexos. Finalizada a exploração, os anexos serão desactivados
e desmantelados, conforme é descrito no Plano de Desactivação.
(consultar Peça Desenhada n.º 05, em anexo, à escala 1:1000).
3.2.7.

Recursos Humanos

Na área da Pedreira n.º 5551 “Vale da Moita n.º01”, que inclui a actual e
futura área de ampliação a mão-de-obra será assegurada por 1 (um)
encarregado e mais 3 (três) trabalhadores. O horário de laboração situar-se-á
entre as 08:00 e as 17:00 com 1 (uma) hora de intervalo, para almoço (das
12:00 às 13:00). Na área da Pedreira n.º 5551 “Vale da Moita n.º01” não existirá
actividade durante o fim-de-semana.
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3.2.8.

Projectos Complementares ou Subsidiários

Não existem Projectos associados ou complementares ao Projecto de
licenciamento da área de exploração da Pedreira “Vale da Moita n.º01”.

3.3.

Utilização de Matérias-Primas, Recursos, Emissões Gasosas, Efluentes
Líquidos e Resíduos Gerados
3.3.1.

Estimativa de consumos anuais de electricidade, combustíveis,
água utilizada na exploração e águas residuais.

A Solancis, S.A. possui um furo de água nas suas instalações anexas à
Pedreira “Vale da Moita n.º1”. A água utilizada na exploração provém deste furo.
A água para consumo dos funcionários é engarrafada.
Sabendo que a produtividade não irá aumentar aquando da ampliação,
apresenta-se de seguida os consumos de água, combustíveis e energia eléctrica
referentes ao último ano:
- Consumo de água: Cerca de 600.000 l/ano;
- Consumo de combustíveis: Cerca de 35.702 l/ano de gasóleo.
- Consumo de electricidade: Cerca de 136.531 Kwh/ano.
Na actual e futura área de ampliação da Pedreira n.º5551 “Vale da Moita
n.º01”, serão produzidos efluentes domésticos resultantes da utilização do
sanitário. No entanto, não se prevê que afectem a qualidade da água, visto
serem conduzidos para uma fossa séptica estanque, que se encontra em boas
condições de funcionamento. Por outro lado, o refeitório existente na Pedreira
não produzirá efluentes, uma vez que não é confeccionada qualquer refeição
neste local.
As águas da chuva e as águas que são usadas na actividade extractiva
são encaminhadas para um tanque de água que se situa na zona norte da
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Pedreira (consultar Peça desenhada n.º05 em anexo). Posteriormente, estas
águas são reutilizadas, funcionando assim em circuito fechado.
3.3.2.

Fontes de emissão de poluentes atmosféricos

As operações que eventualmente poderão contribuir para a emissão de
poeiras na área de exploração da Pedreira "Vale da Moita n.º01" incluem
essencialmente as operações de perfuração por meio de um martelo perfurador
e a circulação dos equipamentos que estarão ao serviço da Pedreira.
3.3.3.

Resíduos Gerados

Tal como já foi anteriormente referido, a conservação, manutenção e
reparação dos equipamentos serão operações efectuadas em instalações
próprias na Fábrica da Solancis, S.A.., sita em Casal do Carvalho, Benedita.
Deste modo, na área da Pedreira “Vale da Moita n.º01” não serão
produzidos resíduos do Anexo II - Portaria 209/2004, de 3 de Março, óleos
hidráulicos facilmente biodegradáveis (Código LER 13 01 12), óleos facilmente
biodegradáveis de motores, transmissões e lubrificação (Código LER 13 02 07) e
pneus usados (Código LER 16 01 03) e sucatas (Código LER 16 01).
3.3.4.

Fontes de emissão de ruído

As operações mais ruidosas associadas à área de exploração da Pedreira
“Vale da Moita n.º1” estão associadas às operações de perfuração da rocha com
martelo perfurador, à circulação dos veículos pesados e restante maquinaria.
3.3.5.

Fontes de emissão de vibrações

Na área de exploração da Pedreira "Vale da Moita n.º1" não serão usados
explosivos para o desmonte da rocha calcária, logo não haverá emissão de
vibrações.
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4.

ALTERNATIVAS AO PROJECTO
A procura de novas áreas para exploração fica sempre condicionada: - à
qualidade da rocha ornamental; - às condicionantes existentes ao nível do
Ordenamento do Território; - às distâncias aos centros consumidores.
No Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC) existem
potenciais alternativas de localização ao presente Projecto. Inicialmente foi
ponderada a exploração de algumas destas áreas, umas virgens e outras já em
exploração. No entanto, verificou-se que as áreas por explorar não teriam
viabilidade de licenciamento face ao actual ordenamento do PNSAC. No que diz
respeito às Pedreiras que já se encontravam em funcionamento, foram criados
entraves para a sua aquisição, devido quer a problemas de negociação, quer à
qualidade das matérias-primas aí exploradas. Assim, optámos pela alternativa
mais óbvia de licenciar a área de ampliação da Pedreira, de modo a permitir a
continuidade da sua exploração, que se tem revelado rentável, face aos blocos
ornamentais de alta qualidade aí extraídos.
Refira-se ainda, que não existem alternativas ao processo tecnológico
que será usado na exploração da Pedreira, uma vez que este é o que apresenta
maior rentabilidade e eficiência na exploração de rochas ornamentais.
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5.

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
5.1.

Introdução
Este capítulo tem como principal objectivo a caracterização actual do

ambiente na área onde se pretende explorar a área de ampliação da Pedreira
“Vale da Moita n.º01” e na sua envolvente. Caracterizar-se-ão, deste modo, os
descritores mais sensíveis às acções resultantes da implementação do Projecto
proposto de exploração, e que eventualmente poderão ser mais afectados. Esta
análise foi efectuada com base em campanhas de campo, em medições
efectuadas na área do Projecto, documentação vária disponível, pesquisa e
recolha de elementos bibliográficos de âmbito local e regional, dados estatísticos
fornecidos por várias entidades, nomeadamente pelo Instituto Nacional de
Estatística, Instituto de Meteorologia e Geofísica, C. M. de Porto de Mós, etc.
5.2.

Área em Estudo
A área em estudo foi definida consoante o carácter mais ou menos

abrangente dos descritores em análise, tendo sido consideradas desde uma
área bastante localizada, definida pelo limite do terreno da área de exploração
da Pedreira “Vale da Moita n.º1”, a uma área mais abrangente, envolvendo as
áreas anteriores. Em relação à situação de referência, apresentam-se de
seguida os limites da área considerada para o estudo dos vários descritores:
Tipos de Descritores

Situação de Referencia

Clima

Regional e Local

Paisagem

Raio de 500 m - Refª área do Projecto

Água

Regional e Local

Fauna

Raio de 2 km - Refª área do Projecto

Flora

Raio de 2 km - Refª área do Projecto

Socio-economico

Regional e Local

Patrimonio Arqueológico

Raio de 500 m - Refª área do Projecto

Ruído

Raio de 690 m - Refª área do Projecto

Qualidade do Ar

Raio de 690 m - Refª área do Projecto

Ordenamento do Território

Área do Projecto
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5.3.

Caracterização Climatológica
A estação meteorológica mais próxima da área em estudo (Lugar de

Salgueira da freguesia de Arrimal, concelho de Porto de Mós) é a Estação de
Alcobaça. Assim, a análise dos elementos climáticos considerados será baseada
na informação obtida por esta estação, localizada a 39º32’N de latitude e 8º58´W
de longitude. Os dados climatológicos da estação de Alcobaça dizem respeito
aos anos de 1951 a 1975, publicados pelo Instituto Nacional de Meteorologia e
Geofísica (1991).
5.3.1.

Temperatura

Na Tabela 1 e na Figura 3 apresenta-se a climatologia da temperatura da
região em estudo. A 1ª coluna da tabela indica a temperatura média
climatológica para cada mês; as 2ª e 3ª colunas apresentam as temperaturas
máxima e mínima climatológicas para cada mês, respectivamente. As 4ª e 5ª
colunas indicam os valores extremos ocorridos na série de 25 anos da
temperatura média mensal. Na última linha da tabela indicam-se as
características do ano climatológico.
O mês climatológico mais frio é o de Dezembro, com 9,6 ºC, e o mais
quente é o de Agosto, com 19,9 ºC. A amplitude de temperatura do ano
climatológico é de 10,4 ºC.
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MÊS

TEMPERATURA DO AR
T (ºC) - Méd.
Mensal
Máx.
Mín.
9.8
14.2
5.4
10.1
14.7
5.6
11.8
16.5
7.0
13.2
18.3
8.0
15.7
21.0
10.3
17.9
23.1
12.7
19.8
25.5
14.1
19.9
25.8
13.9
19.1
25.0
13.1
16.5
22.3
10.7
12.4
17.3
7.4
9.6
14.4
4.8
14.7
19.8
9.4

Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Out.
Nov.
Dez.
Ano

T (ºC)
Máx.
20.0
25.4
26.3
30.9
37.2
39.0
38.1
41.1
38.9
35.0
30.0
21.9
41.1

Mín.
-5.3
-5.5
-3.0
-0.5
2.8
5.0
7.5
7.4
4.0
-3.0
-3.6
-4.5
-5.5

Tabela 1: Valores de temperatura do ar.
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Figura 3: Valores de temperatura média, máxima e mínima do ar.
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5.3.2.

Precipitação

A climatologia referente à precipitação é apresentada na Tabela 2 e na
Figura 4. O mês de maior precipitação é o de Janeiro, com 145,8 mm, enquanto
que Julho, com 5,5 mm, correspondeu ao mês de menor precipitação.

MÊS

Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Out.
Nov.
Dez.
Ano

PRECIPITAÇÃO
R (mm)
Total
Máx.
(diária)
145.8
67.9
123.8
71.1
118.7
78.2
71.7
66.2
71.6
55.6
32.4
33.5
5.5
14.6
9.0
9.0
38.5
62.1
83.3
57.9
126.2
76.2
118.3
69.2
944.8
78.2

Tabela 2: Valores da precipitação
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Figura 4: Valores de precipitação

A Tabela 3 apresenta a classificação dos meses segundo a fórmula de
Gaussen. Por esta fórmula, os meses secos caracterizam-se por apresentarem
precipitações mensais P<2T, os meses sub-húmidos 2T<P<3T e os meses
húmidos P>3T, onde P = Precipitação Total Mensal e T = Temperatura Média
Mensal.
VARIÁVEIS
CLIMÁTICAS
Período Seco
Período sub-húmido
Período Húmido

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul.
x

x

Ago. Set.

Out. Nov. Dez.

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tabela 3: Caracterização climática mensal da região de acordo com a fórmula de Gaussen

A precipitação em Aljubarrota é caracterizada por 110 dias por ano com
precipitação superior a 0,1 mm e por 30 dias por ano com valores superiores a
10,0 mm. Pode considerar-se o clima da região como moderadamente chuvoso
(500<P<1000 mm).
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Nebulosidade

5.3.3.

Os dados relativos à nebulosidade registados na estação de Alcobaça,
apresentados na Tabela 4 e na Figura 5, dizem respeito ao período das 9 e 18
horas.
Mês
Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Out.
Nov.
Dez.
Ano

9 horas N 18 horas
(0-10)
N (0-10)
7
6
6
6
6
6
6
6
6
5
6
5
5
3
5
4
6
5
5
5
6
6
6
6
6
5

Tabela 4: Valores de nebulosidade
10
9

Nebulosidade (0 - 10)

8
7
6
5
4
3
2
1
0

Jan
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Mar
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Dez

9 horas
18 horas

Mês

Figura 5: Valores de nebulosidade
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Evaporação

5.3.4.

Os valores de evaporação registados na estação climatológica de
Alcobaça apresentam-se na Tabela 5 e na Figura 6. Agosto é o mês com maior
evaporação (114,8 mm), sendo Dezembro o de menor evaporação (63,2 mm).
Mês
Jan.
Evaporação 75.0
(mm)

Fev.
76.0

Mar.
95.4

Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set.
92.9 102.4 97.1 111.2 114.8 95.7

Out.
85.3

Nov.
71.6

Dez. Ano
63.2 1080.6

Set

Out

Nov

Tabela 5: Valores de Evaporação
125
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Evaporação (mm)
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Figura 6: Valores da evaporação

5.3.5.

Nevoeiro

Os valores de nevoeiro em número de dias apresentam-se na Tabela 6 e
na Figura 7. Julho apresenta mais dias com nevoeiro, contrariamente a Março e
Novembro que apresentam apenas 2,2 dias com nevoeiro.
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Mês
Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Ano
Nevoeiro
3.0 2.3 2.2 2.8 2.9 3.4 5.6 4.5 4.3 3.2 2.2 3.2 39.6
(Nºdias)

Tabela 6: Valores de Nevoeiro

Orvalho

5.3.6.

Os valores de orvalho registados em número de dias apresentam-se na
Tabela 7 e na Figura 7. O mês de Outubro é o que tem mais dias de orvalho,
sendo Janeiro o mês com menos orvalho.

Mês

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Ano

Orvalho
(Nºdias)

2.3

3.0

5.2

8.9

9.5

9.0

9.1

8.7 10.4 10.9

4.9

3.2 85.1

Tabela 7: Valores de orvalho

5.3.7.

Geada

Os valores de geada, em número de dias, apresentam-se na Tabela 8 e
na Figura 7. Não foi observada geada nos meses de Junho, Julho, Agosto e
Setembro. Dezembro foi o mês com mais dias de geada.

Mês
Geada
(Nºdias)

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Ano
8.2

6.3

5.1

2.3

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

1.1

4.3

9.3 36.7

Tabela 8: Valores de geada
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Figura 7: Valores de nevoeiro, orvalho e geada

5.3.8.

Solo Coberto de Neve

As médias climatológicas de solo coberto de neve (em número de dias)
são nulas para todos os meses do ano climatológico (Tabela 9).

Mês
Solo coberto de
neve (Nºdias)

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Ano
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Tabela 9: Valores de neve no solo
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5.3.9.

Vento

Os valores de vento na estação climatológica de Alcobaça são
apresentados na Tabela 10.

Frequência (%) e Velocidade média (Km/h) para cada rumo
Mês
Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Out.
Nov.
Dez.
Ano

N
15.9
17.7
21.0
29.4
29.6
33.2
37.2
38.4
29.9
22.1
18.4
19.9
26.2

11.9
11.4
13.5
16.5
16.9
16.3
16.3
15.4
13.3
10.4
10.7
9.3
14.1

NE
9.1
11.4
9.9
13.0
10.4
8.5
10.2
10.3
9.6
11.4
13.0
13.3
10.8

10.9
13.6
13.4
17.6
14.9
14.0
14.1
13.3
12.1
10.5
10.0
9.8
12.8

E
6.0
5.6
6.2
2.9
2.5
1.3
1.0
1.4
1.8
4.1
4.3
4.8
3.5

19.3
15.6
17.1
16.3
13.7
16.0
11.2
18.1
10.1
12.0
13.9
14.2
15.3

SE
10.0
8.6
7.2
4.0
2.3
2.4
1.0
1.2
2.7
6.6
10.8
8.5
5.4

19.9
20.3
19.0
17.1
13.6
11.9
15.0
12.6
13.0
15.8
17.4
14.5
17.1

S
9.6
6.5
5.4
4.2
2.7
2.1
0.9
0.6
3.1
5.9
9.5
5.8
4.7

16.5
20.3
18.0
16.2
13.8
14.7
15.8
11.8
16.1
14.5
19.4
15.8
16.9

SW
20.6 15.5
19.3 17.6
19.9 19.1
13.2 16.0
15.7 16.9
11.6 14.1
6.0 11.6
6.6 13.9
14.1 13.1
15.6 12.0
14.3 13.8
14.9 16.3
14.3 15.4

W
6.2
7.2
10.5
10.8
10.9
11.4
12.9
9.3
9.8
6.3
4.5
5.8
8.8

14.4
18.9
14.3
12.4
11.5
11.3
10.4
10.3
9.1
8.7
16.2
13.9
12.2

NW
8.8 12.7
13.3 10.3
13.9 12.5
19.2 12.9
23.5 14.8
28.1 13.5
29.7 13.6
29.5 13.2
23.6 10.7
13.5 9.7
9.9 9.0
10.5 11.5
18.7 12.5

Tabela 10: Valores de frequência e velocidade de vento
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5.3.10.

Humidade Relativa do Ar

A informação sobre a humidade relativa é apresentada na tabela seguinte.
Os valores de humidade relativa apresentam-se elevados ao longo do ano,
tendo o ano climatológico humidade relativa de 74 % às 18 horas e 80 % às 9
horas.

MÊS

Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Out.
Nov.
Dez.
Ano

Humidade
do ar U (%)
9h
18 h
87
80
85
77
81
74
76
71
74
70
75
69
75
67
76
67
79
71
81
76
85
80
87
82
80
74

Tabela 11: Valores de humidade relativa
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5.3.11.

Síntese das Características do Ano Climatológico

De acordo com os dados recolhidos junto da Estação Climatológica de
Alcobaça, apresenta-se de seguida uma síntese dos valores do ano
climatológico apresentado nas secções anteriores.

Parâmetros
Temperatura
Média
(ºC)
Precipitação
(mm)
Nebulosidade
(nº de dias)
Evaporação (mm)
Nevoeiro (nº de dias)
Orvalho (nº de dias)
Geada (nº de dias)
Solo coberto de neve
(nº de dias)
Humidade relativa
do ar (%)
Vento

Mensal
Máxima
Mínima
Total anual
Máxima diária
9 horas (média anual)
18 horas (média anual)
Total anual
Total anual
Total anual
Total anual
Total anual

Valores
registados
14.7
19.8
9.4
949.4
96.7
6
5
1080.6
39.6
85.1
36.7
0.0

9 horas
18 horas
Direcção predominante

80
74
N

Velocidade média (km/h)

14.1

Tabela 12: Parâmetros do ano climatológico
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5.4.

Caracterização Geológica
5.4.1.

Síntese da Geologia Geral

A Serra dos Candeeiros faz parte do Maciço Calcário Estremenho (MCE),
caracterizado por formações calcárias do Dogger e do Malm, com retalhos de
areias pliocénicas, formações detríticas modernas e calcários compactos no seu
flanco Noroeste e formações detríticas com intercalações miocénicas, rochas
básicas e diapíricas, no seu flanco Sudeste.
As formações geológicas predominantes estão classificadas como
Batoniano

J2b,

Bajociano

J2a,

Caloviano

J2c, dispostos

em

bancadas,

regularmente estratificadas com pendores suaves na região, e bem visível na
área da Pedreira n.º 5551 “Vale da Moita n.º1”, em actividade, e com possanças
variáveis de alguns centímetros a 2 m. Ocorrem dobras e enrugamentos em
zonas circunscritas afastadas dos sectores de lavra em actividade da referida
pedreira e aqui considerados.
Os calcários apresentam-se gravelosos, de granularidade grosseira e fina,
oolíticos, com figuras recifais, compactos, tipo calciclástico e bioclástico.
A Serra dos Candeeiros figura como um bloco estrutural importante bem
definido na sua bordadura, impondo-se como uma estrutura anticlinal
dissimétrica, com pendor suave no seu flanco ocidental, definida em blocos
restritos que os sistemas de falhas de orientação NE - SW e NNW - SSE
escavaram nas suas vertentes, ocasionando o fácies desnudado e simétrico dos
seus talvegues e linhas de cumeada de alinhamento geométrico integrado.
A Peça Desenhada N.º 02.A – Enquadramento Geológico, escala
1:50.000, em anexo a este PP, enquadra sobre um extracto da Carta Geológica
de Portugal, a área a que se refere o presente estudo.
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Tectónica
A Serra dos Candeeiros é constituída fundamentalmente por uma dobra
anticlinal de orientação NNE-SSW, cortada no seu flanco oriental, por
importantes acidentes que fazem aflorar uma estreita faixa de terrenos gessosalíferos do Infralias, cujo maior desenvolvimento pode ser observado no vale
tifónico de Fonte da Bica, a NNW de Rio Maior.
A região de Rio Maior, é cortada por duas importantes falhas transversais.
Uma delas, a W de Rio Maior, corta o Miocénico continental, cujas camadas
calcárias se encontram fortemente levantadas na sua passagem a sul Freiria de
Rio Maior.
A outra fractura, passa a leste de Azinheira e de Rio Maior, prolongandose para NW até Pé da Serra e pondo em contacto as formações Jurássicas,
Cretácicas e Oligocénicas com as do Pliocénico, estas últimas nitidamente
levantadas na sua passagem.
Foram estas duas falhas que deram origem à formação do pequeno
sinclinal dos lignitos e dos diatomitos de Rio Maior. A idade dos acidentes
transversais deve ser pliocénica ou mesmo pós-pliocénica.
Os sistemas regionais de fracturação do MCE estão envolvidos numa
rede tectónica complexa, com zonas de fracturação de intensidade variável e de
marcada expressão nos calcários aflorantes.
Segundo Ferreira et al. (1988), a Serra dos Candeeiros, muitas vezes
referida na bibliografia geológica e geomorfológica como um anticlinal
dissimétrico, parece afinal corresponder a uma semi-dobra, falhada.
O flanco ocidental é muito regular em oposição ao flanco oriental, este
último muito acidentado em virtude dos fenómenos diapíricos que aí se fizeram
sentir.
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A maioria das falhas e fracturas observadas situam-se na zona central da
Serra, enquanto que nas zonas periclinais sobressai uma ausência quase total
de estruturas falhadas, exceptuando falhas de delimitação na zona sul
(MANUPPELLA et al., 1988).
Os sistemas de fracturas característicos na região, de orientação NE–SW,
NNW–SSE e WNW–ESE, escavaram as suas vertentes, ocasionando o fácies
desnudado e simétrico dos seus talvegues e linhas de cumeada de alinhamento
geométrico. A ocorrência destes sistemas de falhas e de estruturas da evidente
fracturação e microfracturação associadas quando conjugados, são também
responsáveis pelo modelo complexo de compartimentação das bancadas
calcárias, condicionando, em larga escala, o aproveitamento da rocha calcária
como bloco ornamental.
A caracterização geo-estrutural da Pedreira n.º 5551 "Vale da Moita n.º1"
e da sua área de ampliação permite-nos determinar uma estratificação principal
segundo alinhamentos, variando de N-42º-E a N-85º-W, com frequente
fissuração paralela a esta família de fracturas.
As juntas de estratificação são variáveis de alguns decímetros a
1,00 m/2,00 m, de direcção N-35º-E, ocorrendo veios de calcite e terra-rossa. A
estratificação mostra ainda orientações N-52º-E, 67º-E, com camadas de
espessuras 0,20 m-0,60 m e calcário ornamental de boa qualidade. A
estratificação apresenta-se por vezes obliterada por fracturação sub-paralela.
A fracturação predominante é de N18º; Subvertical.
Geomorfologia
A Serra dos Candeeiros constitui uma área escarpada e fortemente
tectonizada, de alinhamento Nordeste/Sudoeste, morfologicamente definida
como o maciço estrutural central do país, de particular importância no
enquadramento do relevo residual regional desta zona.
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A intensa acção erosiva originou ao longo dos tempos uma superfície
desnudada e sem grande recobrimento de terra vegetal, com uma altitude média
da ordem dos 350 m e cotas variáveis dos 150 m aos 480 m, apresentando
bordos suaves, regulares de morfologia muito diferenciada.
Nos vales alargados depositaram-se terras vegetais que as populações
aproveitaram para a prática de culturas arvenses, arbustivas e prados.
A análise pormenorizada da evolução cársica da região evidencia a
existência de uma carsificação pouco desenvolvida, a qual apresenta dolinas
mais ou menos alongadas, em toda a região.
Na parte central da região, a carsificação superficial perde importância e
individualiza-se em formas ligadas a linhas de erosão fluvial, podendo concluirse por análise estatística de ocorrências, que as manifestações cársicas
superficiais parecem testemunhar aprofundamento pouco relevante da ordem de
20-30 m.
A área em estudo estende-se aproximadamente, entre as cotas 425 m a
Nascente, até 445 m a poente.
5.4.2.

Geologia de Pormenor
5.4.2.1.Introdução

Uma vez que o presente estudo se refere a uma área de ampliação, a
geologia de pormenor será baseada na área envolvente, neste caso Salgueira. A
área referida intersecta formações do Dogger J2a,b,c, em que predominam:
- Vidraços de Topo, datados do Batoniano Superior;
- Calcário oolítico Ornamental, contendo lamelibrânquios e gasterópodes
com pendores de 25º-30º para SW, do Batoniano médio. Contactam, de modo
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gradual com os Vidraços de Topo através de calcários em que abundam fósseis
de grandes dimensões “Sardão”;
- Nível “Sardão” ou Perlina, ou seja níveis litológicos ricos em fósseis de
grandes dimensões, com realce para a macroflora.
É ainda de assinalar que em toda a área explorada são observáveis
fenómenos cársicos, geralmente representados por fissuras preenchidas com
material argiloso, obviamente com maior expressão nas camadas superficiais.
No entanto trata-se de pequenas cavidades/fissuras sem importância geológica.
(Consultar Peça Desenhada n.º02.B – Carta Geológica de Pormenor,
Cartografia das Cavidades Cársicas, escala, 1:1000).
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5.4.2.2.Estudo Petrográfico
Na Área de ampliação da Pedreira n.º 5551 “Vale da Moita n.º1” foi
efectuado um estudo macroscópico e microscópico de duas amostras
representativas dos calcários a explorar. A amostra 1 corresponde ao Calcário
Ornamental, que é o mais abundante na Pedreira, e a amostra 2 foi colhida no
nível “Sardão”.
Em amostra de mão este calcário apresenta cor esbranquiçada e
granularidade média a grosseira e homogénea, os oolitos são bem visíveis a
olho “nu”. São também visíveis macroscopicamente alguns fragmentos fósseis
(bioclastos) dispersos pela rocha. O nome comercial desta rocha é “Branco
Mar/Branco Real” (Foto 3).

Foto 3– Aspecto de uma amostra polida de calcário “Branco Mar/Branco Real”
A preparação em lâmina delgada desta amostra evidencia que ela é
constituída essencialmente por oólitos (fragmentos carbonatados de forma
esférica com estrutura interna radial, formados somente em ambientes de alta
energia, através do constante rolar provocado pela agitação das águas),
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bioclastos de dimensão média, alguns intraclastos (fragmentos de grande
dimensão com componente micrítica, sem forma bem definida) e cimento
sparítico, classificando-se assim como um calcário bio-oolítico tipo Grainstone,
isto é, os oólitos e os fragmentos fósseis estão rodeados somente por cimento
sparítico (Foto 4 e 5).
Os bioclastos evidenciam hábito alongado e arredondado e estão
totalmente ou parcialmente substituídos por calcite.

Foto 4 – Calcário bio-oolítico tipo Grainstone. Ao centro um fóssil com forma arredondada. Presença
de alguns intraclastos de granularidade grosseira. Nicóis paralelos ; ampliação 4X
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Foto 5 – Calcário bio-oolítico tipo Grainstone. À esquerda um fóssil com forma alongada e substituída
por calcite. Presença de alguns intraclastos de granularidade grosseira (em baixo à direita ). Nicóis
paralelos; ampliação 10X

No Anexo X a este EIA apresenta-se as fichas técnicas do calcário
ornamental explorado na Pedreira “Vale da Moita n.º01”, com a denominação
comercial “Branco Mar/Branco Real”
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5.4.2.3.Análise Química
De modo a completar este estudo, foram efectuadas análises químicas
por Fluorescência de Raios X a uma amostra de calcário representativo da área
de ampliação da Pedreira “Vale da Moita n.º1”.
Amostra

Ba

Sn

Nb

Zr

Y

Sr

Rb

Pb

As

Zn

W

Cu

Ni

Co

Cr

V

Ref.

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

Amostra 1
Vale da
Moita n.º1

<5

<5

<5

12

6

140

22

<5

<5

<5

145

<5

<5

16

<5

12

Tabela 13 - Análise química por Fluorescência de Raios X. Elementos menores – Área ampliação V. Moita n.º1

Amostra
Ref.
Amostra 1
Vale da
Moita n.º1

Fe2O3 MnO
%
ppm

0.05

<200

Tio2
%

K2 O
%

P2O5
%

SiO2 Al2O3 MgO Na2O P.R.
ppm ppm
%
%
%

0.01 55.15 0.02

0.02

<200 <200

CaO
%

0.53

0.29 43.09

SO3
%

--

Tabela 14 - Análise química por Fluorescência de Raios X. Elementos maiores – Área ampliação V. Moita n.º1

Como se pode verificar, em relação aos elementos maiores, a maior
percentagem sob a forma de óxidos nas duas amostras, corresponde ao cálcio,
tal facto seria de esperar, pois o mineral principal dos calcário é a calcite
(CaCO3).
Em relação ao Silício a percentagem é inferior a 1% o que também está
dentro da normalidade.
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5.5.

Solos e Capacidade de Uso do Solo
5.5.1.

Carta dos Solos e Capacidade de Uso do Solo na área do
Projecto

De acordo com a Carta dos Solos (Peça Desenhada n.º 10, em anexo a
este EIA), podemos classificar os solos na área de ampliação da forma seguinte:
- Kr(p)+ Arc – Solos Mólicos. Castanozemes, Não Argiluviados,
Rendizinas, Descarbonatadas de fase pedregosa e Afloramentos Rochosos de
calcários ou dolomias.
De acordo com a Carta de Capacidade de Uso do Solo (Peça Desenhada
n.º 11, em anexo a este EIA), podemos classificar os solos na área de
intervenção da forma seguinte:
- Ee + Es – Solos com limitações muito severas, riscos de erosão muito
elevados, não susceptível de utilização agrícola, severas a muito severas
limitações para pastagens, exploração de matos e exploração florestal, ou
servindo apenas para vegetação natural, floresta de protecção ou de
recuperação, ou não susceptível de qualquer utilização. Esta área está também
classificada em relação à sub-classe “e” de “erosão e escoamento
superficial” sub-classe “s” de “limitações do solo na zona radicular”.

5.5.2.

Ocupação e Uso Actual do Solo na Área do Projecto

De facto pela observação do terreno, constata-se que este apresenta
correspondência com a classificação, uma vez que se tratam de terrenos com
mato rasteiro, onde predominam os afloramentos Rochosos.
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5.6.

Recursos Hídricos
5.6.1.

Recursos Hídricos superficiais

Os cursos de água e ribeiras da região são pouco encaixados e
apresentam uma orientação geral E-W.
Hidrologicamente o território municipal de Porto de Mós encontra-se
englobado na Região Hidrográfica n.º 3 – Tejo, que abrange a bacia hidrográfica
portuguesa do rio Tejo e as bacias hidrográficas da zona oeste, que drenam
directamente para o Oceano Atlântico, compreendidas entre as bacias do rios
Mondego e Tejo.
Apresenta-se no Quadro seguinte a classificação dos cursos de água do
concelho de Porto de Mós, a sua numeração, a área da bacia hidrográfica (A)
em km2 e comprimento (L) em km.

Linhas de água do concelho
Rio Alviela
Ribeira do Carvalho
Ribeira da Milheirada
Rio da Areia*
Rio de Cós*
Ribeiro dos Lagos*
Rio do Juncal*
Rio Alcoa*
Ribeira do Arrimal

301 46
301 46 05
301 46 07
329 04
329 04 01
329 04 01 03
329 04 01 05
329 08
329 A (Lagoa pequena)

A
326.6
59.2
51.7
140.9
32.1
4.4
4.0
155.3
7.7

L
48.0
15.0
16.5
23.0
11.1
4.0
3.4
19.9
3.5

Fonte: Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de Água, 1981
*: Cursos de água entre o rio Tejo e o rio Mondego directos ao mar (zona oeste).

Uma das principais características da área em análise é a ausência,
quase total, de cursos de água superficiais perenes.
A Pedreira “Vale da Moita n.º1”, situa-se numa zona árida e seca, sendo
as linhas de água pouco encaixadas e de relevo adoçado e ondulação suave,
não ocorrendo nascentes e/ou ressurgências importantes na região. A ribeira do
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Arrimal é a linha de água mais próxima da área de exploração.
Conforme se pode verificar na Peça Desenhada n.º01.A em anexo a este
EIA, a área licenciada da Pedreira “Vale da Moita n.º1” é atravessada por uma
linha de água. No entanto, já não é visível, uma vez que esta área encontra-se já
explorada. O Maciço Calcário Estremenho apresenta características únicas no
que se refere à hidrografia, uma vez que a ausência de cursos de água de
superfície organizados contrasta com a abundante rede de água subterrânea.
Este é determinado pela forte erosão dos calcários que não permitem a
acumulação de água à superfície.

5.6.2.

Recursos Hídricos Subterrâneos
5.6.2.1.Enquadramento Hidrogeológico Regional

Conforme se pode verificar na Peça Desenhada n.º 08 em anexo a este
EIA, a área em estudo está situada na Unidade Hidrogeológica da BACIA DO
TEJO-SADO, na Orla Ocidental (formações cársicas), sendo o principal sistema
aquífero o MACIÇO CALCÁRIO ESTREMENHO (020). Este sistema aquífero
está limitado a Sul por um outro designado de Bacia Tejo – Sado/Margem
Direita.
Do ponto de vista hidrogeológico o concelho de Porto de Mós está
integrado na formação do Maciço calcário da Serra dos Candeeiros e
envolventes.

Neste

Maciço

calcário

e

nas

envolventes

é

diversa

a

disponibilidade de águas subterrâneas, ocorrendo boas condições hidrológicas
com ressurgências bem visíveis, como nos Olhos de Água, paralelamente a
situações onde as perfurações feitas se mostram pouco frutuosas.
A nascente mais importante do Maciço Calcário Estremenho (Olhos de
Água do Alviela) fica situada num pequeno bloco calcário separado por um
afloramento de Cretácico preservado no interior do sinclinal do Monsanto.
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A precipitação directa constitui a principal fonte de realimentação dos
sistemas aquíferos regionais, sendo a recarga anual proporcional aos
excedentes hídricos, que se apresentam decrescentes de Norte para Sul,
resultado de diminuição das chuvas por um lado e do aumento da
evapotranspiração por outro.
A identificação dos aquíferos baseia-se em critérios geológicos e
hidrodinâmicos, definidos pela sua configuração, pela sua localização e estrutura
e determinado pela litologia e análise estrutural da região, em termos de
características físicas, petrográficas e granulométricas dos calcários do J2
aflorante, em geral.
O sistema aquífero do Maciço Calcário Estremenho, onde está incluída a
actual e futura área de ampliação da Pedreira “Vale da Moita n.º01” é muito
complexo, apresentando um comportamento típico de aquífero cársico,
caracterizado pela existência de um número reduzido de nascentes perenes e
várias nascentes temporárias com caudais elevados mas com variações muito
acentuadas ao longo do tempo. A delimitação das áreas de alimentação de cada
nascente apresenta grandes dificuldades devido ao padrão altamente complexo
do escoamento em meios cársicos. A maneira mais segura de fazer essa
delimitação é através de operações de Traçagem, isto é, da introdução de um
traçador corado (ex: fluoresceína sódica e rodamina), cuja presença é
posteriormente detectada nos locais de descarga da área onde a mesma foi
introduzida. No entanto, tais operações são muitas vezes difíceis de executar,
por falta de condições hidrológicas ou de locais de injecção e de custo elevado.
Uma característica comum dos maciços cársicos desenvolvidos é a
dificuldade de captar água através de furos, pois na maioria dos casos estes são
pouco produtivos ou mesmo improdutivos.
A descarga do sistema aquífero do Maciço Calcário Estremenho é
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efectuada apenas por cinco nascentes perenes e algumas temporárias para uma
área de recarga de quase 800 km2. A drenagem superficial é praticamente
inexistente.
Apresenta-se de seguida alguns dados sobre o sistema aquífero
designado por Maciço Calcário Estremenho e dos Piezómetros localizados mais
próximos da área em estudo.
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MACIÇO CALCÁRIO ESTREMENHO (O20)
Identificação
Bacias
Hidrográficas

Tejo, Lis, Ribeiras do Oeste

Concelhos

Alcanena, Alcobaça, Batalha, Leiria, Ourém, Porto de Mós, Rio
Maior, Leiria, Tomar, Torres Novas

Área

767,6 km²

DRAOT

Centro, Lisboa e Vale do Tejo

Hidrogeologia
Formações
Aquíferas
Dominantes

Formações do Dogger e do Malm

Litologias
Dominantes

Formações do Dogger: calcários margosos, calcários argilosos,
calcários cristalinos, calcários dolomíticos, calcários detríticos, etc.;
Formações do Malm: argilas, margas, calcários, calcários
cristalinos. A espessura das formações é muito variável, podendo
atingir algumas centenas de metros

Características
Gerais

Sistema aquífero cársico, muito complexo, que é constituído por
vários subsistemas, cada um deles relacionado com uma nascente
cársica perene. Apresenta uma dificuldade em se captar água
através de furos, característica comum dos maciços cársicos,
estando as captações com mais sucesso, localizadas perto das
principais áreas de descarga

Produtividade
(l/s)

Mediana=0,8, com mínimo=0 e máximo=20

Parâmetros
Hidráulicos

Transmissividade entre 1 e 4800 m²/dia

Funcionamneto
Hidráulico

Podem considerar-se quatro sectores, em que cada um deles
apresenta uma drenagem feita através de diferentes nascentes. As
nascentes mais importantes são: Olhos de Água do Alviela,
Almonda e Alcobertas (bordo S e E); Chiqueda e Liz (bordo W)

Piezometria /
Direcções de
Fluxo

Cada um dos sectores apresenta uma ou mais direcções de fluxo.
De um modo geral, as flutuações interanuais são de grande
amplitude podendo, nalgumas regiões, ultrapassar os 80 m

Balanço Hídrico

Entradas entre 300 a 350 hm³/ano; saídas da ordem dos 275
hm³/ano

Fácies Química

Bicarbonatada cálcica
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ORLA OCIDENTAL - MACIÇO CALCÁRIO ESTREMENHO - 020

Figura 8 – Principais Sistemas Aquíferos
Os Piezómetros da rede de monitorização de águas subterrâneas que se
encontram mais próximos da área em estudo (Fonte SNIRH) são os seguintes:
- 328/51;
- 317/225;
- 327/72;
- 317/235.
Av. Eng. Arantes e Oliveira, n.º 46, r/c D.to - 1900-223 LISBOA
Telef.: +351 21 840 23 85 / +351 21 847 76 53 – Fax: +351 21 840 24 89 – Telem.: +351 96 346 06 96 e-mail: e_p_p@sapo.pt

81

EPP
Engenharia, Projecto e Planeamento Industrial, L.da

A localização destes Piezómetros está indicada na Peça Desenhada n.º
08, à escala 1:200.000, em anexo a este EIA. A Tabela 15 apresenta as
principais características dos Piezómetros atrás referidos:
Coordenadas
Piezómetro n.º
(Rede quantidade)

Concelho
M

P

Sistema
Aquífero

Bacia

Cota
(m)

Nível
Piezométrico
(m)*

Profun.
Nível de
água (m)

328/51

Santarém

138600

275800

020

Tejo

276

152

124

317/225

Alcobaça

129730

280900

020

Ribeiras
do oeste

169

96.62

72.38

327/72

Alcobaça

128730

274200

020

Ribeiras
do oeste

180

134.45

45.55

317/235

Alcobaça

132130

284200

020

Ribeiras
do oeste

152

134.45

45.55

Os Valores indicados do nível piezométrico e profundidade do nível de água resultaram da Média dos Parâmetros no período de
(Fonte SNIRH)

01/01/2001 a 29/09/200

** Diferença entre a cota da superfície do terreno (altitude) e o nível de água medido

Tabela 15 – Características dos Piezómetros que se encontram mais próximos da área
em estudo
A Solancis, S.A. possui a licença de um furo de água que se encontra nos
anexos da Pedreira “Vale da Moita n.º01” (consultar Anexo VIII). A tabela
seguinte apresenta as principais características deste furo.

FURO

COTA DO

PROFUNDIDADE

PROFUNDIDADE

NÍVEL PIEZOMÉTRICO

TERRENO (m)

– FURO (m)

– BOMBA (m)

LOCAL (m)*

410

536

500

78

PROFUNIDADE DO
NÍVEL DE ÁGUA
(m)**

Furo da
Solancis,

332

S.A.
* Diferença entre a cota da superfície do terreno (altitude) e o nível de água medido
** A profundidade do nível de água foi medida aquando da instalação do furo, em Abril de 1999 (consultar Anexo VIII)

Tabela 16 – Características principais do furo pertencente à Solancis, S.A.
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A actual e futura área de ampliação da Pedreira “Vale da Moita n.º1”
situam-se no flanco poente da Serra dos Candeeiros. Os principais pontos de
descarga das águas subterrâneas que atravessam a Serra dos Candeeiros
(consultar Figura 9- Drenagens subterrâneas do Maciço Calcário Estremenho
(MCE), C. Thomas – Grottes et Algares du Portugal) são os seguintes:
-

Nascente

de

Chiqueda

(Olho

de

Água),

com

circulação

predominantemente perene. Situa-se no sector oeste da Serra dos Candeeiros;
- Bocas de Rio Maior, com circulação predominantemente perene. Os
débitos de água por dia nesta nascente não ultrapassam os 500.000 m3. Situase no sector sul da Serra dos Candeeiros.
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Figura 9- Drenagens subterrâneas do MCE, C. Thomas – Grottes et Algares du Portugal
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5.6.2.2.Enquadramento Hidrogeológico local
De modo a caracterizar as camadas mais produtivas da área em
estudo, foi analisada a profundidade do nível de água e o nível Piezométrico
do furo que se encontra mais próximo da Pedreira “Vale da Moita n.º01” (Furo
pertencente à Solancis, S.A.). Assim, conclui-se que na área referida tudo
indica que o desenvolvimento da lavra não irá afectar nem os níveis freáticos
nem as linhas de drenagem já existentes. De facto, pela análise do nível
Piezométrico (78 m) do furo que se encontra mais próximo da área em estudo
e tendo em consideração que a exploração da Pedreira não ultrapassará a
cota 357 m, concluímos que exploração da área da Pedreira não interferirá
com o nível freático existente.
De igual modo, não existirá acumulação de águas pluviais no interior
da corta, face á grande permeabilidade dos calcários.
5.6.2.3. Sentido preferencial do escoamento subterrâneo
Apesar da dificuldade de estabelecer o sentido preferencial de
circulação destes fluxos neste tipo de aquíferos, tentou-se indicar o sentido
provável de circulação subterrânea, o qual assume uma direcção para
Noroeste (consultar Peça Desenhada n.º09 - Sentido Preferencial de
Escoamento Subterrâneo, ponto de recolha de água para análise, escala
1:200 000). A razão pela qual foi indicada esta direcção, deve-se ao facto de
o ponto de descarga (nascente) das águas subterrâneas que são drenadas
sob os terrenos da pedreira situar-se a noroeste desta, na nascente de
Chiqueda\ (consultar Figura 9 – Drenagens subterrâneas do Maciço Calcário
Estremenho, C. Thomas – Grottes et Algares du Portugal). As exsurgências
que se verificam nesta nascente são predominantemente perenes.
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5.6.2.4.Qualidade da água subterrânea
A Solancis, S.A. possui a licença de um furo de água que se encontra
nos anexos da Pedreira “Vale da Moita n.º01” (consultar Anexo VIII). A água
para consumo dos funcionários é engarrafada. As águas da chuva e as águas
que são usadas na actividade extractiva são encaminhadas para um tanque
de água que se situa na zona norte da Pedreira (consultar Peça desenhada
n.º05 em anexo). Posteriormente, estas águas são reutilizadas, funcionando
assim em circuito fechado.
Foram realizadas análises químicas (Tabela 17) à água proveniente
deste furo, com vista a avaliar a sua possível contaminação, pela actividade
da Pedreira "Vale da Moita n.º1". Foi colhida a 23 de Fevereiro de 2012, uma
amostra de água proveniente deste furo.
Os parâmetros físico-químicos da água colhida foram analisados pelo
LABORATÓRIO TOMAZ localizado na cidade de Leiria. A caracterização
qualitativa da água é dependente do fim a que se destina. Far-se-á, deste
modo, uma avaliação da qualidade da água colhida, segundo o disposto no
Capítulo II, Secção II, do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto.
Na Tabela 17 apresenta-se uma compilação dos Valores Máximos
Recomendados (VMR) e Valores Máximos Admitidos (VMA) para os
parâmetros

físico-químicos

analisados,

cujos

valores

normativos

se

encontram fixados no Anexo I – Classe A1 (Consumo Humano) e Anexo XVI
(Água destinada à Rega) do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto. Nesta
Tabela são também apresentados os resultados das análises efectuadas pelo
Laboratório TOAMZ (Boletim original na página seguinte).
Como se pode observar na Tabela 17 a água não tratada, colhida no
fontanário, apresenta os parâmetros físico-químicos dos grupos G1, G2 e G3
e bacteriológicos dentro dos limites legais para a água quando se destina à
rega e ao consumo humano.
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Destino
Limites

Consumo humano
VMR

VMA

Rega
VMR

Resultado

VMA

GRUPO G1

Conductividade (µS/cm) (20ºC)
Oxidabilidade (mgO2/l)
Cloro residual disponível (mg Cl2/L)

1000
—

—
—

—
—
—

—
—
—

261
<0,7
<0,1

6,5-8,4
—
50
—
—

4,5-9,0
—
—
—
—

8,0
0,29
<3,0
<0,01
<0,05

—
—
—
—
—
575
70
200
200
2000
1000
—

—
—
—
—
—
—
—
10000
5000
10000
—
—

45
5,5
4,8
<2,0
1,3e+2
4,0
9,7
<0,01
<0,05
0,069
<0,02
159

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

53
79
0
0
2

GRUPO G2

PH
Turvação (UNT)
Nitrato (mgNO3/l)
Nitrito (mgNO2/l)
Amónio (mgNH4/l)
GRUPO G3

Cálcio (mgCa/l)
Magnésio (mgMg/l)
Sódio (mgNa/l)
Potássio (mgK/l)
Alcalinidade* (mgCaCO3/l)
Sulfato (mgSO4/l)
Cloreto (mgCl/l)
Manganês (µgMn/l)
Cobre (mgCu/l)
Zinco (µgZn/l)
Bário (µgBa/l)
Bicarbonato (mgHCO3/l)

6,5-8,5

—

25

50

0,05

—

150
200
0,05
0,02
0,5
—

250
—
—
0,05
3
0,1

Parâmetros Microbiológicos

Microorgan. viáveis a 36ºC (U.F.C./ml)
Microorgan. viáveis a 22ºC (U.F.C./ml)
Bactérias coliformes (ufc/100 ml)
Escherichia coli (U.F.C./100ml)
Clostridium perfringens (ufc/100 ml)

50
20
0

—
—
—

Tabela 17 – Valores VMR e VMA, segundo o Anexo I – Classe A1 (Consumo Humano) e Anexo XVI (Rega) do Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de Agosto da análise efectuada pelo Laboratório TOMAZ (Leiria) à
água colhida no tanque pertencente à Solancis,S.A.. ”. “—” – Limite não legislado, “*” – valor mínimo aceitável, “LQ" – parâmetro não detectado, ou, se presente, em concentrações inferiores ao Limite de
Quantificação
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5.7.

Fauna e Flora
5.7.1.

Introdução

O presente relatório tem como objectivo a caracterização ecológica da
área proposta para a ampliação da Pedreira de Calcário n.º 5551 “Vale da Moita
n.º 1” e sua envolvente de 250m. Esta caracterização será a base para a
avaliação dos impactes que a ampliação da Pedreira provocará nas
comunidades de fauna, flora e habitats que ocorrem no local e na área
envolvente. São ainda recomendadas algumas medidas de minimização que o
promotor deverá implementar de modo a minimizar os impactes identificados.
5.7.1.1.Enquadramento Geográfico
A área de estudo insere-se localiza-se na serra de Candeeiros, em pleno
maciço calcário estremenho, uma região cujo elevado valor natural é
reconhecido pela sua inclusão no Parque Natural das Serras de Aire e
Candeeiros (PNSAC), classificado pelo Decreto-Lei nº 118/79, de 4 de Maio e no
sítio da Rede Natura 2000, Serras de Aire e Candeeiros (PTCON0015), criado
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/00 de 5 de Julho (Figura 1010).
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Figura 10 – Localização da área de estudo no contexto do Parque Natural das Serras de Aire e
Candeeiros e do sítio da Rede Natura 2000, Serras de Aire e Candeeiros
(PTCON0015).

A nível do Plano de Ordenamento do Parque Natural da Serra de Aire e
Candeeiros (POPNSAC), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º
57/2010 de 12 de Agosto, as áreas propostas para ampliação da pedreira
inserem-se integralmente numa Área Sujeita a Exploração Extractiva Específica
(c.04 - Portela da Salgueira). Estas áreas encontram-se classificadas como
Protecção Complementar tipo II (Figura 11). As áreas de protecção
complementar do tipo II correspondem a espaços de natureza diversa cujos
valores ou necessidades de gestão visam salvaguardar aspectos concretos da
singularidade do PNSAC. Segundo o Artigo 19º do POPNSAC, nas áreas de
protecção complementar do tipo II pode ser autorizada a instalação e a
ampliação de explorações de extracção de massas minerais, nos termos do
artigo 32.º.
Contactando a norte e a este com as áreas propostas para ampliação da
pedreira, encontram-se áreas classificadas como Protecção Parcial Tipo II
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(Figura 11). De acordo com o POPNSAC, estas áreas correspondem a espaços
que contêm valores naturais e paisagísticos relevantes com moderada
sensibilidade ecológica e que desempenham funções de enquadramento ou
transição para as áreas de protecção parcial do tipo I. Compreendem áreas com
usos mais intensivos, designadamente áreas agrícolas, pinhais e povoamentos
florestais mistos com eucalipto.

Figura 11 – Enquadramento da área em estudo na planta de síntese do Plano de Ordenamento do
Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros (Adaptado do POPNSAC, 2010).

Av. Eng. Arantes e Oliveira, n.º 46, r/c D.to - 1900-223 LISBOA
Telef.: +351 21 840 23 85 / +351 21 847 76 53 – Fax: +351 21 840 24 89 – Telem.: +351 96 346 06 96 - e-mail: e_p_p@sapo.pt

90

EPP
Engenharia, Projecto e Planeamento Industrial, L.da

5.7.1.2.Enquadramento Biofísico
A nível fitossociológico e de acordo com Costa et al. (1998), a área em
análise integra-se na Região Mediterrânica, Província Gaditano-OnuboAlgarviense, Sector Divisório Português, na área central do Superdistrito
Estremenho. O Superdistrito Estremenho é, segundo Costa et al. (1998),
essencialmente calcícola com algumas bolsas de arenitos e situa-se no andar
mesomediterrânico inferior húmido a sub-húmido. Este superdistrito possui uma
cadeia de serras calcárias de baixa altitude: Sicó, Rabaçal, Alvaiázere, Aire,
Candeeiros e Montejunto. O coberto vegetal é dominado pelas séries de
vegetação do carvalho-cerquinho (Arisaro-Querceto broteroi Sigmetum), do
sobreiro (Asparago aphylli-Querceto suberis Sigmetum) e bosques de azinheiras
instaladas em solos derivados de calcários cársicos e suas etapas seriais
(Lonicero implexae-Quercetum rotundifoliae → Quercetum cocciferae-airensis →
Teucrium capitatae-Thymetum sylvestris). Também a vegetação rupícola
calcícola (Asplenietalia petrachae-Narciso calcicolae-Asplenietum ruta-murariae)
tem um carácter algo distinto no contexto da Província.
De acordo com Franco (2000), a área enquadra-se no Centro-Oeste
calcário. Algumas espécies que caracterizam esta área são Asplenium rutamuraria, Silene longicilia, Iberis procumbens subsp. microcarpa, Saxifraga
cintrana, Genista tournefortii, Thymus zigys subsp. sylvestris, Narcissus
calcicola, Quercus rotundifolia, Scabiosa turolensis, Iris subbiflora, Salvia
sclareoides, Lavandula latifolia e Antirrhinum linkianum. Flor (2005) assinala
como plantas a proteger ocorrentes no Parque Natural das Serras de Aire e
Candeeiros: Arabis sadina, Euphrobia transtagana, Iberis procumbens subsp.
microcarpa, Juncus valvatus, Narcissus calcicola, Pseudarrhenatherum pallens,
Silene longicilia (Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99 de 14 de Abril),
Saxifraga cintrana, Thymus villosus subsp. villosus (Anexo B-IV do Decreto-Lei
n.º 140/99 de 14 de Abril), Anthyllis lusitanica, Iris lusitanica, Narcissus
bulbocodium, Ruscus aculeatus (Anexo B-V do Decreto-Lei n.º 140/99 de 14 de
Abril), Quercus suber, Quercus rotundifolia (Decreto-Lei n.º 169/2001 de 25 de
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Maio), Acer monspessulanum, Arabis verna, Davallia canariensis, Drosophyllum
lusitanicum, Globularia vulgaris, Inula montana, Paeonia officinalis subsp.
microcarpa, Phlomis lychnitis, Polystichium setiferum, Quercus pyrenaica,
Sambucus ebulus, Scabiosa turolensis (espécies RELAPE raras, endémicas,
localizadas, ameaçadas, protegidas ou em extinção).

5.7.2.

Caracterização da Situação Actual
5.7.2.1.Metodologia

Numa primeira fase efectuou-se uma recolha da informação bibliográfica
disponível a nível da flora e habitats (Costa et al.1998, Plano Sectorial da Rede Natura
2000), que permitiu o diagnóstico da situação de referência, em termos biofísicos, da
área geográfica onde se insere este projecto. A base da cartografia da vegetação foi
elaborada

através

da

análise

de

imagens

áreas

obtidas

através

do

sítio

http://maps.google.com. Relativamente à fauna, foi efectuada a listagem das espécies
de ocorrência potencial, sendo consideradas como de ocorrência potencial na área de
estudo as espécies de avifauna e herpetofauna referenciadas para a quadrícula UTM
10x10km na qual se insere (ND06) e no caso da mamofauna, para a quadrícula UTM
50x50km correspondente. Os dados de distribuição das espécies foram colectados em
obras de referência para cada um dos grupos: Atlas dos anfíbios e répteis de Portugal
(Loureiro et al. 2008), Atlas das Aves Nidificantes em Portugal (Equipa Atlas 2008) e
Guia de Mamíferos terrestres de Portugal Continental, Açores e Madeira (Mathias et al.
1999). Para análise do estado de conservação das espécies em Portugal, consultou-se
o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al. 2005).
Os trabalhos de campo efectuaram-se no início de Maio de 2012 e tiveram como
objectivo a identificação das espécies de fauna e flora ocorrentes na área de estudo.
Considerou-se como área de estudo, a área proposta para a ampliação da pedreira
“Vale da Moita n.º1” e uma zona tampão de 250m em seu redor (Figura 12).
Foram efectuados levantamentos botânicos em diferentes tipos de habitats e
prospecção de espécies com interesse conservacionista. Os locais de ocorrência de
espécies e habitats com estatuto de conservação foram assinalados no terreno com o
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auxílio de um GPS da marca Garmin, modelo GPSMAP60. A avaliação dos habitats
com potencial interesse para conservação foi baseada nos guias de caracterização de
habitats criados pela ALFA (2006) e disponibilizados pelo Instituto para a Conservação
da Natureza e Biodiversidade (ICNB) no sítio http://portal.icnb.pt.
A nível da Fauna, utilizaram-se diferentes métodos de caracterização para os
diferentes grupos. Para os anfíbios, répteis e mamíferos efectuaram-se 6 trajectos
pedestres (2 na área de ampliação e 4 na sua envolvente), para identificação visual de
indivíduos ou de indícios da sua de presença (Figura 12). Para as aves, para além da
realização de trajectos pedestres para detecção visual de indivíduos, foram efectuados
2 pontos de escuta para detecção auditiva (Figura 12).

Figura 12 - Delimitação da área de estudo e localização dos pontos de escuta e trajectos
efectuados (a verde)

Av. Eng. Arantes e Oliveira, n.º 46, r/c D.to - 1900-223 LISBOA
Telef.: +351 21 840 23 85 / +351 21 847 76 53 – Fax: +351 21 840 24 89 – Telem.: +351 96 346 06 96 - e-mail: e_p_p@sapo.pt

93

EPP
Engenharia, Projecto e Planeamento Industrial, L.da

5.7.2.2.Flora
Nos trabalhos de campo realizados assinalou-se a ocorrência de 127
espécies botânicas, cujo elenco é apresentado no Anexo IX a este documento.
É de assinalar a presença de um elenco rico em elementos calcícolas,
evidenciando a origem calcária destes terrenos. Entre as espécies calcícolas
destaque para os endemismos lusitânicos Narcissus calcicola, Arabis sadina,
Silene longicilia, Iberis procumbens subsp. microcarpa e Ulex airensis, todos
assinalados na área da pedreira e sua envolvente. Realce ainda para alguns
endemismos ibéricos calcícolas, entre os quais Genista tournefortii, Thymus
zygis subsp. sylvestris, Antirrhinum majus subsp. linkianum, Calendula
suffruticosa subsp, lusitanica e Arenaria conimbricensis.
É também de destacar a presença de diversas espécies acidófilas sobre
substrato de origem calcária ou dolomítica, como Scilla monophyllos,
Polygonatum odoratum, Calluna vulgaris e Pedicularis sylvatica subsp.
lusitanica. A ocorrência destas espécies é possível devido à elevada
descalcificação dos horizontes superiores do solo por lixiviação, fenómeno que
está associado a uma elevada pluviosidade. É de referir a particularidade de
ocorrência de Pedicularis sylvatica subsp. lusitanica, uma espécie característica
de turfeiras e outras zonas húmidas, que foi assinalada sobre afloramentos
calcários húmidos, numa das áreas sujeitas a ampliação. Assinala-se ainda a
ocorrência de Scabiosa turolensis nas áreas sujeitas a ampliação. Trata-se de
uma espécie de distribuição localizada em Portugal (Flor, 2005), mas que ocorre
de modo frequente na área prevista para intervenção.
A nível herbáceo assinala-se a presença de diversos tipos de geófitos,
incluindo Hyacinthoides hispanica, Ornithogalum sp., Narcissus calcícola,
Narcissus bulbocodium, Fritillaria lusitanica, Muscari neglectum, Allium roseum,
5 espécies de orquídeas (Ophrys lutea, Ophrys scolopax, Orchis mascula (inclui
O. olbiensis), Orchis italica e Neotinea maculata), pequenas anuais como
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Jonopsidium abulense (núcleo populacional disjunto), Plantago sp. Valantia
muralis,. e Arenaria conimbricensis que colonizam as clareiras de vegetação
rasteira. A nível de gramíneas, as mais frequentes são Brachypodium
phoenicoides, Melica minuta, Avenula sulcata e Dactylis glomerata. Nas áreas
perturbadas ocorrem trevos (Trifolium sp.), pampilhos (Coleostephus myconis),
cardos (Cirsium vulgare) e outras espécies ruderais ou arvensis como Dittrichia
viscosa, Anagallis arvenses, Cynoglossum creticum, Veronica pérsica, Sinapis
alba.
Nas fendas de rochas e muros de pedra, encontram-se rupícolas como os
fetos Ceterach officinarum, Asplenium ruta-muraria, Asplenium trichomanes e o
arroz-dos-telhados (Sedum album). O feto-comum (Pteridium aquilinum) é um
colonizador frequente nas áreas agrícolas abandonadas.
O elenco arbustivo é constituído por espécies de porte baixo ou rasteiro
como o tomilho (Thymus zygis subsp. sylvestris), o alecrim (Rosmarinus
officinalis), Osyris alba, Genista tournefortii, sanganho-mouro (Cistus salvifolius),
pascoinhas (Coronilla glauca) e o orégão (Origanum virens), que cobrem
extensas áreas. Nos matagais, assinalam-se diversas espécies de porte alto,
sendo as mais frequentes, o carrasco Quercus coccifera), o aderno (Rhamnus
alaternus), a urze-das-vassouras (Erica scoparia), o medronheiro (Arbutus
unedo), a giesta-amarela (Cytisus sp.), o pilriteiro (Crataegus monogyna) e
folhado (Viburnum tinus). Nos matagais e sob coberto dos carvalhais e
povoamentos florestais são frequentes trepadeiras como as silvas (Rubus
ulmifolius), a hera (Hedera helix s.l.), a salsaparrilha (Smilax aspera) e a agarrasaias (Rubia peregrina).
A nível arbóreo as espécies principais são o eucalipto (Eucalyptus
globulus) e o pinheiro-bravo (Pinus pinaster), que ocorrem em povoamentos
mistos ou puros. Assinala-se ainda a abundância de carvalho-português
(Quercus faginea subsp. broteroi) formando bosques fechados ou representado
por indivíduos jovens em regeneração nos matagais.
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5.7.2.2.1. Espécies com estatuto de protecção
Na área de estudo foram assinaladas seis espécies com estatuto de
protecção:
Espécies incluídas nos anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei nº.49/2005, de
24 de Fevereiro de 2005
Arabis sadina - espécie herbácea erecta, de pequeno porte que ocorre
em prados e arrelvados pedregosos na orla de matos ou em acumulações de
terra em fendas de rochas e na base de escarpas calcárias. Endémica das
serras calcárias do centro de Portugal, relativamente frequente no PNSAC (Flor,
2005). Foi assinalada de modo pontual e sempre em núcleos com poucos
indivíduos, quer na área da pedreira já licenciada, quer em zonas com
afloramentos rochosos na área envolvente (Figura 13). Apesar de não
confirmado, é possível que um pequeno número de indivíduos possa ocorrer na
área a ampliar.
Assembleias (Iberis procumbens subsp. microcarpa) – pequeno
arbusto de hábito pulvinado que ocorre em clareiras de matos em solo
pedregoso e fendas de rochas calcárias. Endémica de Portugal é frequente no
PNSAC (Flor, 2005). Foi assinalada de modo pontual (+- 10 indivíduos) numa
das áreas de ampliação propostas (Figura 13).
Narcissus calcicola - espécie bulbosa que ocorre em prados e
arrelvados pedregosos, ou em acumulações de terra em fendas de rochas
calcárias. Endémica de Portugal e tem a suas maiores populações nos calcários
do PNSAC, onde se considera uma espécie sem problemas de conservação
(Flor, 2005). Foi assinalada de modo pontual (poucos indivíduos já em
frutificação), quer na área da pedreira já licenciada e quer em zonas com
afloramentos rochosos na área envolvente (Figura ). Apesar de não confirmado,
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é possível que um pequeno número de indivíduos possa ocorrer na área a
ampliar.
Silene longicilia – espécie herbácea perene, que ocorre em fendas de
rochas com acumulação de húmus. Endémica de Portugal e frequente nos
calcários do Centro, é uma espécie não ameaçada (Flor, 2005). Foi assinalada
de modo pontual (poucos indivíduos), quer na área da pedreira já licenciada e
quer na área envolvente (Figura 13). Apesar de não confirmada, é possível que
um pequeno número de indivíduos possa ocorrer na área a ampliar.

Figura 13 – Distribuição das espécies incluídas nos anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei nº.49/2005,
de 24 de Fevereiro de 2005 na área de estudo.
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Espécies incluídas no anexo B-V do Decreto-Lei nº.49/2005, de 24 de
Fevereiro de 2005
Campainhas-amarelas (Narcissus bulbocodium) - espécie bulbosa que
ocorre em prados e arrelvados pedregosos, ou em acumulações de terra em
fendas de rochas calcárias. Trata-se de uma espécie frequente em Portugal
continental e no PNSAC. Na área de estudo ocorre de modo pontual na área de
ampliação da pedreira e na sua envolvente (Figura 14).
Gilbardeiro (Ruscus aculeatus) - espécie arbustiva de pequeno porte
que ocorre no sobcoberto e orlas de carvalhais e povoamentos florestais e em
fendas profundas de afloramentos calcários. Trata-se de uma espécie frequente
em Portugal continental e no PNSAC (Flor, 2005). Na área de estudo apenas
ocorre fora dos limites propostos para a ampliação da pedreira (Figura 14).

Figura 14 - Distribuição das espécies incluídas no anexo B-V do Decreto-Lei nº.49/2005, de 24
de Fevereiro de 2005, na área de estudo.
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5.7.2.2.2. Outras espécies com interesse para a conservação
Assinalam-se outras 3 espécies com interesse para a conservação que
foram observadas na área de estudo:
•

Pedicularis sylvatica subsp, lusitanica

•

Polygonatum odoratum

•

Scabiosa turolensis

Pedicularis

sylvatica

subsp,

lusitanica

–

espécie

herbácea

característica de brejos e outros locais húmidos sobre solos ácidos, a sua
presença sobre calcários muito húmidos no PNSAC é particularmente
interessante, pois revela uma ecologia diferente do habitual. Os maiores núcleos
foram assinalados na área de ampliação mais a oeste, tendo também sido
detectada em clareiras de matos na envolvente, em condições ecológicas
semelhantes (Figura 15).
Polygonatum odoratum – espécie herbácea perene, que forma
pequenas toiças. Espécie característica de orlas de bosques e matagais em
locais sombrios, ocorre aqui em fendas profundas de rochas calcárias, em zonas
com maior humidade. Foi assinalada a sua ocorrência na área de ampliação a
oeste e ainda num afloramento cársico localizado na envolvente a oeste (Figura
15), sempre em núcleos com reduzido número de indivíduos (inferior a 10).
Scabiosa turolensis – espécie herbácea perene, que forma pequenas
toiças. É uma raridade botânica de Portugal, onde a única população conhecida
ocorre no PNSAC (Flor, 2005). Ocorre em clareiras pedregosas e sobre
afloramentos rochosos. Foi assinalada em ambas as áreas propostas para
ampliação, sendo mais frequente na área mais a Oeste, onde foram detectados
núcleos com maior número de indivíduos (Figura 15).
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Figura 15 - Distribuição de outras espécies com interesse para a conservação assinaladas na
área de estudo

Assinala-se ainda a presença de 5 espécies de orquídeas: Neotinea
maculata, Orchis mascula (sensu lato, incluindo O. olbiensis) Orchis italica,
Ophrys lutea e Ophrys scolopax. Destas espécies apenas Orchis mascula foi
observada na área proposta para ampliação (2-3 indivíduos). Outras espécies
poderão estar presentes neste local, mas não foram detectados quaisquer
indícios (rosetas foliares) da sua presença.
5.7.2.3.Habitats
A área de estudo caracteriza-se pela existência de uma extensa área de
exploração geológica, com diversas pedreiras activas na exploração de pedra
calcária.

Na

envolvente

desta

área

encontram-se

parcelas

agrícolas,

povoamentos florestais de eucalipto e pinheiro bravo, por vezes mistos, áreas
ocupadas por matos rasteiros (principalmente associadas a zonas com
afloramentos rochosos), matagais e carvalhais.
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5.7.2.3.1. Cartografia de habitats
A distribuição dos habitats observados na área em estudo é apresentada
na Figura 16. Foram definidas 11 tipologias de modo a representar os principais
habitats presentes na área de estudo:
Prados – áreas ocupadas por formações herbáceas, por vezes algo
perturbadas e nesse caso, dominadas por espécies ruderais.
Matos rasteiros – áreas ocupadas por formações arbustivas ou
herbáceas, mais ou menos abertas, colonizando solos pedregosos, degradados
ou afloramentos rochosos;
Matagal – formações arbustivas de porte médio alto, dominadas por
carrascais, tojais e urzais, em mosaico com ou sob coberto de povoamentos
florestais mistos e pinhais, por vezes colonizando meios perturbados.
Carvalhal – formações arbóreas dominadas por carvalho (Quercus
faginea subsp. broteroi);
Eucaliptal – povoamentos florestais dominados por eucalipto (Eucalyptus
globulus), com sob coberto de matos mais ou menos desenvolvidos;
Pinhal - povoamentos florestais dominados por pinheiro-bravo (Pinus
pinaster), com sob coberto de matos mais ou menos desenvolvidos, por vezes
em mosaico com matagais;
Povoamentos mistos – povoamentos mistos de pinheiro-bravo e
eucalipto, com sob coberto de matos mais ou menos desenvolvidos, por vezes
em mosaicos com matagais.
Área agrícola – parcelas com usos agrícolas, ocupados por culturas (e.g.
hortícolas, olival, cereais), pousios ou recentemente desmatadas;
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Pedreiras - Áreas ocupadas por explorações geológicas e estruturas
associadas;
Edificações

–

Inclui

edificações

humanas,

não

associadas

às

explorações geológicas;
Caminhos – Principais caminhos de terra batida existentes na área de
estudo.
De modo a auxiliar a compreensão ecológica do território foram também
representadas as áreas ocupadas com comunidades vegetais muito perturbadas
(áreas ruderalizadas) e as áreas de afloramentos rochosos, incluindo lajes
calcárias, relevos cársicos e escarpas.

Figura 16- Cartografia dos habitats observados na área de estudo
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5.7.2.3.2. Caracterização de habitats
A

área

de

estudo

abrange

aproximadamente

62,5

hectares,

profundamente marcados pela actividade humana. Cerca de 27% desta área de
estudo corresponde a áreas humanizadas, incluindo 25 ha ocupados pelas
pedreiras existentes nas áreas de exploração geológica da Portela da Salgueira
(Figura 1717), 1,7 ha de caminhos e acessos e apenas 0,1 ha correspondentes
a edificações não relacionadas com a actividade das pedreiras. Nestas áreas o
coberto vegetal é muito reduzido, podendo-se encontrar comunidades de
espécies ruderais como a táveda (Dittrichia viscosa), o funcho (Foeniculum
vulgare), a mostarda-brava (Sinapis alba) e Reseda luteola, nas bermas. A silva
(Rubus ulmifolius) é frequente nos locais mais húmidos. Pontualmente, na área
das pedreiras podem-se encontrar alguns indivíduos de espécies como
Chaenorrhinum origanifolium e orégão (Origanum vulgare), colonizando locais
expostos e menos intervencionados.

Figura 17 - Aspecto da pedreira Vale da Moita, na área já licenciada e em exploração.

Os prados correspondem a áreas abertas, dominadas por espécies
herbáceas, principalmente gramíneas como Brachypodium phoenicoides,
Dactylis glomerata ou Avenula sulcata (fácies seca), acompanhadas por diversas
espécies anuais (Bellis annua, Anagallis arvenses, Ragdiolus sp., Cerastium
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glomeratum), podendo ser ricos em geófitos (Ophrys lutea, Ophrys scolopax,
Allium roseum, Narcissus bulbocodium). Ocupam menos de um hectare, e
encontram-se na envolvente da área de ampliação. Nestas áreas os elementos
arbustivos estão praticamente ausentes. A redução do pastoreio, principalmente
caprino, poderá permitir o desenvolvimento de elementos arbustivos, dando
lugar à instalação de comunidades características de matos. Nos prados
ruderalizados encontram-se cardos (Cirsium sp, Carlina corymbosa), espécies
nitrófilas, como Urtica membranacea e ruderais (Coleostephus myconis,
Anagallis arvenses, Veronica persica)
As áreas ocupadas por matos rasteiros representam 12,5% da área de
estudo (7,6 ha), incluindo grande parte da área de ampliação a oeste (Figura ).
São formações dominadas por espécies arbustivas de porte baixo ou rasteiro,
principalmente o alecrim (Rosmarinus officinalis) e o tomilho (Thymus zygis
subsp. sylvestris), tendo como principais acompanhantes os tojos (Ulex spp.), a
urze-das-vassouras (Erica scoparia) e o sanganho-mouro (Cistus salvifolius).
Estes matos colonizam solos pedregosos, degradados ou afloramentos rochosos
e apresentam uma estrutura aberta, com clareiras de rocha nua ou prados de
gramíneas, principalmente Brachypodium phoenicoides. Estão frequentemente
associados a áreas de afloramentos rochosos calcários e como tal constituem
habitat para diversas espécies calcícolas, incluindo diversos geófitos bulbosos
(Hyacinthoides

hispanica,

Narcissus

bulbocodium,

Narcissus

calcícola,

Ornithogalum sp., Fritillaria lusitanica, Orchis spp., Ophrys spp., Ranunculus
olissiponensis), terófitos (Jonopsidium abulense, Plantago sp., Valantia muralis),
hemicriptófitos (Sanguisorba verrucosa, Carex hallerana, Leuzea conífera,
Avenula sp.) e pequenos caméfitos (Antirrhinum linkianum, Teucrium polium s.l.,
Scabiosa turolensis, Origanum vulgare, Sideritis hirsuta, Polygala vulgaris).
A evolução destes matos em solos com maior desenvolvimento e com
maior

período

de

ausência

de

perturbações

significativas,

permitiu o

desenvolvimento de matagais. Estes correspondem a formações arbustivas
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fechadas e dominadas por espécies de porte médio alto como o carrasco
(Quercus coccifera), o aderno (Rhamnus alaternus), a urze-das-vassouras (Erica
scoparia) e os tojos (Ulex spp.), tendo como principais acompanhantes o
medronheiro (Arbutus unedo), a giesta-amarela (Cytisus spp.) e indivíduos
jovens de carvalho (Quercus broteroi). São muito abundantes as trepadeiras,
destacando-se a madressilva (Lonicera etrusca) e o legacão (Smilax aspera)
Nas zonas mais húmidas, estes matagais enriquecem-se com folhado (Viburnum
tinus), pilriteiro (Crataegus monogyna), silvas e hera (Hedera maderensis subsp.
iberica). Estes matos constituem uma etapa de recuperação dos bosques de
carvalho-português que potencialmente constituiriam a vegetação potencial na
área de estudo. Os matagais ocupam cerca de 5,3 hectares na área de estudo
(8,5%), alguns dos quais em bom estado de conservação. Podem também se
encontrar sob coberto de carvalhais, pinhais e outros povoamentos florestais
adultos. Na área proposta para ampliação desenvolvem-se matagais na base de
uma antiga escombreira, mas encontram-se algo perturbados pela abundância
de espécies ruderais como a silva e a táveda.

Figura 18 - Aspecto de matos rasteiros na área de ampliação a oeste.

Os carvalhais são formações de porte arbóreo e estrutura fechada,
dominadas por carvalho-português (Quercus broteroi). Apresentam um sob
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coberto rico em trepadeiras, principalmente hera e uva-de-cão (Tamus
communis) e arbustivas de porte médio alto, com medronheiro, pilriteiro e
folhado, principalmente nas suas orlas. As manchas de carvalhal detectadas
encontram-se em estado intermédio de desenvolvimento, mas de um modo
geral, estão em bom estado de conservação. Assinalaram-se cerca de 3
hectares, relativamente afastados das áreas de ampliação propostas (Figura 19).
No seu conjunto, as áreas florestais representadas por pinhais,
eucaliptais e povoamentos mistos representam 25% da área de estudo. Estas
áreas apenas se encontram na envolvente às áreas de ampliação propostas.
O pinhal de pinheiro-bravo (Pinus pinaster) ocupa cerca de 9,8 ha. A
maioria das áreas de pinhal corresponde a pinhais adultos, de porte alto e
estrutura fechada. Os matos sob coberto são geralmente dominados por
espécies de porte alto principalmente urze-das-vassouras, medronheiro,
carrasco, sendo também muito ricos em trepadeiras, destacando-se a hera
(Figura 20). Em locais mais intervencionados são também frequentes, o fetocomum, a silva e os tojos.
O eucaliptal corresponde aos povoamentos florestais dominados por
eucalipto (Eucalyptus globulus), num total ligeiramente inferior a 1 ha. De um
modo geral os eucaliptais apresentam reduzida diversidade associada, devido às
intervenções de limpeza de matos sob coberto para prevenção de fogos
florestais. O sob coberto é semelhante ao dos pinhais, mas de um modo geral,
mais degradado e menos desenvolvido (Figura 21).
Os povoamentos mistos correspondem a manchas florestais com
pinheiro-bravo e eucalipto, sem um claro predomínio de uma das espécies, num
total aproximado de 4,9 ha. O sob coberto é semelhante ao descrito para os
pinhais e eucaliptais.
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Figura 19 - Aspecto do coberto vegetal a noroeste da área de ampliação, evidenciando-se a
várzea agrícola na linha de água, seguida por um carvalhal com orla de matagal e mais atrás,
pinhal bravo.

Figura 20 - Aspecto de pinhal bravo adulto, evidenciando um sob coberto desenvolvido de matos
altos e trepadeiras.
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Figura 21 - Aspecto de matos rasteiros degradados e manchas de eucaliptal, na envolvente
a este das áreas de ampliação.

As áreas agrícolas localizam-se nas imediações do casario de Vale das
Pias e ao longo da várzea da linha de água que atravessa a área de estudo, a
norte das áreas de ampliação propostas. Ocupam um total de 3,5 ha (5,6% do
total da área de estudo). Nas áreas ocupadas com culturas, destacam-se as
hortícolas, os cereais e algum olival. Algumas das áreas cartografadas
encontram-se em pousio, sendo ocupadas por prados, onde podem dominar
espécies como Pteridium aquilinum ou Dactylis glomerata, acompanhadas por
Lathyrus ochrus, Cynoglossum creticum, Coleostephus myconis, Veronica
persica, entre outras. Assinalam-se ainda áreas recentemente desmatadas e
ainda não cultivadas. Estas áreas parecem funcionar como áreas de
alimentação para diversas espécies, principalmente a nível da avifauna.
Os muros de pedra calcária que revestem algumas parcelas agrícolas e
florestais encontram-se fornecem habitat a diversas espécies de fetos
(Asplenium trichomanes, Ceterach officinarum) e de lagartixas.
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5.7.2.3.3. Habitats protegidos
Assinalou-se a ocorrência de uma formação vegetal representativa de
seis habitats com estatuto de protecção legal em Portugal, ao abrigo do DecretoLei nº. 49/2005, de 24 de Fevereiro – Anexo B-I, cuja distribuição é apresentada
na Figura 22.

Figura 22 – Cartografia dos habitats com estatuto de protecção assinalados na área de estudo.

•

5330 – Matos termomediterrânicos ou Matos pré-desérticos, subtipo5 -

Carrascais, espargueirais e matagais afins basófilos.

Este habitat corresponde a um matagal fechado, de porte alto, dominado
por carrasco e acompanhado por aderno, medronheiro, urze-das-vassouras.
Assinalou-se a ocorrência de algumas manchas de matagais representativas
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deste habitat a noroeste da área de ampliação (cerca de 3,1 ha), mas
relativamente afastado da mesma, não se prevendo a sua possível afectação.
Não foram cartografados como representativos deste habitat os matagais
localizados sob coberto de pinhais.
•

5330 – Matos termomediterrânicos ou Matos pré-desérticos, subtipo7 –

Matos baixos calcícolas

Este habitat corresponde a matos rasteiros, geralmente abertos e
dominados por alecrim ou tomilho, acompanhados por diversos caméfitos e
hemicriptófitos, com elevada riqueza específica. Ocorre em solos pobres e
pedregosos, e em mosaicos complexos com outros tipos de habitats,
principalmente prados de Brachypodium phoenicoides (6210) e prados rupícolas
(6110). As manchas em melhor estado de conservação localizam-se a oeste da
área de ampliação. Por outro lado, as manchas localizadas no interior da área de
ampliação e na envolvente a este, encontram-se bastante degradadas, por
pisoteio, revolvimento de solo e presença de espécies ruderais como a táveda
(Figura 18).
•

6110 - Prados rupícolas calcários ou basófilos da Alysso-Sedion albi*

Caracteriza-se pelo domínio de comunidades ricas em plantas suculentas
(Sedum album), pequenos caméfitos (Iberis procumbens subsp. microcarpa,
Antirrhinum linkianum, Calendula suffruticosa subsp. lusitanica) geófitos heliófilos
(Narcissus spp., Ornithogalum sp.), e espécies anuais (Jonopsidium abulense,
Arabis sadina). É um habitat prioritário para a conservação que ocorre em solos
pobres e pedregosos, e em mosaicos complexos com outros tipos de habitats,
principalmente prados de Brachypodium phoenicoides (6210) e matos baixos
calcícolas (5330pt7). Assinalou-se a sua presença em duas áreas a oeste da
área de ampliação, onde é um habitat pouco desenvolvido e pontual, mas
bastante rico no que diz respeito à composição específica. Não se prevê a sua
afectação associada à ampliação da pedreira.
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•

6210 - Prados secos seminaturais e fácies arbustivas em substrato calcário

(Festuco - Brometalia) (* importantes habitats de orquídeas)

Trata-se de prados que se caracterizam pelo domínio da gramínea perene
Brachypodium phoenicoides, colonizando solos pobres e fendas de rochas
calcárias, sendo mantidos por pastoreio extensivo, principalmente de caprinos.
Neste habitat, os elementos arbustivos estão praticamente ausentes. As
melhores manchas de habitat são de pequena dimensão e ocorrem fora da área
de ampliação. Na área de ampliação da pedreira, este habitat localiza-se ao
longo das fendas dos afloramentos rochosos, ocorrendo de modo disjunto e
frequentemente perturbado com espécies ruderais (táveda, silva). Constitui
habitat favorável a diversas espécies de orquídeas, mas apenas uma espécie foi
assinalada na área de ampliação. Na pequena mancha de habitat localizada a
este das pedreiras foi assinalada uma população de Ophrys lutea com elevado
número de indivíduos, sendo que se trata de uma espécie frequente a nível
nacional, pelo que não se considerou esta mancha como importante habitat de
orquídeas (habitat prioritário).
•

8210 - Vertentes rochosas calcárias com vegetação casmofítica

Este habitat corresponde a escarpas rochosas calcárias colonizadas por
fetos (Asplenium ruta-muraria, Polypodium sp.) e geófitos calcícolas (Narcissus
calcicola), que se instalam nas fendas existentes. Ocorre de modo pontual numa
pequena escarpa assinalada a noroeste da área de estudo (Figura 23). Ocorre
em mosaico outros habitats, principalmente 6110 - Prados rupícolas, sendo
enriquecido em elementos como Antirrhinum linkianum, Arabis sadina, Calendula
suffruticosa subsp. lusitanica. Não se prevê que esta escarpa possa ser afectada
pela ampliação da pedreira, mas assinala-se a sua relevância para a
conservação, por aqui se encontrarem diversos tipos de habitats e espécies com
interesse conservacionista.
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Figura 23 - Zona cársica com escarpa rochosa calcária, rica em habitats e espécies de flora
localizada a noroeste da área de ampliação das pedreiras.

•

9240 - Carvalhais ibéricos de Quercus faginea e Quercus canariensis

Este habitat corresponde aos carvalhais de carvalho-português (Quercus
faginea subsp. broteroi) de porte arbóreo e estrutura fechada, rico em matos e
trepadeiras. As manchas de carvalhal detectadas a norte da área de ampliação
encontram-se em estado intermédio de desenvolvimento, mas de um modo
geral, estão em bom estado de conservação pelo que se consideraram como
representativas do habitat (Figura 19). Não se prevê a sua afectação resultante
da ampliação da pedreira.
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5.7.2.4.Fauna
A

análise

efectuada

incidiu

sobre

os

vertebrados

terrestres,

nomeadamente herpetofauna, avifauna e mamofauna.
5.7.2.4.1. Herpetofauna
O Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal (Loureiro et al. 2008) assinala
para a região envolvente à Pedreira de Calcário n.º 5551 “Vale da Moita n.º1”, a
ocorrência de 6 espécies de anfíbios e 11 espécies de répteis, cujo elenco se
apresenta no Anexo II a este documento.
Anfíbios
Nenhuma das espécies potencialmente ocorrentes na área de estudo foi
observada no decurso dos trabalhos de campo efectuados.
Do elenco de espécies potencialmente ocorrentes, destacam-se 3
espécies com estatuto de protecção: o tritão-marmoreado (Triturus marmoratus)
e a rela-meridional (Hyla meridionalis) ambos constantes do Anexo B-IV, que
reúne as espécies que exigem protecção rigorosa e ainda a rã-verde (Rana
perezi) incluída no Anexo B-V, e cuja captura na natureza deverá ser alvo de
medidas de gestão. Nenhuma das espécies elencadas apresenta um estatuto de
conservação desfavorável em Portugal, de acordo com Cabral et al. 2006.
Répteis
Estão referenciadas (Loureiro et al. 2008) 11 espécies de répteis na área
envolvente à Pedreira (Anexo II). Deste elenco de espécies de ocorrência
potencial destacam-se duas espécies com estatuto de protecção ao abrigo do
Decreto-Lei nº. 49/2005, de 24 de Fevereiro, nomeadamente, o lagarto-de-água
(Lacerta schreiberi) integrado nos Anexos B-II e B-IV e a cobra-de-ferradura
(Coluber hippocrepis) incluída no Anexo B-IV. Apenas uma das espécies
referenciadas apresenta um estatuto de conservação desfavorável em Portugal,
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nomeadamente a víbora-cornuda (Vipera latastei), considerada Vulnerável
(Cabral et al. 2006).
Durante os trabalhos de campo apenas se confirmou a ocorrência da
lagartixa-do-mato (Psammodromus algirus), assinalada numa zona de matos,
com afloramentos rochosos, fora da área de ampliação. O facto de os trabalhos
de campo terem decorrido durante um dia nublado e com alguns chuviscos
poderá ter contribuído para o reduzido número de espécies observadas.
5.7.2.4.2. Avifauna
No que concerne à avifauna, estão referenciadas 81 espécies na área
envolvente à Pedreira (Anexo II). Deste elenco assinalam-se se 11 espécies
protegidas, ao abrigo do Decreto-Lei nº. 49/2005, de 24 de Fevereiro (Anexo AI), nomeadamente a cotovia-pequena (Lullula arborea), a petinha-dos-campos
(Anthus campestris), o guarda-rios (Alcedo atthis), a toutinegra-do-mato (Sylvia
undata), o bufo-real (Bubo bubo), o noitibó (Caprimulgus europaeus), o milhafrepreto (Milvus migrans), a gralha-de-bico-vermelho (Pyrrhocorax pyrrhocorax), o
falcão-peregrino (Falco peregrinus), a águia-calçada (Hieraaetus pennatus) e a
águia-cobreira (Circaetus gallicus).
Assinalam-se

ainda

10

espécies

com

estatuto

de

conservação

desfavorável em Portuga, de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de
Portugal (Cabral et al. 2005): a gralha-de-bico-vermelho, considerada Em Perigo;
o chasco-ruivo (Oenanthe hispanica), o açor (Accipiter gentilis), o falcãoperegrino e o noitibó, considerados Vulneráveis; o bufo-real, a águia-calçada, a
águia-cobreira, o andorinhão-real (Apus melba) e o corvo (Corvus corax), todos
considerados como Quase Ameaçados.
A gralha-de-bico-vermelho é uma espécie de elevado interesse
conservacionista cujas populações mais numerosas se encontram nas serras
calcárias de média e baixa altitude, como é exemplo a Serra dos Candeeiros, em
escarpas fluviais (Douro Internacional) ou costeiras (Sudoeste Alentejano).
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No decurso dos trabalhos de campo confirmou-se a presença de 21 espécies,
com destaque para a variedade de passeriformes, incluindo chapim-real (Parus major),
chapim-azul (Parus caeruleus), pintarroxo (Carduelis cannabina), pintassilgo (Carduelis
carduelis), escrevedeira (Emberiza cirlus), carriça (Troglodytes troglodytes), papa-figos
(Oriolus oriolus) e melro-preto (Turdus merula), particularmente no mosaico agroflorestal envolvente. Assinalou-se ainda a presença de um corvo (Corvus corax), de um
gavião (Accipiter nisus), observado 2 ocasiões, uma das quais sobrevoando a pedreira
e de um búteo (Buteo buteo), observado a sobrevoar as proximidades da área de
estudo. Nas áreas de matagal assinalaram-se ainda a toutinegra-de-cabeça-preta
(Sylvia melanocephala), a toutinegra-do-mato (Sylvia undata) e o cartaxo (Saxicola
torquata).
Na área da pedreira, observaram-se espécies com maior adaptabilidade a
colonizar áreas perturbadas como o pardal-doméstico (Passer domesticus) e o
rabirruivo (Phoenicurus ochruros). Foi também observado um bando de andorinhãopreto (Apus apus) a sobrevoar a área da pedreira e um indivíduo de melro-azul
(Monticola solitarius) a esconder-se nos blocos de pedra que delimitam a pedreira.
Diversas espécies de passeriformes, incluindo chapins e pintarroxos, foram observadas
a sobrevoar a pedreira, deslocando-se entre as áreas florestais na envolvente. Todas as
espécies identificadas na área de implementação do projecto constituem espécies
comuns em Portugal e que não se encontram ameaçadas no panorama nacional.

5.7.2.4.3. Mamofauna
No que concerne às espécies de mamíferos passíveis de ocorrerem na
área envolvente à Pedreira, assinalam-se 40 espécies (Mathias et al. 1999),
sendo de destacar neste elenco os quirópteros, representados por 16 espécies.
A área de estudo enquadra-se na Serra dos Candeeiros, uma área cársica com
elevado potencial para a ocorrência de quirópteros, devido à abundância de
abrigos e áreas de alimentação. Na área envolvente, de acordo com elementos
cartográficos (shapefiles) disponibilizados pelo ICNB (2008), encontram-se
referenciados um abrigo de elevada importância (área de influência de 5km) e
um abrigo de menor relevância (área de influência de 1km) (Figura 24). Na área
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de estudo foram prospectados possíveis abrigos de quirópteros (e.g. grutas,
árvores antigas, ruínas de edificações) sem qualquer sucesso.

Figura 24 - Enquadramento da área de estudo relativamente a localizações de abrigos de
quirópteros disponibilizadas pelo ICNB.

A nível das espécies com estatuto de protecção, o elenco integra 20
espécies presentes nos anexos B-II, B-IV e B-V do Decreto-lei nº 140/99 de 24
de Abril, nomeadamente todos os quirópteros (Anexos B-II ou B-IV), o rato-deCabrera (Microtus cabrerae) e a lontra (Lutra lutra) ambos nos anexos B-II e B-IV
e ainda a geneta (Genetta genetta) e o toirão (Mustela putorius), incluídos no
anexo B-V.
No elenco de espécies potencialmente presentes assinalam-se 10
espécies com estatuto de conservação desfavorável em Portugal: com destaque
para os morcegos-de-ferradura mediterrânico e mourisco (Rhinolophus euryale e
R. mehely, respectivamente), ambos considerados em Perigo Crítico e o
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morcego-de-Bechstein (Myotis bechsteinii), considerado como Em Perigo
(Cabral et al. 2005).
A extensa área ocupada com pedreiras activas parece ser muito pouco
favorável à ocorrência de para espécies com maior sensibilidade à perturbação.
Os trabalhos de campo apenas permitiram assinalar a ocorrência de coelho
(Oryctolagus cuniculus) na área de ampliação das pedreiras, através da
observação de uma latrina com dejectos na área situada a este (Figura 25). É
possível que espécies de ratos e alguns predadores mais generalistas, como a
raposa e a doninha, possam também utilizar a área de modo pontual.
Na área envolvente é possível diversas espécies possam encontrar
habitats, uma vez que existe um mosaico muito interessante de áreas de matos
e matagais, carvalhais e povoamentos florestais, áreas agrícolas e prados.
Assinala-se também a presença de uma zona cársica a onde ocorrem
alforamentos calcários com fendas de dissolução e uma escarpa rochosa, que
poderão servir de abrigos a diversas espécies, incluindo morcegos (não
detectados). Esta zona está algo afastada da área proposta de ampliação, não
se prevendo a sua afectação.

Figura 25 – Latrina de coelho-bravo assinalada na área de ampliação localizada a este.

Av. Eng. Arantes e Oliveira, n.º 46, r/c D.to - 1900-223 LISBOA
Telef.: +351 21 840 23 85 / +351 21 847 76 53 – Fax: +351 21 840 24 89 – Telem.: +351 96 346 06 96 - e-mail: e_p_p@sapo.pt

117

EPP
Engenharia, Projecto e Planeamento Industrial, L.da

Referências Bibliográficas

5.7.3.

ALFA (2006); habitats 6310, 9330, 9320, in: ICN (2006) Proposta de Plano Sectorial da Rede Natura
2000 vol. ii Valores naturais. Fichas de caracterização ecológica e de gestão: habitats naturais e
espécies

da

flora

e

fauna;

Instituto

da

Conservação

da

Natureza;

Lisboa

URL:

http://www.icn.pt/psrn2000/caract_habitat.htm
CABRAL M.J., ALMEIDA J., ALMEIDA P.R., DELLINGER T., FERRAND DE ALMEIDA N., OLIVEIRA
M.E., PALMEIRIM J.M., QUEIROZ A.L., ROGADO L.., SANTO-REIS M. (Eds) (2005) Livro
Vermelho dos Vertebrados de Portugal. Instituto da Conservação da Natureza
CASTROVIEJO S. ET AL. (Ed.) (1993 - 2010); Flora Ibérica - Plantas vasculares de la Península Ibérica
e

Islas

Baleares

-

Vários

Volumes;

Real

Jardín

Botánico;

C.S.I.C.;

Madrid.

URL:

http://www.floraiberica.org/
COSTA J.C., AGUIAR C., CAPELO J.H., LOUSÃ M., NETO C. (1998) Biogeografia de Portugal
Continental; Quercetea nº.0; ALFA. pp 5-56.
EQUIPA ATLAS (2008); Atlas das Aves Nidificantes em Portugal (1999-2005). Instituto da Conservação
da Natureza e da Biodiversidade. Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, Parque Natural
da Madeira e Secretaria Regional do Ambiente e do Mar. Editora Assírio & Alvim. Lisboa.
FLOR A. (2005); Plantas a Proteger no Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros; Edição do
Instituto de Conservação da Natureza.
FRANCO J.A. (2000); Zonas Fitogeográficas Predominantes – Notícia Explicativa III.6, Altas do
Ambiente; Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território; Lisboa.
ICNB (2008); Manual de apoio à análise de projectos relativos à implementação de infra-estruturas
lineares. Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade. Relatório não publicado. 65pp.
LOUREIRO A., FERRAND DE ALMEIDA N., CARRETERO M.A. & PAULO O.S. (eds.) (2008): Atlas dos
anfíbios e répteis de Portugal. Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, Lisboa.
MATHIAS M.L. (COORD.) (1999) Mamíferos terrestres de Portugal continental, Açores e Madeira.
Instituto para a Conservação da Natureza. Lisboa
RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 57/2010 DE 12 DE AGOSTO - Plano de
Ordenamento do Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros (POPNSAC).

Av. Eng. Arantes e Oliveira, n.º 46, r/c D.to - 1900-223 LISBOA
Telef.: +351 21 840 23 85 / +351 21 847 76 53 – Fax: +351 21 840 24 89 – Telem.: +351 96 346 06 96 - e-mail: e_p_p@sapo.pt

118

EPP
Engenharia, Projecto e Planeamento Industrial, L.da

Património Arquitectónico e Arqueológico

5.8.

5.8.1.

Introdução

O presente estudo foi realizado pela empresa Neoépica, L.da e procura
documentar os resultados de trabalhos de prospecção arqueológica efectuados
na área de ampliação da Pedreira “Vale da Moita n.º01”, situada na Freguesia de
Arrimal, Concelho de Porto de Mós e Distrito de Leiria. O Relatório original
encontra-se no Anexo II.
A pedreira alvo dos trabalhos dedica-se à exploração de pedra calcária,
correspondendo o presente trabalho ao processo de licenciamento tendo em
vista o alargamento da área de exploração já licenciada, designada no corrente
relatório como sectores 2, 3 e 4. Assim, os trabalhos de prospecção
arqueológica, pesquisa bibliográfica e documental enquadram-se no Estudo de
Impacto Ambiental – Vertente Património que se encontra em elaboração para o
local.
Os trabalhos de pesquisa bibliográfica e de prospecção de campo
decorreram durante o mês de Janeiro de 2012, estando estes a cargo da
empresa Neoépica, Lda.
5.8.2.

Metodologia

Todo o trabalho de recolha bibliográfica/arquivo, prospecção e análise de
dados foi dividido em:
•

Recolha bibliográfica e de arquivo;

•

Análise toponímica;

•

Relocalização e caracterização de eventuais sítios conhecidos na

área em análise;
•

Prospecção sistemática na área definida;
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•

Análise e cruzamento dos dados recolhidos, materializados em

cartografia temática, com a localização de eventuais sítios detectados e
respectiva carta de visibilidades dos solos.
Recolha bibliográfica/arquivo:
Procedeu-se à consulta das bases de dados: Endovélico (IGESPAR);
Thesaurus (DGEMN) e arquivo geral do IGESPAR, procurando-se dessa forma
analisar eventuais relatórios e outra bibliografia referente a trabalhos
arqueológicos na área a prospectar. Similarmente, contactaram-se as entidades
necessárias, solicitando informações mais detalhadas e/ou inéditas sobre o
património existente na área afecta ao projecto, e recolheram-se informações
orais de carácter específico ou meramente indiciário;
Para além das bases de dados da especialidade, procedeu-se à consulta
de bibliografia específica, entre a qual se destaca o artigo «A Freguesia de
Turquel (Alcobaça), Alguns dados arqueológicos» (Bettencourt, 1988, pp153188).
Análise toponímica:
Na análise da zona recorreu-se ao levantamento dos topónimos da C.M.P.
à escala 1:25000, folha nº 327, num raio de cerca de 2km em relação à área em
análise, tendo-se na sua observação recorrido aos seguintes elementos
bibliográficos:
- Dicionário Etimológico de Língua Portuguesa, 1977, Livros Horizonte, 3ª
Edição, Lisboa. (Dic. Etim.)
- Reportório Toponímico de Portugal, 1967, Lisboa, Instituto Geográfico do
Exército. (Rep. Top. Por.)
- Enciclopédia Luso-Brasileira (Enc. Ls/Br)
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Relocalização de sítios:
Procurou-se relocalizar eventuais sítios conhecidos a partir de referências
da bibliografia existente, bem como da consulta da base de dados e arquivo
geral do IGESPAR, recolhendo dados sobre o seu estado de conservação e
eventuais relações com possíveis sítios a identificar na área a prospectar.
Carta de visibilidades dos solos:
De forma a permitir uma melhor percepção das visibilidades no campo
realizou-se uma Carta de Visibilidades das áreas prospectadas, a qual possui
quatro graus:
•

Grau 0 (visibilidade nula) – Cor vermelha, zonas de mato muito

denso/impenetrável, que não permitem a prospecção e/ou zonas já totalmente
decapadas pela acção mecânica de modo a colocar a descoberto o substrato
rochoso, não sendo possível, por estes motivos, identificar vestígios de interesse
patrimonial;
•

Grau 1 (visibilidade má/reduzida) – Cor laranja, zonas onde o

coberto vegetal não permite uma visibilidade suficiente da superfície do solo,
sendo apenas possível proceder a uma identificação de artefactos pontuais e a
uma demarcação aproximada da área de dispersão de materiais;
•

Grau 2 (visibilidade média/razoável) – Cor verde, zonas o coberto

vegetal, com pouca vegetação, permite uma correcta observação da superfície
do solo, sendo possível identificar artefactos e estruturas arqueológicas e
proceder a uma avaliação da área de dispersão de materiais e da área ou áreas
de maior concentração de materiais;
•

Grau 4 (boa visibilidade) – Cor azul, terrenos totalmente limpos ou

lavrados, que permitem uma excelente observação do solo, ou, se cultivados, as
culturas agrícolas não constituem um obstáculo para uma total observação da
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superfície do solo, sendo possível proceder a uma identificação de artefactos e
estruturas patrimoniais e à correcta avaliação da área de dispersão de materiais
e da área ou áreas de maior concentração de materiais
Prospecção intensiva:
Foi feita prospecção intensiva dentro do perímetro previsto de
alargamento da pedreira. Dentro desta área, foram prospectados todos os
terrenos livres de construção e não vedados. A prospecção de campo foi de alta
intensidade, sendo a distância entre as linhas de prospecção sempre que
possível de cerca de 5 metros (Zapatero e Martínez, 1991).
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5.8.3.

Pesquisa Bibliográfica

A pesquisa bibliográfica executada documentou a existência, num raio de
2km, de um local de interesse arqueológico e arquitectónico. O sítio identificado
corresponde à Quinta de Vale de Ventos de provável cronologia contemporânea,
localizada na freguesia de Turquel, concelho de Alcobaça. Esta constituiu, em
tempos, um couto agrícola dos frades de Cister, conservando ainda vestígios
deste seu passado, como é o caso de dois grandes reservatórios de água, em
pedra, que abasteceriam a herdade. No espaço actual desta propriedade
encontra-se um forno de cal de grandes dimensões, conservado só
parcialmente.
Geograficamente mais afastados, é possível referenciar vários sítios nas
freguesias de Turquel (Alcobaça) e de Arrimal (Porto de Mós). Na primeira
registam-se evidências arqueológicas do Paleolítico em diante. Da Pré-história
Antiga foram identificados a Cascalheira de Cabeço de Seixo, o Algar de João
Ramos, o Algar do Estreito e a Gruta das Redondas. As estações reconhecidas,
com excepção da Cascalheira de Cabeço de Seixo, correspondem a ocupações
de grutas e cavidades naturais (o que não significa que outro tipos de ocupação
não tenha existido).
Este tipo de ocupação perdura pelo Mesolítico até à Idade do Bronze. A
Buraca do Moniz documentou alguns elementos líticos, cerâmicos, ósseos e
malacológicos do Mesolítico ou do Neolítico, ou de ambos. O Algar do Estreito
revelou um espólio diversificado, constituído por diversos objectos líticos (pontas
de seta, punhal, lâminas, etc.) e várias cerâmicas de «características pouco
individualizadas» (Bettencourt, 1988, p.167), comuns aos conjuntos cerâmicos
da Pré-História Recente, e alguns ossos humanos (Idem, ibidem). A gruta das
Redondas também expôs ocupação pré-histórica recente. No seu interior foram
identificados, entre outros, cerâmica e utensílios em cobre. O Algar de João
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Ramos possuía alguns instrumentos em cobre e diverso corpo lítico e cerâmico,
entre outros (vd. Idem, pp. 173-177).
Na freguesia de Arrimal no sítio da Lagoa Grande 2 registou-se à
superfície material lítico em sílex, sobretudo núcleos alguns dos quais de
considerável dimensão, de provável cronologia Neolítica. De um período
indeterminado, mas pré-histórico, certifica-se o Alqueidão do Arrimal, a Lagoa
Grande 1 e a Lagoa da Tolas – uma estação ao ar livre localizada numa
plataforma pouco elevada, com materiais arqueológicos escassos e associados
a materiais de cronologias recentes. Os sítios do Baldio, Chão do Galego,
Carvalhal e das Quintas (Turquel) também constituem estações ao ar livre, mas
apresentam cronologia indeterminada. A identificação existente só permitiu
definir as áreas de dispersão do material arqueológico à superfície do solo.
Numa situação idêntica encontra-se o espólio da Gruta dos Ursos.
Nesta mesma freguesia foram identificados outros tipos de ocupações
pré-históricas. Em concreto, diversos monumentos megalíticos – as antas 1 e 2
da Barbata, as antas 1 e 2 de Fontes Belas. Os monumentos da Barbata
surgem-nos através de informações orais descritas por Ana M. S. Bettencourt
(1988, p.170), segundo a mesma fonte estes terão «sido destruídos quando do
arroteamento dos terrenos». No caso das Fontes Belas foi possível localizar uma
das antas (Idem, p.171-172). Esta actualmente possuirá apenas dois esteios em
calcário, mas conforme Bettencourt (Ibidem) detinha câmara simples com cinco
esteios visíveis, existindo ainda restos da mamoa e, na zona da câmara, de
ossadas humanas. Bettencourt registou o seguinte espólio arqueológico: uma
lâmina e dois fragmentos de lâmina de sílex e um fragmento de lasca retocada
também de sílex.
A ocupação na Idade do Bronze está atestada no Algar do Estreito com
cerâmica formalmente paralela a outras estações deste período – em particular
os vasos com fundo plano (Idem, p. 177) – e nos achados dispersos de objectos
de ouro nos sítios de Ardido e Boiça (Idem, p. 178-179). Da Idade do Ferro,
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segundo J. D. Ribeiro (apud Idem, p.179), existia uma necrópole de urnas
cinerárias na Cancela do Chães (Turquel).
No período romano terão existido alguns assentamentos rurais, conforme
sugerem os vestígios superficiais (cerâmica comum e de construção) registados
no Cabeço da Carrila, Lombo Ferreiro e Pulga. No caso do Lombo Ferreiro
encontraram-se ainda dois pesos de tear, um fio-de-prumo em chumbo e existem
informações orais que relatam o aparecimento de escórias em grande
quantidade; nos actuais muros de divisão de propriedade são visíveis umas
pedras aparelhadas, um possível reaproveitamento das estruturas aí existentes
(?).
De um período mais próximo, a Igreja Matriz de Turquel mostra pórtico
manuelino e um painel de azulejos do século XVI, tendo o seu interior fim
funerário, atestado pela sepultura e ossadas identificadas. A capela de Nossa
Senhora da Nazaré localiza-se, isolada, num enquadramento rural da serra de
Candeeiros. Este edifício do século XX apresenta planta rectangular, dois corpos
de menor dimensão adoçados lateralmente, cobertura de duas águas e fachada
principal de empena triangular, com porta ao centro encimada por nicho e
rematada no topo com cruz.
Numa zona não distante da área prospectada, já na freguesia de Évora de
Alcobaça, situa-se a designada Gruta do Vale do Touro, no lugar de Casais da
Charneca. Este local teve uma ocupação pré-histórica, previsivelmente do
período neolítico. Os trabalhos arqueológicos, aí desenvolvidos, revelaram a
existência de depósitos sedimentares com cerca de 70cm de espessura
contendo restos humanos e espólio diverso. A Gruta do Vale do Touro possui
pequenas dimensões e, presentemente, encontra-se bastante alterada, estando
a entrada original obstruída. O acesso ao interior faz-se, desta forma, pelo topo
da gruta, numa descida vertical de três metros.
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Em conclusão, a análise da área envolvente à pedreira revelou para uma
área superior a um raio de 2km em redor da pedreira diversas estações
arqueológicas, com especial incidência na pré-história ligada a ambientes
cavernosos, bem como de alguns assentamentos rurais ou elementos de cariz
histórico-etnográfico. No entanto, num raio de 2km da área em estudo apenas foi
identificada a Quinta de Vale de Ventos já dada a conhecer anteriormente.
Importa ainda referir que procuramos visitar esta quinta, mas não nos foi dada
permissão para entrar.

Foto 6 – Entrada para a Quinta de Vale de Ventos.
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A tabela que se segue sintetiza os locais com interesse arqueológico e
arquitectónico existentes num raio de 2Km da pedreira:

CNS

24957

Designação
Quinta de Vale
de Ventos

Tipo de
Sítio

Cronologia

Descrição

Quinta

Época
Contemporâne
a

Trata-se de uma quinta constituída por
várias habitações e armazéns agrícolas,
onde ainda é visível um forno de cal de
grandes dimensões, parcialmente
conservado
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Figura 26‐ Localização dos sítios arqueológicos/patrimoniais conhecidos num raio de 2Km em
redor da pedreira Vale da Moita nº 1 (legenda: nº 16002 – Quinta de Vale de Ventos)
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5.8.4.

Análise Toponímica

Para a execução da análise toponímica recorreu-se à Carta Militar de
Portugal, folhas nº 327, analisando-se os topónimos existentes num raio de 2km
da área em análise, levando ao levantamento dos seguintes topónimos:
•

Portela – Vocábulo que deriva do latim portella -“portinha” (Etim.).

S.f. Portal. Designação Pequena porta. Ponto em que um caminho ou uma
estrada forma ângulo ou cotovelo. Passagem estreita entre montes. Depressão
de um pontal, abertura para caminhos no cimo de um monte (Enc. Ls/Br);
•

Pereiro - Variedade de macieira. Planta euforbiácea. Adj. Prov.

Designativo do boi que tem as pontas muito levantadas. (De pêra);
•

Covadas – De cova (Enc. Ls/Br);

A análise toponímica da área envolvente à zona prospectada mostra
essencialmente,

a

presença

de

uma

toponímia

associada

a

marcos

paisagísticos. Isto é, pontos de passagem, potenciais sítios de abrigo e locais de
cultivo de árvores. Nesse sentido, não se recolheu qualquer indício relevante no
que diz respeito a antigas ocupações do espaço.
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Figura 27 – Área alvo de análise toponímica (raio de 2Km).
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5.8.5.

Relocalização e Localização de Sítios

A análise da bibliografia existente, a consulta da base de dados e arquivo
geral do IGESPAR, bem como o contacto com o Gabinete de Arqueologia da
autarquia de Alcobaça não permitiu identificar para a área em análise nenhum
sítio com interesse arqueológico/patrimonial. Como já referido apenas foi
identificado num raio de 2Km em redor da pedreira alvo de análise, um sítio com
interesse arqueológico/arquitectónico, que atrás já demos a conhecer (vd. Fig.5).
No entanto nenhum destes se localiza a menos de 1km da pedreira do Vale da
Moita nº 1.
5.8.6.

Trabalhos de Campo

A área da Pedreira da do Vale da Moita 1 desenvolve-se para noroeste e
sudeste em terrenos íngremes e inclinados. A dividir sensivelmente a área para
este regista-se uma outra exploração. Com excepção da zona mais a noroeste, a
pedreira encontra-se delimitada por outras explorações de pedra. A área total
licenciada e em processo de licenciamento é de 68 266m², desta área 38 787m²
correspondem a zona já licenciada (sectores 0 e 1); os restantes 29 479m²
correspondem à área de ampliação que motiva o presente trabalho (sectores 2, 3
e 4).
De forma a facilitar um melhor enquadramento da área em análise, optouse pela divisão da pedreira em 5 sectores, utilizando como critérios de divisória
os limites da sua área, bem como a existência de zonas não exploradas (sector
1). O sector 1 foi dividido em 2 áreas (a e b), conforme o grau de visibilidade do
terreno.
Sector 0 – Localizado na área já licenciada, tendo por limites a Sudeste o
caminho de acesso em terra batida, a Sudoeste a pedreira da Salgueira nº 11, a
Noroeste os sector 1 e 2 e a Nordeste uma outra exploração de pedra e o sector
3.
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Sector 1 – Desenvolve-se com a lateral de um caminho de acesso às
pedreiras, a Noroeste do sector 0 e a Sudeste do sector 2;
Sector 2 – Encontra-se limitado por um muro de divisão de propriedade
de Norte para Este, por uma zona florestal a Oeste e a Sudeste pelos sectores 0
e 1;
Sector 3 – Localiza-se a Este do sector 0, confinando com um caminho de
terra batida a Sul e uma zona florestal a Este, a norte localiza-se o sector 4;
Sector 4 – Circunscreve-se a uma faixa de terreno entre uma a
exploração Airemármores e uma zona florestal, limitada a Norte pela referida
pedreira e a Sul pelo sector 3.
Os trabalhos de prospecção incidiram sobre os sectores 0, 1, 2, 3 e 4
áreas que se encontram licenciadas e em processo de licenciamento.
Em linhas gerais, o terreno a prospectar apresentava-se, à altura dos
trabalhos de campo, com mato rasteiro ou zonas já totalmente decapadas pela
acção mecânica, sendo a vegetação cada vez mais densa no sector 1B e no
sector 2, à medida que se desce para noroeste, tornando-se quase
intransponível no limite com o muro de divisória. É de notar que nos vários
sectores se registou a presença de alguns terrenos relativamente limpos, onde
se observava boa visibilidade dos solos, tendo, contudo, sido intensamente
revolvidos por meios mecânicos.
Assim, foi possível observar:
Sector 0 – Área já licenciada encontrando-se em fase de exploração,
registando, assim, uma visibilidade de grau 0. O sector não evidenciou
testemunhos de ocupação humana. A análise dos cortes geológicos, provocados
pela extracção de pedra, não revelou vestígios de potenciais algares.
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Sector 1 – Zona íngreme (com pendente no sentido Este), mas de boa
visibilidade. O sector foi dividido em duas áreas, separadas pelo caminho de
terra batida. A área A caracteriza-se por possuir estrato vegetal erodido (a zona
apresentava marcas de anteriores decapagens), restando o banco calcário e
alguma vegetação rasteira. Nesta zona detectou-se, junto a um dos caminhos de
acesso, uma antiga casa de apoio da pedreira, que serviu de espaço de trabalho
das cantarias e lancis (informação oral). A estrutura em pedra calcária de
pequena e média dimensão, argamassada com cal, possui aparelho irregular. O
tecto e parte das paredes encontram-se derrubados. Do aparelho actualmente
existente observaram-se duas dependências.
A área B, do sector 1, caracteriza-se pela presença de uma mais densa
vegetação que todavia não influi na boa visibilidade do solo. Nela encontraramse vestígios de uma antiga exploração de pedra, estando numa pequena parte
ocupada por blocos de pedra da actual exploração.
Sector 2 – Zona íngreme (com pendente nos sentidos Noroeste e Este),
mas de boa visibilidade, com excepção de uma área de escumbreira. Este sector
possui duas antigas zonas de extracção de pedra, denunciadas pelos cortes na
rocha. O estrato vegetal encontra-se erodido, em função de trabalhos mecânicos
de limpeza, denunciados por várias marcas que «rasgam» o substrato rochoso.
A Noroeste localiza-se uma escombreira contida pelos Muros M1 e M2.
Os muros M1 e M2 constituem-se por pedra seca, calcária, com uma
única fiada irregular, altura de c. de 1m e largura de c. de 0,30/0,35m. Eles
dividem a propriedade nos seus limites Noroeste e Norte, estando camuflados
nalgumas partes por alguma vegetação. Próximo do muro M1, na zona mais
destruída pela vegetação, encontram-se pedras derrubados no chão. Este muro
possuía uma entrada para a zona da pedreira que foi tapada por dois blocos
pétreos extraídos da pedreira.
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Sector 3 – Zona plana (com pendente no sentido Este) de má visibilidade.
Encontra-se preenchida por blocos de pedra calcária, tendo sido anteriormente
terraplanada. No limite Este da área detectou-se um muro (M3) de divisão de
propriedade, com características semelhantes aos muros M1 e M2, que
prolonga-se pelo sector 4.
Sector 4 – Zona plana (com pendente no sentido Este) de má visibilidade,
que, paralelamente ao sector 3, sofreu movimentações de terra que alteraram a
superfície do solo. Nesta parte da pedreira encontrou-se uma antiga área
explorada para a obtenção de pedra. Como referimos, o Muro M3 prolonga-se
por este sector, com uma largura de 0,30/0,35m. No limite Norte detectou-se
mais uma antiga área de exploração, bem como alguns despejos de pedra
calcária.
De uma forma geral foi possível detectar a seguinte realidade
estratigráfica:
•

Camada 1 – Constituída por terra de cor acastanhada com pedra

calcária em frequência elevada, possivelmente resultante da actividade
extractiva;
•

Camada 2 – Substrato geológico constituído por terra rossa,

argilosa que cobre e enche em alguns locais o substrato rochoso;
•
5.8.7.

Camada 3 – Substrato geológico constituído por calcário.
Materiais arqueológicos

Os trabalhos de prospecção não revelaram materiais. Não se detectou
qualquer outro vestígio artefactual que revelasse qualquer indício de uma antiga
ocupação da área em análise. Aquando dos trabalhos de prospecção, não foi
recolhido qualquer material arqueológico.
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5.8.8.

Elementos estruturais

Os únicos elementos estruturais detectados encontram-se relacionados
com o mundo rural de época contemporânea e com a exploração de pedra.
Nomeadamente, muros de divisão de propriedade e uma casa de apoio à
actividade de extracção (construídos em pedra solta de pequena e media
dimensão, de origem local, de natureza calcária). Estes elementos, sendo
comuns desta região, perspectivam-se, à falta de outros elementos, como
relativamente recentes (século XX).
5.8.9.

Conclusões

A análise prévia da região quer ao nível da bibliografia e arquivos
referentes ao património conhecido na região, quer no estudo da sua
cartografia e toponímia, mostrou que estamos perante uma zona com
ocupações desde a pré-história.
No que diz respeito à área envolvente à Pedreira de calcário da Vale da
Moita nº 1, todas as três referências assinaladas encontram-se relativamente
afastadas. Assim, não se registou, na área em análise, qualquer indício que
revelasse a presença de elementos de carácter patrimonial de natureza
histórica/arqueológica. O estudo da toponímia também não revelou indícios
relevantes.
Quanto aos trabalhos de prospecção de campo, estes apenas revelaram
a presença de elementos estruturais de natureza rural e cronologia
contemporânea.
No que concerne aos graus de visibilidade, à altura dos trabalhos de
prospecção de campo, é de notar que: (1) os sectores encontravam-se bastante
alterados pelas actividades de exploração e ocupação do solo; (2) ao nível do
solo, em linhas gerais, os terrenos encontravam-se cobertos, a espaço, por mato
rasteiro pouco denso; e, por último, (3) é, ainda, de sublinhar a natureza
inclinada do terreno.
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Em conclusão, não se registou na área de ampliação da Pedreira de
Calcário Vale da Moita nº 1, qualquer elemento que indicie a presença de
contextos de carácter histórico/arqueológico. No entanto, é de notar a presença
na região de algumas ocupações de natureza antrópica na Pré-história e no
período Romano. Sublinha-se, igualmente, o facto de os graus de visibilidade ao
nível dos solos, aquando dos trabalhos de prospecção de campo, permitirem
uma boa observação dos mesmos, com excepção das áreas já exploradas.
Medidas de minimização e salvaguarda

5.8.10.

Fase ao anteriormente exposto, propomos as seguintes medidas de
minimização e salvaguarda para a área de ampliação da Pedreira de Calcário
«Vale da Moita nº 1»:
•

Trabalhos

de

acompanhamento

arqueológico

aquando

da

desmatação e decapagem das camadas superficiais de terra que cobrem o
substrato rochoso;
•

Levantamento topográfico, fotográfico e memória descritiva dos

elementos estruturais existentes na área a afectar;
•

Obrigatoriedade

do

proprietário

da

pedreira

comunicar

ao

IGESPAR, IP o aparecimento de qualquer cavidade cársica que surja durante a
exploração da pedreira, para se proceder à avaliação do seu interesse
arqueológico;
•

Acompanhamento arqueológico de qualquer movimentação de

terras a efectuar no âmbito da abertura/melhoria de acessos, bem como nas
zonas

de

implantação

do

estaleiro

e

nas

áreas

de

depósitos

de

terras/escombreiras;
•

No caso de se detectarem vestígios arqueológicos, na fase do

acompanhamento arqueológico dos trabalhos de desmatação, de decapagem e
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de movimentação de terras, devem ser realizados trabalhos de sondagem e/ou
escavação imediatos, de forma a permitir a caracterização dos achados;
5.8.11.
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5.9.

Sócio-Economia
A caracterização sócio-económica da região onde se localiza a área de

ampliação da Pedreira n.º 5551 “Vale da Moita n.º1” é baseada na informação
estatística do INE (Instituto Nacional de Estatística) e no Plano Director
Municipal de Porto de Mós.
5.9.1.

Enquadramento Regional

O lugar de Salgueira localiza-se na freguesia de Arrimal, concelho de
Porto de Mós.
Em termos de enquadramento regional, o concelho de Porto de Mós
inclui-se no enquadramento dos 5 concelhos (Figura 6) da região de Pinhal
Litoral (NUT III), inserida na Região de Centro (NUT II).
O concelho de Porto de Mós, com 264,3 Km2 de área e composto por 13
freguesias, é limitado por Fátima e Alcanena a Este, Batalha e Leiria a Norte,
Alcobaça a Oeste e Rio Maior a Sul (Figura 7).
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Figura 28– Localização geográfica do Pinhal Litoral na Região Centro, e do concelho de Porto de Mós na
região de Pinhal Litoral.
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A freguesia de Arrimal localiza-se no extremo Sul (Figura 7) do município
de Porto Mós, abrangendo uma área de 19 Km2 (7.2 % da área do concelho).

Figura 29 – Localização geográfica da freguesia de Arrimal no concelho de Porto de Mós (Carta de
Portugal, folha 5, IGC, 1974).

Segundo a Tipologia de Áreas Urbanas, a freguesia de Arrimal está
descrita como Área Predominantemente Rural. Em 1999 tinha 631 ha de
Superfície Agrícola Utilizada (SAU) e um total de 151 explorações agrícolas.
Superfície Agrícola Utilizada (SAU) e um total de 726 explorações
agrícolas.
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5.9.2.

Estrutura e Dinâmica Populacional

Como se observa na Tabela 18, a região Pinhal Litoral apresenta, em
2001, um total 250 990 habitantes, total que corresponde a uma densidade
populacional de 143.7 hab./Km2, um pouco superior à densidade populacional
nacional (112.4 hab/Km2).
O conjunto dos cinco municípios, que compõem a região do Pinhal Litoral,
sofreu um aumento de 11.9 % do número de residentes, no período
compreendido entre 1991 e 2001, valor que traduz um ganho absoluto de 26 656
habitantes.
Descendo de escala, o concelho de Porto de Mós manteve a tendência da
região a que pertence, embora de modo menos acentuado, registando um
aumento de 4.0 % da sua População Residente de 1991 a 2001. A densidade
populacional fixou-se em 93.6 hab/km2 em 2001.
Particularizando a análise da dinâmica populacional à freguesia de
Arrimal, a situação inverte-se relativamente à seguida pelo concelho a que
pertence. Assim, perdeu 8.34 % dos residentes entre 1991 e 2001. Esta
diminuição dever-se-á, certamente, ao facto da freguesia em causa ser
marcadamente rural.
População Residente (1)

NUT III
Concelho
Freguesia

Pinhal Litoral
Porto de Mós
Arrimal

1991

2001

224 334
23 343
815

250 990
24 271
747

Variação
(%)
11.9
4.0
-8.34

Densidade
Populacional
(2)

(hab./Km2)
143.7
93.6
39.3

Tabela 18 – Evolução da População Residente no período 1991 – 2001 e densidade populacional em
2001. (Fonte: INE, CENSOS 1991 e 2001-Definitivos)
(1)
Pessoas que, independentemente de no momento censitário estarem presentes ou ausentes numa
determinada unidade de alojamento, aí habitavam a maior parte do ano com a família ou detinham a totalidade
ou a maior parte dos seus haveres.
(2)
Densidade Populacional = População Residente/Área
X : dado não disponível
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Outro parâmetro relevante para a caracterização da População Residente
é a sua estrutura etária.
Verifica-se, pela Tabela 19, que a População Residente do concelho de
Porto de Mós apresenta, em 2001, uma estrutura etária relativamente
equilibrada e jovem. De facto, mais de metade da população encontra-se em
idade activa (25-64 anos) e cerca de 30 % tem menos de 25 anos; a população
com mais de 64 anos corresponde a aproximadamente 17 % do total de
residentes. A estrutura etária da população da freguesia de Arrimal apresenta
um padrão semelhante.
Ressalta, no entanto, o facto da população jovem, até aos 25 anos, quer
do concelho, quer da freguesia, ter diminuído o seu peso na última década, ao
contrário dos restantes grupos etários. A faixa dos 0-14 foi a que mais desceu no
concelho, com perdas de praticamente 4 %.

Concelho Porto de Mós

Freguesia

Arrimal

Faixa Etária
(anos)
0 – 14
15 – 24
25 – 64
≥ 65
0 – 14
15 – 24
25 – 64
≥ 65

1991
Total
%
4686
20.07
3673
15.73
11685
50.06
3299
14.13
169
20.74
158
19.39
385
47.24
103
12.64

2001
Total
%
3909
16.10
3491
14.38
12635
52.05
4236
17.45
131
17.54
114
15.26
386
51.67
116
15.53

Tabela 19 – Evolução da estrutura etária da População Residente no período 1991-2001. (Fonte:
INE, CENSOS 1991 e 2001-Definitivos).

De modo a analisar a evolução da população de Porto de Mós foram
calculadas, para 1991 e 2001, as Taxas de Natalidade e de Mortalidade, para
daí aferir a evolução do Crescimento Natural deste concelho.
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Concelho

Porto de Mós

Freguesia

Arrimal

1991
2001
1991
2001

Taxa de
Saldo
Taxa de
Natalidade(1) Mortalidade(2) Fisiológico(3)
(%)
(%)
(%)
11.5
9.3
2.2
10.2
9.5
-0.7
20.9
6.1
14.8
19.0
6.8
12.2

Tabela 20 – Evolução do crescimento natural em 1991 e 2001. (Fonte: INE, CENSOS 1991 e 2001Definitivos)
(1)

- Taxa de Natalidade = Nº de nados-vivos /populaçãox1000
- Taxa de Mortalidade = Nº de óbitos/populaçãox1000
(3)
- Saldo Fisiológico = Taxa de Natalidade -Taxa de Mortalidade
(2)

Da análise da Tabela 20, verifica-se que no concelho de Porto de Mós
houve um decréscimo da Taxa de Natalidade. Em 1991 Porto de Mós
apresentava uma Taxa de Natalidade de 11.5 ‰, passando em 2001 para 10.2
‰. Como termo de comparação, refira-se que a Taxa de Natalidade do território
nacional era de 11.6% em 1991 e de 10.9% em 2001, verificando-se assim a
tendência decrescente do concelho.
Quanto à Taxa de Mortalidade verifica-se, contrariamente à Taxa de
Natalidade, que houve um aumento do seu valor. No concelho de Porto de Mós,
a Taxa de Mortalidade aumentou, entre 1991 e 2001, de 9.3 ‰ para 9.5‰.
Verifica-se, ainda, que o concelho apresenta em 2001 uma Taxa de
Mortalidade inferior à taxa de Portugal que situava em 10.2 ‰ em 2001.
Através da diferença entre as Taxas de Natalidade e Mortalidade pode
calcular-se o Saldo Fisiológico, variável que traduz o Crescimento Natural de
uma população.
No presente caso, constata-se que o Saldo Fisiológico em Porto de Mós
é, em 2001, negativo, de -0.7 ‰. Significa isto que o número de nascimentos é
inferior ao número de óbitos, o que traduz um decréscimo natural da população,
consequência da redução da natalidade e da baixa dimensão das famílias.
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A freguesia de Arrimal, de 1991 para 2001, diminuiu, do mesmo modo
que o concelho, a Taxa de Natalidade e sofreu um aumento na Taxa de
Mortalidade.
O seu Saldo Fisiológico mantém-se, contudo, positivo, de 12.2 ‰,
ocorrendo maior número de nascimentos do que óbitos.
Se se compararem as Tabelas 19 e 20 verifica-se que, para o município
de Porto de Mós e para a freguesia de Arrimal, a própria estrutura etária da
população explica, em parte, a evolução do crescimento natural da mesma. De
facto, o envelhecimento da população e a diminuição do número de jovens
condiciona, e é simultaneamente consequência, a redução da Taxa de
Natalidade e o acréscimo da Taxa de Mortalidade. Por um lado, a continuada
diminuição do número de jovens condiciona o rejuvenescimento da população e,
por outro, o aumento do número de idosos tem consequências ao nível do
aumento da Taxa de Mortalidade por morte natural.
Da

análise

até

aqui

realizada

verifica-se

que

o

processo

de

envelhecimento da população de Porto de Mós se foi acentuando, atingindo
Saldos Fisiológicos negativos, constituindo os principais estrangulamentos
demográficos do município em estudo. A freguesia de Arrimal, embora apresente
Saldos

Fisiológicos

positivos,

mostra

também

uma

tendência

para

o

envelhecimento da sua população.
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5.9.3.

Principais Actividades Económicas

Far-se-á, neste ponto, o enquadramento das actividades dominantes e,
sobretudo, a sua expressão espacial e na estrutura activa local.
Na Tabela 21 apresenta-se o grau de instrução dos indivíduos residentes
no concelho de Porto de Mós e na freguesia de Arrimal. O grau de instrução da
População Residente fornece uma ideia da qualificação da sua mão-de-obra.

1991

Concelho
de
Porto de
Mós

Freguesia
de
Arrimal

2001

Total

%

Taxa de
Analfabetismo (1)
Nível de instrução (2)
Primário
Preparatório
Secundário

2 622

12.8

11 159
3 075
3 759

47.80
13.17
16.10

Outro

747

3.20

Taxa de
Analfabetismo**
Nível de instrução
Primário
Preparatório
Secundário

146

20.4

424
105
71

52.02
12.88
8.71

Outro

7

0.86

Taxa de
Analfabetismo
Nível de instrução
1º ciclo ens. bas.
2º ciclo ens. bas.
3º ciclo ens. bas.
Ens. Sec.
Outro
Nenhum nível
de ensino
Nível de instrução
1º ciclo ens. bas.
2º ciclo ens. bas.
3º ciclo ens. bas.
Ens. Sec
Outro

Total

%

3 689

9.8

9 497
3 076
3 239
3 119
1 651

39.12
12.67
13.34
12.85
6.80

149

19.95

345
110
69
57
17

46.18
14.73
9.24
7.63
2.28

Tabela 21 – População Residente segundo o Nível de Instrução e Taxa de Analfabetismo no concelho de
Porto de Mós e na freguesia de Arrimal (1991 e 2001). (Fonte: INE, CENSOS 1991 e 2001-Definitivos)
Taxa de Analfabetismo = Pop. com 10 ou mais anos que não sabe ler nem escrever/Pop. com 10 ou
mais anos x 100.
(2)
O mais elevado grau de ensino atingido pelo recenseado, completo ou incompleto.
(1)

A Taxa de Analfabetismo verificada em 1991 e o Total de Residentes sem
qualquer nível de ensino contabilizado em 2001, quer para o concelho de Porto
de Mós quer para a freguesia de Arrimal, reflectem o baixo nível de qualificação
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das respectivas populações activas.
De facto, em 1991 as Taxas de Analfabetismo foram de 12.8 % e 20.4 %
para o concelho de Porto de Mós e para a freguesia de Arrimal,
respectivamente. Em 2001 as Taxas de Analfabetismo foram de 9.8 % e 20.4 %
para o concelho de Porto de Mós e para a freguesia de Arrimal,
respectivamente.
Em relação ao total de população residente, quer no concelho quer na
freguesia, o cálculo percentual do nível de instrução reflecte igualmente o baixo
nível de instrução da população.
No município de Porto de Mós, em 1991, cerca de 48 % da População
Residente só tinha o ensino primário. Em 2001 esta percentagem decresceu
para cerca de 39 %, reflectindo, por um lado, o decréscimo de natalidade e o
envelhecimento da população e, por outro, o aumento do nível de instrução da
região.
A freguesia de Arrimal mostrou um percurso semelhante, apresentando,
também, um decréscimo da População Residente com o nível de ensino
primário, de 52.02 % em 1991 para 46.18 % uma década depois.
Em relação ao ensino preparatório, este nível de ensino foi atingido por
12.67 % dos residentes do concelho de Porto de Mós e por 14 % dos residentes
da freguesia de Arrimal em 2001. Neste caso, houve um acréscimo da
população com este grau de instrução relativamente ao ano de 1991 apenas na
freguesia de Arrimal, tendo diminuído no concelho a população residente com
este grau de ensino (Tabela 21).
Quanto ao ensino secundário, cerca de 12.85 % da População Residente
no concelho atingiu este nível de ensino, e apenas 7.63 % da população de
Arrimal o atingiu. Também aqui, houve um acréscimo da população com este
grau de instrução relativamente ao ano de 1991, onde cerca de 16.1 % e 8.7%
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dos residentes do concelho e freguesia, respectivamente, apresentavam o
ensino secundário.
Em termos de instrução a nível superior a situação é, consequentemente,
inferior, apesar de se ter notado um acréscimo de indivíduos neste grau de
instrução ao longo desta última década (Tabela 21). Actualmente, cerca de 6.80
% e 2.28 % da população de Porto de Mós e Arrimal, pela mesma ordem, atingiu
superiores níveis de ensino.
O nível de instrução da População Residente em Porto de Mós (e na
freguesia de Arrimal) reflecte-se, como é evidente, na repartição da população
activa por sectores de actividade (Tabela 22).

Porto de Mós

Primário
Total
%

Secundário
Total
%

Terciário
Total
%

606

6 101

4 886

5.2

52.62

42.14

Total de
Activos e
empregados
11 593

Tabela 22 – Repartição da população activa por sectores de actividade (2001). (Fonte: INE, CENSOS
2001-Definitivos)

A Tabela 22 mostra-nos um forte predomínio, no concelho em estudo, das
actividades secundárias, as quais ocupam em 2001 cerca de 52.62 % do total
dos indivíduos que exercem uma profissão.
Esta especialização faz-se, principalmente, em prejuízo das actividades
ligadas à agricultura, já que o sector primário apenas ocupa, em 2001, 5.2 % dos
activos (contra 38.1 % 20 anos antes).
O sector terciário, da mesma maneira que o sector secundário, cresceu
bastante, empregando, em 2001, no conjunto, cerca de 42.14 % da população
activa (contra 18 % 20 anos antes).
A

principal

actividade

secundária

é

constituída

pelas

Indústrias

transformadoras, e de entre estas as mais importantes são as indústrias têxteis,
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a fabricação de produtos minerais não metálicos e a construção civil, a qual,
apresentou um incremento considerável, não só devido ao aumento da
construção de edifícios de habitação motivado pelo crescimento populacional
importante em algumas das freguesias mas também devido à importância
assumida pelo mercado das obras públicas concelhias.
Na indústria extractiva, as principais produções são de calcário e de
argila, e em menor quantidade de mármore e calcite.
Quanto às actividades terciárias, os serviços prestados a colectividades,
serviços sociais e serviços pessoais passaram a assumir maior importância que
o comércio grosso e por retalho, restaurantes e hotéis.
No que concerne à actividade primária, no concelho, predominam as
culturas permanentes relativamente às temporárias. Estas últimas consistem
essencialmente no trigo, aveia, milho, milho forrageiro, outras culturas
forrageiras, a batata, as leguminosas para grão e as gramídeas. No que
concerne às culturas permanentes, a especialização do concelho está na vinha e
no olival, especialmente no olival. A especialização frutícola do concelho
consiste essencialmente em macieiras e pereiras.
No concelho de Porto de Mós, a pecuária apresenta uma importância
considerável, sobretudo no que respeita ao gado suíno, com densidades por
área de exploração agrícola mais de 12 vezes superior à do continente. Os
gados bovinos e caprinos também ocorrem em quantidades consideráveis.
Constata-se, deste modo, a forte implantação industrial do concelho de
Porto de Mós, o que, não excluindo elementos de fragilidade no caso de
excessiva dependência relativamente a uma actividade que se apresente como
dominante, pressupõe a existência de mão de obra treinada e infra-estruturas de
apoio que normalmente constituem base segura de desenvolvimento de novas
actividades.
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O predomínio das actividades secundárias verificava-se, do mesmo
modo, na maioria das freguesias do concelho, particularmente nas freguesias de
Pedreiras, São João Baptista, Alqueidão da Serra, Alvados e Mendiga. São
Bento, Arrimal, Serro Ventoso e Alcaria são freguesias especificamente rurais.
Relativamente às actividades terciárias, elas assumiam maior importância, como
seria de esperar, nas freguesias onde se encontra a sede de concelho, São João
Baptista e São Pedro, mas tinham também algum peso em Mendiga e Alcaria e
Mira de Aire.
Embora a freguesia onde se localizam as pedreiras em estudo seja
predominantemente

rural,

a

extracção

e

fornecimento

de

indústrias

transformadoras, têm lugar de destaque na economia da região, empregando
parte da população da zona. A freguesia de Arrimal é das freguesias do
concelho de Porto de Mós que mais pedreiras de calcário tem em actividade.
Ainda relacionado com a actividade da população residente, apresentamse as Taxas de Actividade para o concelho de Porto de Mós e freguesia de
Arrimal e Taxas de Desemprego para o concelho (Tabela 23).
A partir da Taxa de Actividade pode aferir-se o peso da população activa
em relação ao total de população. A Taxa de Desemprego dá o peso da
população em idade activa desempregada em relação ao total de activos.

Porto de Mós
Arrimal

Taxa de Actividade (1)
49.4
40.5

Taxa de Desemprego (2)
3.2
X

Tabela 23 – Taxa de Actividade e de Desemprego da População Residente
(2001). (Fonte: INE, CENSOS 2001 - Definitivos)
(1)

Taxa de Actividade (%) =[População Activa/População Residente] x 100
Taxa de Desemprego (%) =[População Desempregada (sentido lato) /População Activa]
x100
X – dado não disponível

(2)

A Taxa de Actividade totalizava em 2001 no município de Porto de Mós
49.4 % e em Arrimal 40.5 %. Da análise destes valores verifica-se que o peso da
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população activa em relação ao total é relativamente baixo, uma vez que menos
de metade da população exerce actividade.
Registe-se, contudo, como termo de comparação, que a Taxa de
Actividade do território continental em 1991 era em média de 48.2 %, inferior à
Taxa de Actividade do concelho de Porto de Mós.
A Taxa de Actividade apresentada para a região não deixa, contudo, de
ser baixa, uma vez que regista valores inferiores à população em idade activa,
entre 25 e 64 anos, grupo funcional que corresponde a cerca de 52.05 % e
51.67 % da População Residente em Porto de Mós e Arrimal, respectivamente
(Tabela 19), para a mesma data.
Quanto à Taxa de Desemprego, conforme a Tabela 23, o concelho de
Porto de Mós totalizou 3.2 %. Esta taxa é bastante inferior à média de Portugal
Continental que, em 2001, totalizava cerca de 6.8 %. Este relativamente baixo
valor de desemprego está, certamente, associado à forte actividade dos sectores
secundário e terciário.
Em síntese, em termos de actividades económicas verifica-se que o
sector primário tem na região um peso não muito significativo, coexistindo com
um sector industrial forte. O sector terciário assume também significado
relevante.
5.9.4.

Estrutura e Dinâmica de Espaços Sociais

Far-se-á, neste ponto, uma abordagem da ocupação do solo, quer na sua
vertente física, quer na sua componente humana, no concelho de Porto de Mós.
Quanto à estrutura de ocupação do solo e de superfície agrícola (Tabela
24, verifica-se que cerca de 78.4 % é classificada como Superfície Agrícola
Utilizada, ocupando a Superfície Agrícola Não Utilizada aproximadamente
14.5 % do total do solo ocupado. A superfície ocupada por Matas e Florestas
corresponde apenas a 5.4 % da totalidade de superfície.
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Superfície Total
Superfície
Agrícola
Utilizada

Superfície Agrícola Não Utilizada
Matas e Florestas Sem Culturas
Outras Superfícies

935 173
Terra arável
33 805
Horta Familiar
9 471
Culturas
349 753
Permanentes
Prados e Pastagens 195 727
Permanentes
39 685
292 266
14 466

100 %
3.6 %
1.0 %
37.4 %
20.9 %
4.2 %
31.2%
1.5 %

Tabela 24 – Estrutura de ocupação do Solo e da Superfície Agrícola (1999).
(Fonte: Anuário Estatístico da Região Centro - 1999)

Relativamente à ocupação do solo, na sua vertente humana, afere-se a
dimensão dos lugares existentes, através do número de residentes. Neste
sentido, na tabela seguinte, apresentam-se valores relativos à População
Residente em lugares de 2000 ou mais habitantes.
População Residente
Porto de Mós

24 271

Lugares com 2000 ou mais habitantes
Total
%
4 210
17.3

Tabela 25 – População Residente em lugares com 2000 ou mais habitantes (2001). (Fonte: INE,
CENSOS 2001 Definitivos).

Conforme os valores apresentados na Tabela 25, verifica-se que o peso
da População Residente em lugares com 2 000 ou mais habitantes é reduzido.
Somente 17.3 % da população reside em lugares com 2000 ou mais habitantes,
não sendo de todo errado considerar que os totais apresentados devam
corresponder aos residentes nas respectivas sedes de concelho.
Daqui se pode, então, inferir o predomínio de aglomerados de pequena
dimensão.
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5.9.5.

Acessibilidade e Mobilidade

Esclarece-se que serão realizadas 16 viagens/dia desde as instalações
fabris da Solancis, S.A. até à Pedreira por um dumper, onde serão carregados
os blocos ornamentais, com destino novamente às mesmas instalações. Deste
modo, serão realizadas um total de 32 viagens diárias, que incluem as 16
viagens de ida à Pedreira “Vale da Moita n.º01” e as 16 viagens de volta às
instalações fabris da Solancis, S.A..
O trajecto desde as instalações fabris da Solancis, S.A..até à Pedreira é
realizado a partir da EN-1, que apresenta pavimento betuminoso em bom
estado, bifurcando de seguida para a povoação de Vale de Ventos, através de
estrada com pavimento betuminoso em bom estado numa extensão de cerca de
5 km. Os últimos 700 metros de acesso ao local, bem como os caminhos da
área da Pedreira n.º 5551 “Vale da Moita n.º1” propriamente dita, efectuam-se
através de caminhos pavimentados em macadame. A Pedreira “Vale da Moita
n.º01” dista cerca de 11,4 km da Fábrica da Solancis, S.A. Neste trajecto são
atravessadas as povoações de Casal de Vale de Ventos, Covão do Milho,
Charneca do Rio Seco e Casal do Carvalho.
Concluindo, o percurso a efectuar desde as instalações fabris da
Solancis, S.A. até à Pedreira será realizado maioritariamente pela EN-1 e por
uma outra estrada secundária, ambas apresentando piso betuminoso com boas
condições de segurança, vias largas com bom espaço de manobra e boa
visibilidade no cruzamento de veículos. (consultar Peça Desenhada n.º01.B e
01.C em anexo a este EIA).
Os trajectos que serão realizados pelos dumpers na expedição do
material extraído, aquando da ampliação, são os mesmos que se verificam
actualmente.
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A estrada Nacional EN1 é caracterizada por apresentar tráfego moderado
(2.000-10.000 veículos/dia), constituído maioritariamente por veículos ligeiros
(90%), sendo o complemento (10%) constituído por veículos pesados (Fonte EP,
Estradas de Portugal, E.P.E.). O acesso a partir da estrada secundária, até à
pedreira

é

caracterizado

por

apresentar

pouco

trânsito,

constituído

essencialmente por camiões que estão ao serviço de pedreiras (tal como os da
Solancis, S.A.), e por demais veículos ligeiros pertencentes à povoação local.

5.9.6.

Outros dados relevantes neste descritor

Através da consulta da Peça Desenhada n.º01 C, em anexo (Extracto de
Ortofotomapas da área de implantação do Projecto e da área envolvente, escala
1:5 000), obtém-se a seguinte informação:
- Áreas habitacionais (zonas sensíveis), mais próximas da área de
implantação do Projecto, constatando-se que habitação mais próxima da área de
exploração encontra-se na povoação de Vale de Ventos a cerca de 300 m para
Nordeste.
- Locais de culto (igreja ou capela), não existindo nenhuma num raio
inferior a 700 m, com centro na área de estudo;
- Escola primária, não existindo nenhum num raio inferior a 700 m, com
centro na área de estudo;
- Edifícios Industriais/agrícolas/suiniculturas, sendo que o mais próximo
da Pedreira em estudo se situam nos seus anexos;
- Bombas de Gasolina, não existindo nenhuma num raio inferior a 700 m,
com centro na área de estudo;
- Construções em Geral;
- Telheiros;
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- Depósitos de água, constatando-se que o mais próximo da área em
estudo, localiza-se a cerca de 1,65 km;
- Chafariz, não existindo nenhum num raio inferior a 2 km, com centro na
área de estudo qualquer chafariz;
- Localização da actual e futura área de ampliação da Pedreira n.º5551
“Vale da Moita n.º01”, bem como das Pedreiras confinantes e contíguas;
- Local onde foram efectuadas as medições de ruído e poeiras;
- Cota de fundo das Pedreiras envolventes, constatando-se que nenhuma
delas intercepta o nível freático.
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5.10. Paisagem
5.10.1.

Caracterização da Paisagem Envolvente

A extracção de inertes deixa marcas severas na paisagem que
contribuem para a degradação da qualidade visual dos elementos paisagísticos
presentes. Ao nível da caracterização da paisagem na área do projecto e sua
envolvente foi analisada a qualidade visual dos recursos visuais existentes, bem
como a sua exposição ao observador.
5.10.1.1.

Qualidade Visual

As características particulares do Parque Natural das Serras de Aire e
Candeeiros (PNSAC) dão origem a uma paisagem singular no contexto regional,
resultante da conjugação dos relevos e das formações cársicas características
desta zona de origem calcária, com a secular actividade humana na região.
As áreas propostas para ampliação da pedreira de calcário n.º 5551 “Vale
da Moita n.º1”, correspondem a cerca de 3 hectares, inseridos numa encosta
localizada entre a vertente Este da serra dos Candeeiros e a vertente Oeste da
Serra da Lua. A Norte encontra-se um vale aberto da ribeira de Arrimal. A nível
paisagístico insere-se numa área dominada por um mosaico entre áreas de
matos baixos e matagais esclerofilos, carvalhais, povoamentos florestais (pinhal
e eucaliptal), áreas agrícolas (principalmente olival e cultivos hortícolas), áreas
de exploração geológica e povoações. As povoações existentes num raio de 2
km são Casal de Vale de Ventos, Vale da Pia, Arrimal e Portela do Pereiro e
caracterizam-se por apresentarem uma edificação concentrada ao longo dos
principais eixos viários. A rocha calcária constitui um elemento diferenciador da
paisagem, quer pela ocorrência de relevos cársicos (lapiás, escarpas,
afloramentos rochosos), quer pelo seu uso em muros e em habitações
tradicionais.
Na área de exploração geológica da Portela da Salgueira encontram-se
várias pedreiras em actividade, que constituem uma marca profunda na
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paisagem (Foto ). A nível de elementos naturais, destacam-se os matos rasteiros
de espécies esclerofilas, dominados por alecrim e tomilho e os matagais de
urze-das-vassouras, carrasco, medronheiro e tojo. Ocorrem ainda bosques de
carvalho-cerquinho, frequentemente em mosaico com matagais e povoamentos
florestais. As áreas propostas para ampliação encontram-se degradadas
paisagisticamente, quer pela proximidade às pedreiras em actividade, quer pela
deposição de materiais (blocos de pedra), desmatações e antigas escombreiras.
A área de ampliação oeste, com cerca de 1,6 ha, caracteriza-se pela
presença de vestígios antigos da ocorrência de uma pedreira neste local. Esta
antiga actividade deixou áreas de rocha nua na vertente exposta a este, cujas
fendas encontram-se ocupadas com matos rasteiros de alecrim e tomilho, ricos
em plantas bulbosas, em formações com aspecto de faixas (Foto 8). Na outra
vertente (exposta a norte) encontra-se uma antiga escombreira, com
acumulação de grandes blocos de pedra mais ou menos revestidos por matos e
silvados. Esta área contacta com várzeas agrícolas a norte, mosaicos de matos
e povoamentos florestais (eucalipto) a oeste e com as pedreiras já existentes a
sul e a este.
A área de ampliação Este, com cerca de 1,4 ha, encontra-se já muito
alterada devido à desmatação quase total e à deposição de grandes blocos de
pedra (Foto 9). Subsistem 2 afloramentos calcários de pequena dimensão com
alguma vegetação de matos rasteiros. Esta área contacta com pinhal bravo
adulto a este, com o caminho de terra batida existente a sul e com as pedreiras
já existentes a norte e a oeste.
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Foto 7 - Aspecto geral da área de extracção da pedreira já existente e em laboração.

Foto 8- Aspecto geral da área proposta a oeste, caracterizada por matos rasteiros e
áreas de rocha nua.
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Foto 9 - Aspecto geral da área de ampliação proposta a este, caracterizada por já se encontrar
desmatada e muito alterada com depósito de materiais.

A ampliação da área de exploração irá contribuir para a degradação
paisagística na zona da Portela da Salgueira, no entanto, pelo facto de esta
ampliação incidir em áreas já intervencionadas e adjacentes a pedreiras em
actividade, considera-se que não irá significar uma alteração significativa na
qualidade actual da paisagem. Por outro lado, a presença de povoamentos
florestais adultos na área envolvente permite também minimizar o impacte visual
resultante da ampliação. Considera-se assim que a ampliação da pedreira
represente um decréscimo pouco significativo na qualidade da paisagem local, já
de si reduzida.
5.10.1.2.

Qualidade Visual

A exposição aos observadores por parte dos recursos visuais existentes é
tendencialmente elevada na medida em que as áreas propostas para ampliação
da pedreira se encontram numa zona de encosta entre os 400 e os 430m, com
exposição para norte, este e oeste. No entanto, é de assinalar que se encontram
numa área envolvida por povoamentos florestais, factor que contribui para
condicionar a visibilidade para as mesmas.
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A presença de pessoas nesta área caracteriza-se fundamentalmente pela
presença de pessoas ligadas directamente às actividades de exploração
agrícola, florestal e geológica (trabalhadores das pedreiras, condutores do
transporte de pedras, agricultores, trabalhadores florestais etc.). Estes
observadores não serão particularmente sensíveis aos recursos visuais e
qualidade visual existente.
Por se localizar perto da estrada que faz ligação entre as localidades de
Casal de Vale de Ventos e Arrimal poderá ser local de passagem de residentes
e trabalhadores que circulem diária ou casualmente entre as duas localidades,
bem como de turistas/visitantes do Parque Natural da Serra de Aire e
Candeeiros, que possam aceder ao parque por esta via (nomeadamente
praticantes dos percursos pedestres e de turismo da natureza, ou visitantes
instalados na casas do PNSAC em Casal de Vale de Ventos ou no parque de
campismo rural do Arrimal). Estes observadores poderão evidenciar um padrão
de exigência e sensibilidade em relação à qualidade da paisagem mais elevado,
ainda que a sua presença seja menos frequente e prolongada.
A exposição face aos observadores foi avaliada em 14 locais,
apresentados na Figura 30 e que correspondem a pontos de observação
localizados nas localidades envolventes e ao longo das principais vias e
caminhos existentes na envolvente. As povoações mais próximas são Vale da
Pia (cerca de 0,3km a Norte), Casal de Vale de Ventos (cerca de 0,4 km a
Noroeste), Arrimal (cerca de 1,2 km a Nordeste), Portela do Pereiro (cerca de
1,5km a Norte) e Casais Monizes (cerca de 2,1 km para Sul), esta sem qualquer
visibilidade potencial sobre a área.
Da análise da Figura 30 constata-se que nenhum dos pontos de avaliação
localizados na estrada alcatroada que faz a ligação entre Casal de Vale de
Ventos e Casais Monizes (PMV02, PMV04, PMV08) apresenta visibilidade para
a área de ampliação ou das pedreiras já existentes, facto que se explica por esta
via se localizar na vertente oposta àquela onde se encontra a pedreira. A Sul, o
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PMV09 não apresenta visibilidade, uma vez que apenas é possível observar
outra pedreira já existente, enquanto os pontos PMV20 e PMV03 apresentam
visibilidade parcial para a área das pedreiras, no entanto parecem não ter
visibilidade para as áreas de ampliação propostas (Foto 10 e Foto 11,
respectivamente). Na subida para a Serra da Lua, o ponto PMV01, situado a
meia encosta, não apresenta qualquer visibilidade, porém o ponto PMV21,
localizado no topo desta elevação apresenta visibilidade total sobre a área das
pedreiras, incluindo as áreas de ampliação (Foto 12). É de assinalar que este
será um ponto de visibilidade que terá poucos observadores potenciais, no
entanto serão fundamentalmente caminhantes e visitantes do PNSAC, pelo que
o grau de sensibilidade deverá ser superior.
A Norte, apenas o ponto PMV14, na localidade de Portela do Pereiro não
apresenta visibilidade sobre a área das pedreiras. Os pontos PMV19 e PMV06
situam-se nos extremos da localidade de Casal de Vale de Ventos e como estão
localizados a maior altitude (cerca de 460m) relativamente às pedreiras, ambos
apresentam visibilidade sobre esta área (Foto 13 e Foto 1414, respectivamente).
O ponto PMV08, localizado a meia encosta na estrada entre Casal de Vale de
Ventos e Vale da Pia, apresenta também visibilidade sobre as pedreiras (Foto ).
O ponto PMV07 situa-se em Vale de Pias, a localidade mais próxima das
pedreiras. Por se situar a uma altitude inferior às pedreiras (cerca de 375m), a
visibilidade para as mesmas é parcialmente tapada pelos povoamentos florestais
de pinheiro-bravo e por outra pedreira existente (Foto 16).
O ponto PMV13 situa-se na entrada da localidade de Arrimal, sede da
freguesia onde se insere o projecto e a maior localidade na envolvente próxima
(2 km). Apesar de ter uma ampla visibilidade para todo o vale e para a área das
pedreiras, o facto de se encontrar a uma altitude inferior relativamente às
pedreiras (cerca de 340m) leva a que a visibilidade sobre as pedreiras esteja
condicionada

pelos

povoamentos

florestais

que

parcialmente

tapam

a

visibilidade neste local (Foto ).
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Figura 30- Pontos de avaliação da exposição aos observadores.
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Foto 10 – Aspecto da paisagem no ponto de observação PMV20, na direcção da área proposta
para a ampliação.

Foto 11 – Aspecto da paisagem no ponto de observação PMV03, na direcção da área proposta
para a ampliação.
Av. Eng. Arantes e Oliveira, n.º 46, r/c D.to - 1900-223 LISBOA
Telef.: +351 21 840 23 85 / +351 21 847 76 53 – Fax: +351 21 840 24 89 – Telem.: +351 96 346 06 96 - e-mail: e_p_p@sapo.pt

162

EPP
Engenharia, Projecto e Planeamento Industrial, L.da

Foto 12 - Aspecto da paisagem no ponto de observação PMV21 (Serra da Lua), na direcção da área
proposta para a ampliação.

Foto 13 - Aspecto da paisagem no ponto de observação PMV19 (Casal de Vale de Ventos), na
direcção da área proposta para a ampliação.
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Foto 14 - Aspecto da paisagem no ponto de observação PMV06 (Casal de Vale de Ventos), na
direcção da área proposta para a ampliação.

Foto 15 - Aspecto da paisagem no ponto de observação PMV18 (entre Casal de Vale de Ventos e
Vale da Pia), na direcção da área proposta para a ampliação.
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Foto 16 - Aspecto da paisagem no ponto de observação PMV07 (Vale da Pia), na direcção da área
proposta para a ampliação.

Foto 17 - Aspecto da paisagem no ponto de observação PMV13 (Arrimal), na direcção da área
proposta para a ampliação.
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5.11. Ordenamento do Território
Para o local em estudo encontra-se em vigor o Plano Director Municipal
de Porto de Mós (PDM), que se encontra em revisão. A actual e futura área de
exploração estão integrados no PDM de Porto de Mós, quase na sua totalidade
em “Espaço de Reserva para Indústria Extractiva”. Uma pequena área de
ampliação, localizada a Este está classificada como “Matos de Protecção”
(consultar extracto da Planta de Ordenamento PDM de Porto de Mós, Março de
1999, escala 1:25000, na página seguinte).
A área de ampliação da Pedreira n.º5551 “Vale da Moita n.º01” não é
abrangida pela Reserva Agrícola Nacional (RAN) (consultar extracto da Planta
da RAN, escala 1:25000 na página seguinte). O local de intervenção está
integralmente inserido em solos de REN, abrangendo os ecossistemas
“Cabeceiras das Linhas de Água”, e “Áreas com Risco de Erosão” (Consultar,
extracto da Planta da REN, escala 1:25000 nas páginas seguintes).
Assim, o Projecto em estudo só terá viabilidade se forem cumpridos todos
os requisitos aplicáveis constantes da alínea d) do item V do ponto III do anexo I
da Portaria n.º1356/2008, de 28 de Novembro, nomeadamente:
i)- “Esteja prevista e regulamentada em Plano Municipal de
Ordenamento do Território”
Em relação a este requisito, e conforme já foi referido, a área de
intervenção está integrada no PDM de Porto Mós, quase na sua totalidade em
“Espaço de Reserva para Indústria Extractiva”.
ii)- “Seja reconhecida, pela autarquia, como revestindo Interesse
Público Municipal”
De modo a dar cumprimento a este requisito, a Câmara Municipal de
Porto de Mós reconheceu o Projecto como revestido de Interesse Público
Municipal (consultar Anexo IV).
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iii)- “No caso de ampliação, deve a mesma ser justificada por razões
de necessidade decorrente do uso existente”
A exploração da área licenciada, que se vem realizando há já vários anos
colocou a descoberto um maciço de calcário ornamental de elevada qualidade.
Estas rochas são destinadas à serragem e preparação de soleiras, chapa para
revestimento, pavimento e lancil, utilizadas no sector de acabamentos da
construção civil, e exportadas para os mercados do Extremo oriente (60%),
Europa (25%), EUA (10%) e América do Sul (5%).
O licenciamento da área de ampliação da Pedreira “Vale da Moita n.º01”
justifica-se portanto, pela necessidade de garantir reservas suficientes à
empresa, face à crescente procura destas rochas ornamentais por parte dos
mercados de exportação, aproveitando um recurso geológico de elevada
qualidade.
Deste modo, a exploração da área de ampliação da Pedreira não irá
aumentar a produtividade da empresa, mas sim permitir a continuação no tempo
da produtividade actual, garantindo assim condições de abastecimento deste
produto aos seus principais e exigentes clientes estrangeiros.
Em termos socio-económicos, justifica-se a escolha do Projecto da área
de ampliação da Pedreira n.º5551 “Vale da Moita n.º01”, pelo facto desta área se
integrar no conjunto de explorações existentes no Maciço Calcário Estremenho
(MCE), que constitui o maior afloramento de calcários sedimentares do nosso
país, sendo uma região com grande aptidão para a extracção de calcário de alta
qualidade para a indústria das rochas ornamentais.
Um outro dado importante para este local em termos socio-económicos,
prende-se com o facto de se tratar de uma zona predominantemente rural, o
emprego na indústria extractiva, em termos monetários, é mais compensador
que o trabalho agrícola, tornando mais atractivas as possibilidades de emprego,
sobretudo para a população adulta jovem. Assim, a continuidade da exploração
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da área da Pedreira n.º5551 “Vale da Moita n.º01” torna-se uma unidade
importante do conjunto do sector extractivo da região, contribuindo, deste modo,
para a estabilidade demográfica, para o desenvolvimento do sector industrial e
para a dinamização da actividade económica local e regional.
O Projecto de ampliação da Pedreira permitirá a manutenção dos actuais
4 postos de trabalho e de muitos outros que laboram na indústria
transformadora, criando assim riqueza na região com recurso à exploração de
calcários de elevada qualidade para a indústria das rochas ornamentais,
utilizando para isso as Melhores Tecnologias Disponíveis (MTD’s) visando uma
gestão ambiental orientada para que não seja reduzida a qualidade ambiental da
região.
Em termos ambientais, justifica-se a escolha do Projecto da área de
ampliação da Pedreira “Vale da Moita n.º01”, pelo facto de estar incluída numa
região onde já existem inúmeras Pedreiras e por se tratar da ampliação de uma
pedreira que se encontra em laboração, não provocando assim um incremento
significativo nos impactes ambientais já existentes.
iv)- “Seja comprovada, pelo requerente, a inexistência de alternativas
de localização viável em áreas não integradas na Reserva Ecológica
Nacional (REN)”
No Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC) existem
potenciais alternativas de localização ao presente Projecto. Inicialmente foi
ponderada a exploração de algumas destas áreas, umas virgens e outras já em
exploração. No entanto, verificou-se que as áreas por explorar não teriam
viabilidade de licenciamento face ao actual ordenamento do PNSAC. No que diz
respeito às Pedreiras que já se encontravam em funcionamento, foram criados
entraves para a sua aquisição, devido quer a problemas de negociação, quer à
qualidade das matérias-primas aí exploradas. Assim, optámos pela alternativa
mais óbvia de licenciar a área de ampliação da Pedreira, de modo a permitir a
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continuidade da sua exploração, que se tem revelado rentável, face aos blocos
ornamentais de alta qualidade aí extraídos.
vi)- “No âmbito da avaliação de impacte ambiental ou de incidências
ambientais deverão ser apresentadas medidas de compensação ambiental,
a executar na fase de exploração e pós -exploração, podendo ainda
apresentar medidas de recuperação de outras pedreiras ambientalmente
degradadas”
No

âmbito

deste

estudo

propõe-se

as

seguintes

medidas

de

compensação ambiental:
- A Solancis, S.A., compromete-se a colher e a replantar numa área
próxima à Pedreira espécies como, Iberis procumbens subsp. microcarpa,
Narcissus bulbocodium, Arabis sadina, Narcissus calcícola e Silene longicilia.,
Scabiosa turolensis, Pedicularis sylvatica subsp. lusitanica e Polygonatum
odoratum caso se verifique a sua existência na área de ampliação. Deste modo,
na fase de recuperação paisagística a empresa compromete-se a devolver à
zona recuperada as espécies mencionadas;
- Estabelecer mecanismos financeiros com a Câmara Municipal de Porto
de Mós que permitam o pagamento do arranjo de estradas e caminhos
danificados;
- A Solancis, S.A. autorizou que os escombros resultantes da laboração
da sua Pedreira tivessem como destino final os fornos da Solancis, S.A. Esta
decisão irá ser mantida aquando da exploração da área de ampliação.
Ainda em relação à ocupação de áreas integradas em REN, o EIA deverá
integrar na totalidade a informação constante no Anexo II da Portaria
n.º1356/2008, de 28 de Novembro. Importa assim esclarecer que no Estudo de
Impacte Ambiental (EIA) já entregue encontram-se todos os elementos
solicitados na alínea a), b), c) e e) do referido Anexo. Em relação à alínea d),
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apresentamos de seguida os únicos elementos que não se encontram indicados
de uma forma directa no EIA, nomeadamente:
d.i)- “fotografias da área a intervencionar” (Consultar Foto 1 e 2 da
pág.4)
d.iii)-“quantificação da superfície total da REN afectada pela acção”
Esclarece-se que a totalidade da área de ampliação (29.479 m2) se
encontra abrangida pela REN. No entanto, os impactes negativos sobre a REN
são pouco significativos uma vez que não há perda de área de máxima
infiltração com a abertura da área de ampliação. Em relação aos impactes
relacionados com a erosão, estes serão minimizados com a implementação da
cortina arbórea e com a execução da restante recuperação paisagística.
O Plano Especial de Ordenamento do território definido para esta região,
que é o Plano de Ordenamento do PNSAC (POPNSAC). De acordo com este
Plano a ampliação em causa localiza-se em “Áreas de Protecção Complementar
do Tipo II (APCII)” (consultar Peça desenhada n.º03 em anexo), nas quais, de
acordo com o n.º1, do artigo 19º, da RCM n.º57/2010, de 12 de Agosto, “pode
ser autorizada a ampliação de explorações de extracção de massas minerais,
nos termos do artigo 32º”. De acordo com o n.º6 do artigo 32º da RCM
n.º57/2010, de 12 de Agosto “A ampliação das explorações de massas minerais
nas áreas de protecção complementar pode ser autorizada pelo ICNB, IP, a
partir da recuperação de área de igual dimensão, de outra exploração ou de área
degradada, desde que seja independentemente da sua localização…”. Deste
modo, a Solancis pretende recuperar paisagisticamente 2 áreas degradadas
com área equivalente à área que se pretende ampliar. Esclarece-se que o ICNB
já emitiu um parecer favorável relativamente a este assunto (consultar Anexo
VII), sendo que, o Plano de Recuperação Paisagística das áreas degradadas é
apresentado no Volume II do Plano de Pedreira.
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O local insere-se ainda na Rede Natura 2000, Directiva Habitats
92/43/CEE, como sítio PTCON0015 “Serras de Aire e Candeeiros”.
Na área do Projecto, a REN constituem servidões ou restrições de
utilidade pública. Os equipamentos e infra-estruturas que serão potencialmente
afectados pelo Projecto, para além dos equipamentos que estarão ao serviço da
actual e futura área de ampliação da Pedreira n.º5551 “Vale da Moita n.º01”
serão os seguintes:
- Estrada Nacional (EN-1) e caminhos públicos na envolvente da Pedreira
que serão atravessadas pelo dumper que transportará 16 vezes/dia, os
blocos ornamentais extraídos para a empresa da Solancis, S.A., sita em
Casal do Carvalho, Benedita. A Pedreira “Vale da Moita n.º01” dista cerca
de 11,4 km da Fábrica da Solancis, S.A. Neste trajecto são atravessadas
as povoações de Casal de Vale de Ventos, Covão do Milho, Charneca do
Rio Seco e Casal do Carvalho.
O local é abrangido por Zona de Servidão de um caminho público com
pavimento térreo. Na área do Projecto, não se verificaram para além das
anteriores, mais servidões ou restrições de utilidade pública. A área em estudo
apresenta uma condicionante biofísica, denominada de “Área Sujeita ao Regime
Florestal” (consultar extracto da Planta de Condicionantes, escala 1:25.000 na
página seguinte).
Relativamente ao PNPOT – Programa Nacional da Política de
Ordenamento do Território, o Projecto da Pedreira “Vale da Moita n.º01” está
conforme os seus objectivos estratégicos em matéria de Desenvolvimento e
Ordenamento do território no âmbito municipal, adequando-se às suas
orientações para a melhoria dos sistemas e infra-estruturas de suporte à
competitividade e promoção do emprego.
O Plano de Bacia Hidrográfica do Liz (PBH-Liz), que abrange a área em
estudo, defende que o Plano Regional de Ordenamento Florestal deverá ter em
consideração as orientações e recomendações do PBH-Liz no que diz respeito à
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protecção e conservação das áreas sujeitas a risco de erosão, bem como das
margens de linhas de água e zonas de máxima infiltração. Constitui também
objectivo do PBH-Liz que sejam prevenidos e mitigados os efeitos das cheias,
das secas e dos efeitos dos acidentes de poluição, reconhecendo a necessidade
de salvaguardar a segurança das pessoas e bens.
Relativamente ao Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro
Litoral (PROF Centro Litoral), a área em estudo insere-se na Sub-região
homogénea de Porto de Mós e Mendiga, cujas espécies a privilegiar são as
seguintes:
- Azinheira, Carvalho-cerquinho e Pinheiro-manso;
- Cipreste-comum, cipreste-do-buçaco, pinheiro-de-alepo, pinheiro bravo,
carrasco, amieiro, freixo, salgueiro e plátano.
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5.12. Ruído
5.12.1.

Introdução

O presente trabalho refere-se à caracterização dos níveis de ruído
ambiente registados na envolvente da pedreira de calcário activa n.º5551
designada “Vale da Moita n.º 1”, na habitação de jusante mais próxima, sita na
freguesia de Arrimal, concelho Porto de Mós, propriedade da empresa Solancis
- Sociedade Exploradora de Pedreiras, S.A, com esta em laboração plena e
referenciada como sendo a “normal”. O Relatório original poderá ser consultado
no Anexo III. As medições foram realizadas pela Pedamb, L.da.
Com esta avaliação pretende-se efectuar a análise do cumprimento do
“nível sonoro médio de longa duração” e “critério da incomodidade”, face aos
requisitos do DL nº 9/2007 de 17 de Janeiro com as alterações do DL 278/2007
de 1 de Agosto e Declaração de rectificação nº18/2007.
O presente estudo refere-se aos períodos diurno, do entardecer e
nocturno. O projecto objecto do processo de Avaliação de Impacte Ambiental
(AIA) em questão diz respeito à ampliação de uma exploração existente de
calcário industrial com uma área de expansão prevista de 29.479 m ². No quadro
seguinte discriminam-se os tempos de funcionamento da unidade, relativamente
a cada um dos períodos de referência.
Diurno

Entardecer

Nocturno

Período de referência

07:00 - 20:00

20:00 - 23:00

23:00 - 07:00

Período de laboração

08:00-12:30 13:30-17:00

Não Labora

Não Labora

62%

0%

0%

Tempo de laboração no
período de referência

Tabela 26 – Períodos de referência e de funcionamento das fontes sonoras
5.12.2.

Locais e período de medição

Os resultados indicados neste relatório referem-se aos períodos de
medição discriminados na Foto seguinte.
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1 – Habitação mais próxima sita a cerca de 690 metros a OSO do limite
Oeste da pedreira (receptor de tipo sensível);

Foto 18 – Localização do ponto de medição de jusante

Foto 19 – Ponto de medição a OSO da pedreira
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5.12.3.

Descrição dos locais e períodos de medição

Os resultados indicados neste relatório, referem-se aos locais e períodos
de medição descritos de seguida.

Ponto 1

Local: Exterior, junto à habitação situada a OSO da empresa

Descrição do local

Área entre a fonte e o receptor, composta por zona florestal/arborizada,
sendo atravessada por estrada asfaltada

Descrição dos períodos de
medição

Período
Diurno

Período do
entardecer

Período
nocturno

Patamar 1
Ruído Ambiente

Data de medição:
Período de medição:

Descrição das fontes
de ruído observadas:

02-04-2012

03-04-2012

02-04-2012

03-04-2012

02-04-2012

12:51

16:40

20:52

20:05

23:44

Periodo diurno: actividade da pedreira em análise (movimentação de
pesados, corte de pedra ao longe, tráfego esporádico) .

Ruído Residual

Patamar 1
Data de medição:
Período de medição:
Descrição das fontes
de ruído observadas:

02-04-2012

03-04-2012

02-04-2012

03-04-2012

02-04-2012

17:10

17:30

20:52

20:05

23:44

Ruído de vizinhança (vozes, animais) + Trânsito local esporádico
+Vento nas arvores

Tabela 27 – Caracterização do local e dos períodos de medição - P1
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5.12.4.

Condições meteorológicas nos períodos de medição

Apresentam-se na tabela seguinte as informações caracterizadoras dos
períodos de medição utilizados:
Condições meteorológicas

Item
Data das medições:

02-04-2012

Período das medições:

03-04-2012

D

E

N

D

E

N

Temperatura

ºC

17

14

11

16

15

14

Humidade relativa

%

52

64

78

51

66

74

mbar

1006

1006

1006

1008

1009

1008

m/s

2

2

1

3

2

1

--

NE

NE

NE

NE

ENE

ENE

(0 a 8)

2

3

3

2

4

4

(Sim / Não)

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Pressão atmosférica
Velocidade média do vento
Direcção do vento
Nebulosidade do céu
Presença de precipitação

Altura de medição dos dados de vento:
Nebulosidade:

0a2
3a5

3 m
Céu limpo
Céu pouco nublado

6a7
8

Céu muito nublado
Encoberto

Tabela 28 – Condições meteorológicas nos períodos de medição
5.12.5.

Equipamento utilizado

O equipamento utilizado nas medições foi o seguinte:


Sonómetro integrador “CESVA-SC310”

N.º de série: T224231



Calibrador sonoro “CESVA-CB5”

N.º de série: 038312



Anemómetro TSI 8330

N.º de série: 97050273



Termo higrómetro TESTO 445

N.º de série: 0664687/202



Barómetro OREGON SCIENTIFCS

N.º Interno: 02/02/GMG

5.12.6.

Definições

Períodos de referência diurno: das 7:00H às 20:00H
Períodos de referência do entardecer: das 20:00H às 23:00H
Períodos de referência nocturno: das 23:00H às 7:00H
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Indicador de ruído diurno (Ld): nível sonoro médio de longa duração,
determinado durante uma série de períodos diurnos, representativos de um ano;
Indicador de ruído do entardecer (Le): nível sonoro médio de longa
duração, determinado durante uma série de períodos do entardecer,
representativos de um ano;
Indicador de ruído nocturno (Ln): nível sonoro médio de longa duração,
determinado durante uma série de períodos nocturnos, representativos de um
ano;
Indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno (Lden): indicador de
ruído, expresso em dB(A), associado ao incómodo global, dado pela expressão:

Lden = 10 × lg

Ld
( Le + 5 )
( Ln +10 )
1 ⎡
10
10
10 ⎤
13
10
3
10
8
10
×
+
×
+
×
⎥⎦
⎢
24 ⎣

Nível ponderado A, em dB(A): Valor do nível de pressão sonora
ponderado de acordo com a curva de resposta de filtro normalizado A, expresso
em decibel;
Nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, LAeq,T: Valor do nível
de pressão sonora ponderado A de um ruído uniforme que, no intervalo de
tempo T, tem o mesmo valor eficaz da pressão sonora do ruído cujo nível varia
em função do tempo.
9 Se o valor de LAeq,T num determinado ponto resultar de várias medições, é
efectuada a sua média logarítmica, segundo a seguinte expressão:

⎡ 1 n ( LAeq ,t )i10 ⎤
LAeq, T = 10 lg ⎢ ∑10
⎥
⎣ n i =1
⎦
Onde,

n
é o n.º de medições;
(LAeq,t)i é o valor do nível sonoro da medição i.

9 Quando se identificam “patamares” no ruído que se pretende caracterizar,
o respectivo valor de LAeq,T , resulta da aplicação da seguinte expressão:
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LAeq ,ti ⎤
⎡1 n
10
LAeq, T = 10 lg ⎢ ∑ ti × 10
⎥
⎣ T i =1
⎦

Onde,

n
é o n.º de patamares;
ti
é a duração do patamar i;
LAeq,ti é o nível sonoro no patamar i.

Ruído ambiente LAeq,

(Amb):

Ruído global observado numa dada

circunstância num determinado instante, devido ao conjunto de todas as fontes
sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou longínqua do local
considerado.
Ruído particular LAeq, (part): Componente do ruído ambiente que pode ser
especificamente identificada por meios acústicos e atribuída a determinada fonte
sonora.
Ruído residual, LAeq, (residual): Ruído ambiente a que se suprimem um ou
mais ruídos particulares, para uma situação determinada.
Correcção tonal: Quando existir pelo menos uma banda de terços de
oitava entre os 50Hz e 8kHz, cujo nível ultrapasse em 5dB(A) ou mais, os níveis
das duas bandas adjacentes, o nível de ruído ambiente deve ser corrigido
através da parcela K1, igual a 3 dB(A).
Correcção impulsiva: Consiste em determinar a diferença entre o nível
sonoro contínuo equivalente, LAeq, T, medido em simultâneo com característica
impulsiva e Fast. Se esta diferença for superior a 6dB(A), o ruído deve ser
considerado impulsivo, e a correcção será de K2 igual a 3dB(A).
Nível de avaliação, LAr,T: Nível sonoro contínuo equivalente, ponderado
A, durante o intervalo de tempo T, adicionado das correcções devidas às
características tonais e impulsivas do som, de acordo com a seguinte fórmula:
LAr,T = LAeq,T + K1 + K2
impulsiva

, onde K1 é a correcção tonal e K2 a correcção
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Zonas sensíveis: áreas definidas em instrumentos de planeamento
territorial como vocacionadas para usos habitacionais, 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 outro estabelecimentos de restauração, papelarias e
outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no período
nocturno.
Zonas mistas: as zonas existentes ou previstas em instrumentos de
planeamento territorial eficazes, cuja ocupação seja afecta a outras usos,
existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zona sensível.
Zonas urbana consolidada: a zona mista ou sensível com ocupação
estável em termos de edificação.
5.12.7.

Metodologia

A monitorização do ruído ambiental foi efectuada de acordo com a
metodologia estabelecida nos seguintes documentos:
o

NP ISO 1996:2011 (parte 1 e 2);

o

DL n.º 9/2007 (Anexo I).

o

Circular Clientes nº 02/2007 IPAC/APA

o

Guia prático para medições de ruído ambiente no contexto do
Regulamento Geral do Ruído tendo em conta a NP ISO 1996
Ao parâmetro “nível sonoro médio de longa duração” será, sempre que

necessário, aplicar a correcção meteorológica (Cmet), conforme procedimento
indicado nos seguintes documentos:
o

ISO 9613-2:1996, Cap. 8;

o

AR-INTERIM-CM (Ref.: B4-3040/2001/329750/MAR/C1)
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A correcção meteorológica é efectuada quando não se verifica a seguinte
condição:

[cap. 7.1 da NP ISO 1996-2:2011]
A avaliação da conformidade legal dos resultados obtidos é efectuada
face aos requisitos do Decreto-lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro (“Regulamento
Geral do Ruído”).
As

avaliações

foram

efectuadas

com

tempos

de

amostragem

representativos (45 minutos por ponto) com o microfone omnidireccional situado
a 3,5 metros de superfícies reflectoras e posicionado a 1.5 metros acima do solo.
A medição do ruido residual foi efectuada após paragem total da empresa nos
dias das medições.
O solo nas zonas de medição é de florestal com solo vegetal e rochoso,
com vegetação arbórea na envolvente.

Foto 20 – Tipo de solo e vegetação existente entre a pedreira e receptor avaliado
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O ruído da fonte particular é de tipo estacionário (variação inferior a
5dB(A)). Existem outras explorações semelhantes que entram na composição do
ruído da zona, para além do tráfego rodoviário da estrada circundante a Este
com tráfego esporádico.
O sonómetro foi usado no modo para análise de característica Impulsive e
Fast em simultâneo.
Caso duas amostras do ruído ambiente (com ruído particular), efectuadas
em dias distintos, apresentem diferenças superiores a 5dB(A) entre si, deverá
ser efectuada uma ou mais amostras adicionais (conforme circular IPAC n.º
02/2007). Esta situação não foi observada.
O facto de surgirem por vezes valores de ruído residual superiores aos de
ruído ambiental, ocorre devido à insignificante contribuição do ruído particular
para o ruído ambiente, e à variabilidade dos componentes do ruído residual.

5.12.8.

Resultados

Apresentam-se de seguida os valores de ruído ambiente e residuais
registados. Tendo por base os resultados das medições efectuadas,
apresentam-se de ainda os parâmetros caracterizadores dos ruídos avaliados, a
utilizar para efeitos de verificação de conformidade legal.
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Local: Exterior, junto à habitação situada a OSO da empresa

Ponto 1

Período
Diurno

Correcção meteorológica (C

met)

Regime de
funcionament
o

1

1

Período
nocturno
2

1

08:00-12:30 13:30-17:00

Altura do receptor - hr

(m)

4

Altura da fonte sonora em
análise - hs

(m)

4

Distância horizontal entre a
fonte e o receptor - r

(m)

690
0,01

(hr + hs)/r
Influência das condições meteorológicas:

Existe, devendo-se aplicar a correcção Cmet

Cmet

1,3

(dB)
(Horas)

0,6

0,0

8

8

0

0

0

dB(A )

45,8

44,7

44,3

44,4

42,5

(Sim/Não)

Não

Não

Não

Não

Não

0

0

0

0

0

Não

Não

Não

Não

Não

0

0

0

0

0

dB(A )

45,2

44,6

44,3

44,4

42,5

Tempo de funcionamento do ruído
particular no período de referência

(Horas)

8

8

0

0

0

Tempo do período de ref. sem ruído
partícular

(Horas)

5

5

3

3

8

Duração do período de referencia

(Horas)

13

13

3

3

8

dB(A)

45,8

44,7

44,3

44,4

42,5

0

0

0

0

0

Patamar 1 (Laboração)

Ruído Ambiente

2

Horário de laboração:

Duração do patamar
Ruído Ambiente - LAeq
Ruído Tonal? (K1)
Valor de K1
Ruído Impulsivo? (K2)

(Sim/Não)

Valor de K2
R. Resíd.

Período do
entardecer

Ruído Residual - LAeq

LAeq do ruído ambiente
Correcções a aplicar devido às
características tonais e/ou
impulsivas detectadas (k1+k2):

Patamar 3

0

0

0

0

0

Nível de Avaliação do ruído
ambiente (LAr,T )

dB(A)

45,8

44,7

44,3

44,4

42,5

LAeq do ruído residual
(no período de laboração do ruído
particular)

dB(A)

45,2

44,6

44,3

44,4

42,5

LAeq do ruído residual
(fora do período de laboração do
ruído particular)

dB(A)

45,2

44,6

44,3

44,4

42,5

RA

LAr, LT

dB(A)

45,3

44,4

42,5

RR

Leq residual, LT

dB(A)

44,9

44,4

42,5
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Conclusão

5.12.9.

5.12.9.1.

Enquadramento legal

De acordo com o definido pelo “Regulamento Geral do Ruído - RGR”
actualmente em vigor (DL n.º 9/2007 de 17 de Janeiro), a instalação e o
exercício de actividades ruidosas permanentes em zonas mistas, nas
envolventes das zonas sensíveis ou mistas ou na proximidade dos receptores
sensíveis isolados, estão sujeitos ao cumprimento de critérios de conformidade,
como se indica:
Critério do “nível sonoro médio de longa duração” (Art. 11.º)


As zonas sensíveis e mistas não devem ficar expostas a ruído

ambiente exterior, expresso pelos indicadores Lden e Ln, superior ao valor
indicado na tabela seguinte:
V a lo r e s l im it e d e e x p o s i ç ã o
C la s s if ic a ç ã o d a zo n a

L d en
dB(A)

Ln
dB(A)

Zo n a m is ta

65

55

Z o n a s e n s ív e l

55

45

Z o n a n ã o cla ss if ic a d a

63

53

Z o n a s s e n s iv e is n a s p ro xim id a d e s
d e G I T e xis te n t e s

65

55

Z o n a s s e n s iv e is n a s p ro xim id a d e s
d e G I T n ã o a e r e a s e m p ro je c to

60

50

Z o n a s s e n s iv e is n a s p ro xim id a d e s
d e G IT a e re a s e m p r o je c t o

65

55

G IT -g ran de i nfra e s tr ut ura de t ra ns po rte
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Critério de “Incomodidade” (n.º 1 – alínea b), do Art. 13.º)


O valor limite a cumprir é função da duração e horário de

ocorrência do ruído particular, conforme se indica na tabela seguinte:
Valor da relação percentual (q) entre a
duração acumulada de ocorrência do
ruído particular e a duração total do
período de referência

Valor limite - "Incomodidade"
P. Diurno

P. Entardecer

P. Nocturno

dB(A)

dB(A)

q ≤ 12,5%

9

8

12,5% < q ≤ 25%

8

7

5

25% < q ≤ 50%

7

6

5

50% < q ≤ 75%

6

5

4

q > 75%

5

4

3

dB(A)
6*

5 **

* Valores aplicáveis a actividades com horário de funcionamento até às 24 horas;
** Valores aplicáveis a actividades com horário de funcionamento que ultrapasse as 24 horas.

5.12.9.2.


Valores limite a cumprir

Face à duração e horário de laboração da empresa, o limite a

cumprir para o critério da “Incomodidade” é de 6dB(A) para o período de
laboração diurno. Nos locais onde o indicador LAeq apresenta valores médios
abaixo dos 45dB(A) este critério não é aplicável em qualquer dos períodos.



Relativamente ao “nível sonoro de longa duração”, assumindo que

a zona avaliada não se encontra ainda estabelecida no PDM como “zona mista”
ou “zona sensível”, devem ser cumpridos os seguintes valores limite: Lden ≤ 63
dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A) - (n.º 3 do Art. 11.º). No caso de não existir marcada
sazonalidade e o indicador der 10dB(A) abaixo do limite, não é necessário um
segundo dia de medição.

Av. Eng. Arantes e Oliveira, n.º 46, r/c D.to - 1900-223 LISBOA
Telef.: +351 21 840 23 85 / +351 21 847 76 53 – Fax: +351 21 840 24 89 – Telem.: +351 96 346 06 96 - e-mail: e_p_p@sapo.pt

184

EPP
Engenharia, Projecto e Planeamento Industrial, L.da

5.12.9.3.

Análise da conformidade legal

Com base nas avaliações efectuadas, apresenta-se nas tabelas seguintes
a análise comparativa dos resultados com os respectivos valores limite, definidos
para as zonas onde ocorre utilização mista ou sensível.
Local: Exterior, junto à habitação situada a OSO da empresa

Ponto 1

Período
Diurno
1

Resultados

Incom odidade - dB(A)

Nível sonoro m édio
de longa duração
dB(A)
[Medido - Cmet]

Período do
entardecer
2

RA - RR

0

Ld

44

1

2

0

dB(A)

Valor limite para "Lden / Ln" (1)

dB(A)

0

43

Ln

Valor limite para a Incomodidade

1

44

Le

49

Lden

DL 9/2007

Período
nocturno

6

não aplicável

não aplicável

63 / 53 (zona não classificada)

Classificação da zona /
Tipo de utilização observada

Habitações + Indústria

(1) Valor dependente da classificação atribuida à zona (mista ou sensível), em âmbito de PDM.

Tabela 29 – Análise de conformidade legal
Através da análise dos resultados obtidos face aos respectivos valores
limite definidos pelo RGR, conclui-se o seguinte:
 “Nível sonoro médio de longa duração”
 No local avaliado verifica-se a seguinte situação:
¾

Indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno (Lden): No ponto

avaliado este indicador encontra-se a ser cumprido para “zona não
classificada”.
¾

Indicador de ruído nocturno (Ln): No ponto avaliado este

indicador encontra-se a ser cumprido para “zona não classificada”. A
empresa não labora neste período.
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5.13. Qualidade do Ar
5.13.1.

Introdução

Caracterizaram-se as emissões de poeiras em suspensão na fracção
PM10, por um período de 24 horas durante 7 dias consecutivos incluindo fim-desemana, na habitação de jusante mais próxima da pedreira de calcário activa
n.º5551 designada “Vale da Moita n.º 1”, sita na freguesia de Arrimal, concelho
Porto de Mós, propriedade da empresa Solancis - Sociedade Exploradora de
Pedreiras, S.A.. Com esta avaliação pretende-se efectuar a análise de
conformidade face aos valores definidos para PM10 no D.L. nº 102/2010 de 23
de Setembro como resultado da sua ampliação, numa área prevista de 29479
m².
A exposição prolongada a partículas em suspensão (PM10 e PM2.5)
reduz em média 8,6 meses de vida de cada Europeu. Cada ano, mais de 280
000 mortes prematuras são atribuídos à exposição prolongada deste poluente
em 25 países da UE. O mesmo estudo revela ainda o elevado número de casos
de bronquite crónica e de admissões hospitalares devido a sintomas de doenças
respiratórias e cardiovasculares diagnosticadas em crianças e adultos oriundos
deste poluente.
De um modo geral, partículas de grandes dimensões depositam-se
facilmente nas proximidades dos seus pontos de emissão, enquanto que
partículas mais finas podem-se dispersar a longas distâncias. Por exemplo,
partículas com diâmetros> 50µm tendem a depositar-se rapidamente enquanto
que partículas <10µm têm um pequena taxa de deposição relativa.
Partículas

grandes

(>30µm),

responsáveis

pelos

problemas

de

empoeiramento (cobertura de edifícios, viaturas, roupas, solo e vegetação
vizinha), geralmente depositam-se até cerca de 100 metros da fonte. Partículas
de dimensões intermédias (10-30µm) podem se deslocar cerca de 200-500m da
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fonte enquanto partículas finas (<10µm – PM10) podem-se deslocar a 1 km da
fonte ou até mais.
Considera-se que as emissões de material fino apenas ocorrem com
teores de humidade nos inertes inferiores a 1.5% (EPA-AP42), situação que
apenas se verifica nos meses muito secos de Verão e na ausência de qualquer
sistema de humedecimento do material. Desta forma, este tipo de emissões está
restrito aos meses secos do ano tipicamente de Junho a Setembro (teores de
precipitação média diária inferior a 0.25 mm).
A suspensão de material proveniente de estradas não pavimentadas
constitui a principal fonte de emissão de material fino uma vez que nos
processos e nas pilhas, o teor de humidade destes, se humedecidas, é
geralmente sempre superior a 3%.
As medições foram realizadas entre o dia 3 e 9 de Abril de 2012 pela
PEDAMB, L.da. O Relatório original poderá ser consultado no Anexo IV.
5.13.2.

Descrição do trabalho

As análises foram efectuadas com base em elementos constantes na
norma europeia de referência EN 12341- “Determination of the PM10 fraction of
suspended particulate matter” e os constantes na secção IV do Anexo VII do
Decreto-Lei nº 102/2010 de 23 de Setembro e ainda todos os elementos gerais
analíticos constantes na norma portuguesa NP2266 (“Colheita de ar para análise
de partículas sólidas e liquidas”) sendo colhidas e analisadas as partículas de
dimensão inferior a 10µm (PM10).
Foi usado um amostrador sequencial com caudal constante (1m³/hora)
colocado no receptor sensível mais próximo possível, tendo sido efectuada a
amostragem a caudal constante durante 24 horas consecutivas por um período
de 7 dias, incluindo o fim-de-semana, e com início às zero horas de cada dia. A
análise é efectuada por gravimetria, após estabilização de peso do material
colhido no filtro, em ambiente controlado. È ainda analisado um filtro branco não
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amostrado para controlo. Este equipamento encontra-se homologado segundo a
norma EN12341 como método equivalente ao método de referência.

Foto 21 – Amostrador sequencial no ponto de medição a OSO da pedreira
O amostrador possui sistema de mudança automática do filtro amostrado
ao final de cada período de 24 horas de amostragem, sendo registadas as
condições ambientais existentes nos sete porta-filtros para efeitos de correcção
às condições normalizadas de pressão e temperatura.

Na amostragem em microescala devem ser cumpridas, tanto quanto
possível, as seguintes orientações:
a) O fluxo de ar em torno da entrada da tomada de amostragem (ou seja,
num ângulo de, pelo menos, 270°) deve ser livre, sem quaisquer obstruções que
afectem o fluxo de ar na proximidade do dispositivo de amostragem (em geral, a
alguns metros de distância de edifícios, varandas, árvores ou outros obstáculos
e, no mínimo, a 0,5 m do edifício mais próximo, no caso de pontos de
amostragem representativos da qualidade do ar na linha de edificação);
b) Em geral, a entrada da tomada de amostragem deve estar a uma
distância entre 1,5 m (zona de respiração) e 4 m do solo. Poderá ser necessário,
nalguns casos, instalá-la em posições mais elevadas (até cerca de 8 m). A
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localização em posições mais elevadas pode também ser apropriada se a
estação for representativa de uma área vasta;
c) A entrada da tomada não deve ser colocada na vizinhança imediata de
fontes, para evitar a amostragem directa de emissões não misturadas com ar
ambiente;
d) O exaustor do sistema de amostragem deve ser posicionado de modo
a evitar a recirculação do ar expelido para a entrada da sonda;
e) Para todos os poluentes, os dispositivos de amostragem orientadas
para o tráfego devem ser instaladas a uma distância mínima de 25 m da esquina
dos principais cruzamentos e, no máximo, a 10 metros da berma.
No caso de estes critérios não serem passíveis de aplicação devem ser
usados métodos direccionais de amostragem.
Deve também atender -se aos seguintes factores:
a) Fontes interferentes;
b) Segurança do equipamento;
c) Acessibilidade;
d) Disponibilidade de energia eléctrica e comunicações telefónicas;
e) Visibilidade do local em relação ao espaço circundante;
f) Segurança do público e dos operadores;
g) Conveniência de efectuar no mesmo local a amostragem de diversos
poluentes;

Av. Eng. Arantes e Oliveira, n.º 46, r/c D.to - 1900-223 LISBOA
Telef.: +351 21 840 23 85 / +351 21 847 76 53 – Fax: +351 21 840 24 89 – Telem.: +351 96 346 06 96 - e-mail: e_p_p@sapo.pt

189

EPP
Engenharia, Projecto e Planeamento Industrial, L.da

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

Figura 31 – Esquema de receptores de fundo e receptor “crítico” para um determinado
rumo de vento (Fonte: EPA, UK)
Como a avaliação efectuada utiliza um método de amostragem
omnidireccional (colheita em todas as direcções), a influência de outras fontes
de emissão vizinhas deverá ser tida em conta no sentido de se estimar a
contribuição de cada uma das demais fontes no valor global obtido.
No caso presente foi colocado o amostrador a OSO da zona de extracção
alvo da análise, no recetor sensível mais próximo, localizado a cerca de 690
metros, sendo de estimar que o período alargado de medição irá permitir obter
situações de propagação favorável (downwind).
Verifica-se a NO do ponto analisado, confinante com a unidade alvo da
análise, a presença de outras fontes eventuais de emissão de material fino em
suspensão, concretamente empresas industriais de inertes e estradas não
pavimentadas.
«Todo o aglomerado habitacional importante situa-se a NO da
exploração, no lugar de Vale de Ventos, embora aí predomine o povoamento de
Av. Eng. Arantes e Oliveira, n.º 46, r/c D.to - 1900-223 LISBOA
Telef.: +351 21 840 23 85 / +351 21 847 76 53 – Fax: +351 21 840 24 89 – Telem.: +351 96 346 06 96 - e-mail: e_p_p@sapo.pt

190

EPP
Engenharia, Projecto e Planeamento Industrial, L.da

tipo disperso com habitações unifamiliares isoladas. Estes recetores encontramse a montante dos rumos dominantes de vento nos meses secos do ano, pelo
que não foram selecionados como recetores “críticos”. A Sul, o lugar de Casais
Monizes é o mais próximo da pedreira, embora diste cerca de 2000 metros do
seu limite Sul.

Foto 22 – Localização do ponto de medição de PM10 a OSO e zonas envolventes num
raio>1000 metros
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Figura 32 – Localização da pedreira e lugares envolventes (Carta militar IGM nº 327)

Foto 23 – Polígono da exploração (a vermelho a área de ampliação)
Foi colocada no local de medição uma estação meteorológica portátil com
sistema de aquisição de dados em contínuo (horários), para registo das
condições meteorológicas observadas no decorrer dos ensaios. As condições
ambientais médias observadas durante as amostragens foram as indicadas
seguidamente:
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Condições ambientais
Temperatura (ºC)

Humidade (% HR)

Vento (m/s)

Patm

Precipitação
max horaria

Média

Máx.

Mín.

Média

Máx.

Mín.

Direcção
predomin.

Vel.
Média

Vel.
Máxima

(mbar)

(mm)

03-04-2012

15

16

14

61,5

72

51

NNO

4

6

1008

0,0

04-04-2012

14

16

12

63

77

48

NNO

4

8

1008

0,0

05-04-2012

11

14

8

66

87

44

NO

4

7

1009

0,0

06-04-2012

11

14

7

76

100

51

ONO

2

7

1009

0,0

07-04-2012

11

17

5

69

93

45

E-NO

2

9

1014

0,0

08-04-2012

14

20

7

63

93

33

E-NO

3

6

1016

0,0

09-04-2012

17

23

10

56,5

82

31

NO

3

6

1011

0,0

Data

Tabela 30 – Caracterização meteorológica do período de medição
5.13.3.

Equipamento utilizado

Foi utilizado o seguinte equipamento:
- Amostrador sequencial Thermo PARTISOL 2025;
- Filtros de quartzo 47mm;
- Balança microanalítica;
- Calibrador de caudal primário DC-Lite;
- Estação meteorológica portátil DAVIS VP-1;
- GPS Garmin
5.13.4.

Definições

Média ponderada (MP) - concentração média durante um dia, ponderada
em função do tempo de exposição.
Valor-limite de qualidade do ar - concentração máxima do meio receptor
para um determinado poluente atmosférico, cujo valor não pode ser excedido
durante períodos previamente determinados, com vista à protecção da saúde
humana e preservação do ambiente.
PM10 – Partículas em suspensão susceptíveis de serem recolhidas
através de uma tomada de amostra selectiva com eficiência de corte de 50%,
para um diâmetro aerodinâmico de 10µm. São geralmente designadas por
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partículas torácicas uma vez que são inaladas pela boca e pelo nariz
depositando-se na traqueia e brônquios.
Condições de referência de pressão e temperatura – No caso das
partículas e substâncias a analisar nas mesmas, o volume da amostra recolhida
deve referir-se às condições ambiente em termo de temperatura e pressão
atmosférica, na data das medições.
Receptores sensíveis – população e/ou áreas protegidas afectadas pela
exploração do projecto ou pelas actividades complementares do mesmo
(circulação de veículos de carga afectos à actividade e outras).
5.13.5.

Resultados obtidos

Na tabela seguinte apresenta-se o resultado da análise obtida ao
parâmetro PM10 analisado. É efectuado o comparativo com o normativo
nacional aplicável, concretamente o disposto no Anexo XII do Decreto-Lei nº
102/2010 de 23 de Setembro.

Ponto

Local de amostragem: Habitação a OSO da pedreira
Direcção
Concentração medida
Dia de amostragem
predominate
do vento
(µg/Nm³)

Valor limite *
(µg/Nm³)

1

03-04-2012

(3.ª Feira)

NNO

15

50

1

04-04-2012

(4.ª Feira)

NNO

3

50

1

05-04-2012

(5.ª Feira)

NO

2

50

1

06-04-2012

(6.ª Feira)

ONO

4

50

1

07-04-2012

(sabado)

E-NO

10

50

1

08-04-2012

(domingo)

E-NO

25

50

1

09-04-2012

(2.ª Feira)

NO

2

50

25

50

9

50

Valor máximo diário
Valor médio do periodo

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

Tabela 31 – Resultados obtidos para PM10 no Ponto 1 e comparação com valor-limite recomendado para 24h
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Para uma mais fácil visualização, apresentam-se os resultados de forma
gráfica na figura seguinte:

PM10 (µg/m3)

75

50

25

0
03-04-2012 04-04-2012 05-04-2012 06-04-2012 07-04-2012 08-04-2012 09-04-2012

Valor medido

Valor limite

Figura 33 – Resultados obtidos para PM10 e comparação com valor-limite
recomendado para 24H

É possível verificar na situação presente as seguintes situações:

•

É possível verificar que no período e no ponto analisado o valor

limite diário não é excedido em nenhum dos sete dias avaliados. A análise
destes valores será sempre indicativa e não extrapolável, uma vez que os limites
legais se referem a um ano, ao passo que os valores obtidos reportam a apenas
a um período de sete dias;

•

O valor mais alto foi registo num domingo, pelo que não se torna

evidente a menor influência do fim-de-semana e do tráfego nas concentrações
registadas ao longo da semana;

•

O valor de 80% do valor limite (40 µg/m³) não foi atingido. O

Instituto do Ambiente definiu que se a monitorização de PM10 não ultrapassar o
valor de 40µg/m³ as medições anuais não são obrigatórias e nova avaliação
deverá ser realizada ao fim de cinco anos. No caso deste valor ser ultrapassado,
a monitorização deverá ser efectuada anualmente, em particular em época seca;
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•

O valor máximo diário recomendado pela O.M.S. para a saúde de

120 µg/m³ não foi nunca excedido;

•

Os rumos de vento registados colocaram, tal como desejado, o

receptor avaliado na janela meteorológica mais favorável à propagação de
material fino em pelo menos um dia;

•

O índice de qualidade do ar definido pela Agência Portuguesa

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

Min

Máx

PM10

Mau

120

-----

Fraco

50

119

Médio

35

49

Bom

20

34

Muito Bom

0

19

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

No caso presente, a qualidade do ar registada no período de medição
poderá ser classificada como de “Muito Bom” em seis dias e “Bom” num dia,
relativamente ao indicador PM10.
As figuras seguintes indicam a rosa de ventos observada no período de
medição e as classes de estabilidade observadas no período de medição com
base nos valores discretos diários obtidos pelo programa WRPLOT.
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Este software produz a rosa com base na escala de ventos da Beaufort
que a apresenta a seguinte tipologia para ventos medidos a 10 metros:
Velocidade m/s

Escala de Beaufort
0

Categoria
Calmo

1

Calmo

2

Fraco

3

Fraco

4

Moderado

5

Fresco

6

Fresco

7

Forte

8

Muito Forte

9

Tempestuoso

10

Tempestade

11

Tempestade violenta

12

Furacão

0.0-0.4
0.4-1.8
1.8-3.6
3.6-5.8
5.8-8.5
8.5-11
11-14
14-17
17-21
21-25
25-29
29-34
>34

E ainda possível obter com o programa, a análise qualitativa das classes
de estabilidade com base na seguinte escala de Pasquill.

Classe de
estabilidade

Definição

Classe de
estabilidade

Definição

A

Muito instável

D

Neutral

B

Instável

C

Ligeiramente instável

E
F

Ligeiramente estável
Estável

Nesta rosa é possível verificar a dominância dos rumos NO e NNO
(embora com registos em todos os outros rumos) não sendo este um rumo
potencialmente “crítico” para a propagação de material proveniente da zona em
análise para o receptor avaliado sito a OSO. A velocidade do vento apresentou
ventos “fresco” e “fortes” na maior parte do tempo, sendo a classe “D” a classe
de estabilidade ligeiramente dominante.
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Figura 34 – Rosa de ventos do período de amostragem
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Figura 35 - Classes de estabilidade dos ventos no período de amostragem

A análise das concentrações médias diárias obtidas nas estações de
qualidade do ar mais próximas de Ervedeira, Lourinhã, Chamusca e Alverca
permitem indicar os seguintes valores de PM10 no mesmo período de medição:
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Ervedeira

Chamusca

Lourinhã

Alverca

Medições

(µg/m³)

(µg/m³)

(µg/m³)

(µg/m³)

(µg/m³)

03-04-2012

25

24

15

16

15

04-04-2012

20

18

11

10

3

05-04-2012

12

12

5

11

2

06-04-2012

5

4

3

5

4

07-04-2012

14

10

2

12

10

08-04-2012

20

11

6

8

25

09-04-2012

18

10

7

12

2

Data

Quadro 2 – Dados de PM10 registados nas estações mais próximas (fonte: Qualar, APA)

A análise do Quadro 2 permite concluir que os valores medidos no local
se encontram, de um modo geral, dentro das gamas registadas nas estações de
qualidade do ar mais próximas nos mesmos dias das medições.
No

quadro

seguinte

são

apresentadas

informações

acerca

das

excedências do parâmetro PM10, das estações de qualidade do ar mais
próximas que cobrem a zona em questão:
Excedências do Ano 2010 (PM10)*
Designação

Valor limite
diário (µg/m³)

Excedencias
permitidas (dias)

Nº excedencias > 50 (µg/m³)
(dias)
6

20,4

VL+MT

50

35

3

16,3

Alverca

7

22,4

Lourinhã

2

16,6

Estação
Ervedeira
Chamusca

Legenda

Media Anual
(µg/m³)

* fonte: w w w .qualar.org

VL: Valor limite
MT: margem de tolerância

Tabela 32 – Dados estatísticos disponíveis de PM10 registados nas estações mais próximas
(fonte: Qualar, APA)
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Os valores obtidos nas medições são assim aparentemente bem
corroborados pelos valores anuais obtidos nas estações que cobrem zona em
questão.

Os dados da estação meteorológica mais próxima (Santarém) indicam
que nos meses secos do ano, a frequência de dias com o rumo NO é muito alta
pelo que o local de medição seleccionado posiciona-se como “crítico” face aos
rumos observados nesses meses. A mesma realidade acontece no mês de Abril,
quando foi efectuada a medição.
Mes

%N

%O

% NO

%E

% NE

% SO

%S

% SE

%
Calmo
13.9
12.4
14.0
23.3

Junho
4.2
15.6
44.1
1.6
7.4
9.1
3.0
1.0
Julho
5.2
18.1
51.0
1.4
4.6
4.7
1.4
1.3
Agosto
4.8
16.7
50.6
1.6
4.7
4.5
2.0
1.1
Setembr
4.9
17.2
33.6
2.3
5.8
6.5
4.8
1.6
o
Tabela 33 – Frequências dos rumos de vento nos meses secos do ano (serie INMG 19511980)
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5.14. Resíduos
Tal como já foi anteriormente referido, a conservação, manutenção e
reparação dos equipamentos serão operações efectuadas em instalações
próprias na Fábrica da Solancis, S.A.., sita em Casal do Carvalho, Benedita.
Deste modo, na área da Pedreira “Vale da Moita n.º01” não serão
produzidos resíduos do Anexo II - Portaria 209/2004, de 3 de Março, óleos
hidráulicos facilmente biodegradáveis (Código LER 13 01 12), óleos facilmente
biodegradáveis de motores, transmissões e lubrificação (Código LER 13 02 07) e
pneus usados (Código LER 16 01 03) e sucatas (Código LER 16 01).

5.15. Evolução previsível da Situação actual na Ausência do Projecto
Em relação à evolução previsível da situação de referência na ausência
do Projecto e conforme será demonstrado após estudo e análise dos impactes
em relação aos diversos descritores, a exploração da área de ampliação da
Pedreira “Vale da Moita n.º01”, não alterará significativamente as características
ambientais que se verificam actualmente naquela região. Deste modo, apenas a
nível de paisagem e morfologia é que haverá um impacte negativo temporário,
pois será minimizado, aquando da recuperação paisagística. Contrariamente, os
impactes a nível económico serão positivos.
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6.

AVALIAÇÃO DOS POTENCIAIS IMPACTES DO PROJECTO E DESCRIÇÃO DAS
MEDIDAS DE MITIGAÇÃO
6.1.

Introdução
Neste trabalho far-se-á a identificação, previsão e avaliação dos impactes

que serão gerados no meio ambiente pela actual e futura área de exploração da
Pedreira “Vale da Moita n.º01”.
Serão igualmente quantificados os impactes cumulativos nos descritores
onde isso se torna possível (Clima, Ruído, Qualidade do Ar e Sócio-Economia),
uma vez que se trata de uma região com inúmeras Pedreiras, entre outras
actividades industriais.
Sobre os impactes negativos identificados, gerados pela exploração da
nova área da Pedreira, serão propostas as medidas de mitigação a adoptar, de
modo a colmatar e prevenir tais situações.
Os impactes serão analisados sobre os descritores mais susceptíveis de
sofrerem maiores alterações com o desenvolvimento da actividade.
Optar-se-á por efectuar uma abordagem qualitativa dos diversos
impactes, negativos ou positivos, dadas as características particulares da área
em estudo e a abrangência de alguns dos descritores analisados, que não
permitem uma quantificação numérica.
Assim, a seguinte classificação permitirá uma caracterização e avaliação
dos impactes, salientando a sua importância e ocorrência:

• Carácter genérico: positivo ou negativo. A classificação do
impacte como positivo ou negativo resulta, respectivamente, das
acções benéficas ou adversas da exploração sobre o descritor em
relação à situação anterior à da actuação;
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• Magnitude: baixa, média ou elevada. A magnitude do impacte
pressupõe uma medida directa ou indirecta que permite determinar
o grau de alteração previsível em determinado factor ambiental –
avaliação

quantitativa.

Parâmetro

que

corresponde

a

uma

avaliação, tão objectiva quanto possível, das consequências sobre
as

diferentes

variáveis

ambientais

e

sócio-económicas.

A

magnitude pesa outros parâmetros, designadamente, a área
afectada, a reversibilidade e a interacção.

• Tipo de acção: directo ou indirecto. Relativamente ao tipo de
acção (relação causa-efeito), certos impactes são resultantes de
acções directas sobre o meio ambiente, enquanto outros são
induzidos de forma indirecta, sem que haja uma acção única que
seja responsável pelo impacte;

• Projecção no tempo: temporário ou permanente. Os impactes
temporários são intrínsecos à fase de exploração, só se
manifestando durante a actividade, pelo contrário, os impactes
permanentes perduram para além da conclusão da actividade;

• Projecção no espaço: localizado ou abrangente. Os impactes
localizados ou abrangentes reflectem, respectivamente, o efeito
pontual do impacte ou o efeito para além do local de ocorrência
num espaço mais ou menos extenso;

•

Significância: pouco significativo, significativo, muito significativo.
A Significância ou importância de um impacte traduz uma avaliação
qualitativa de uma alteração com determinada magnitude, mas que
depende também do valor ou importância do factor ambiental em
causa e da sua qualidade. A Significância permite comparar a
importância dos diversos impactes.
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6.2.

Impactes no Clima
Os impactes no clima provocados pela actividade da Pedreira estão

relacionados com a obstrução à livre circulação do ar (que, de certa forma, pode
alterar o regime dos ventos), com a redução da evapotranspiração devido à
remoção do coberto vegetal, com radiação absorvida e com as alterações da
temperatura e da humidade relativa.
Este tipo de impactes ocorre durante a vida útil da indústria, desde a fase
de instalação à fase de desactivação.
Uma vez que as alterações topográficas serão graduais e espaçadas no
tempo, não parece constituir qualquer entrave à livre circulação do ar e à
dispersão dos gases produzidos pelos equipamentos.
Sob este ponto de vista, o confronto da geomorfologia da área da
Pedreira “Vale da Moita n.º01” com o regime de ventos da região não revelou
quaisquer efeitos negativos que possam advir da implementação do Projecto.
Relativamente à radiação solar absorvida, a remoção da vegetação
provoca uma diminuição do albedo e da humidade relativa. A redução da albedo
origina uma diminuição da absorção da radiação de curto comprimento de onda,
acompanhada por uma diminuição da emissão de radiação de longo
comprimento de onda. Por consequência poderá haver um aumento local da
temperatura.
Contudo, estes fenómenos nunca adquirirão significado nem magnitude
relevantes uma vez que serão restritos à área de exploração da pedreira que,
além do mais, está inserida numa região com um clima predominantemente
húmido. Consideram-se, assim, a existirem, estes impactes negativos como
sendo indirectos, muito localizados, temporários, de reduzida magnitude e pouco
significativos.

Av. Eng. Arantes e Oliveira, n.º 46, r/c D.to - 1900-223 LISBOA
Telef.: +351 21 840 23 85 / +351 21 847 76 53 – Fax: +351 21 840 24 89 – Telem.: +351 96 346 06 96 - e-mail: e_p_p@sapo.pt

205

EPP
Engenharia, Projecto e Planeamento Industrial, L.da

6.2.1.

Impactes cumulativos

O regime dos ventos e a precipitação condicionam a qualidade da água, e
do ar. A precipitação é responsável pela deposição das partículas poluentes,
pela diluição e arrastamento das partículas mais finas.
O regime do vento é responsável pelo transporte das partículas em
suspensão. O ambiente sonoro é condicionado pela humidade, pelo regime dos
ventos e pela temperatura. A velocidade de propagação das ondas sonoras é
directamente proporcional ao aumento da temperatura. Estes impactes
cumulativos serão sob ponto de vista do clima, indirectos e pouco significativos.
6.2.2.

Medidas de mitigação

Como medidas mitigadoras do eventual impacte negativo produzido no
clima propõe-se:

•

Alterações topográficas graduais e espaçadas no tempo;

•

Repor, progressivamente, a topografia inicial;

•

Redução, sempre que possível, da remoção da vegetação.

6.3.

Impactes na Geologia e na Geomorfologia
Entende-se por “recurso geológico” toda a matéria-prima explorável com

vantagens comerciais. A exploração de um recurso geológico provoca no
ambiente um impacte negativo, irreversível, localizado e de elevada magnitude,
visto tratar-se de um recurso geológico finito e não renovável à escala humana.
Quanto a impactes geomorfológicos, referem-se impactes negativos
derivados das escavações e aterros a construir, fazendo prever impactes
negativos, consoante o volume de terras em causa. No entanto, os impactes na
morfologia e relevo, identificados, foram considerados pouco significativos, dado
que a exploração da área da Pedreira “Vale da Moita n.º01” irá envolver
movimentações de terra relativamente reduzidas.
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6.3.1.

Medidas de mitigação

Como medidas mitigadoras do impacte negativo na geologia e na
geomorfologia provocados pela exploração da área da Pedreira “Vale da Moita
n.º01” propõe-se:
- Actualização constante do Plano de Lavra durante a fase de exploração
da área da Pedreira “Vale da Moita n.º01”, permitindo a adequada gestão do
recurso geológico;
- Um dos principais aspectos a considerar na mitigação relaciona-se em
grande parte com a aplicação de um modelo em que a regularização de terrenos
conduza a um saldo de terras nulo ou seja, não haver défice nem excesso de
materiais. Para tal é necessário proceder ao estudo de pormenor da distribuição
geométrica dos terrenos ocorrentes e da qualidade dos mesmos tendo em vista
a sua discriminação consoante a sua aplicabilidade. Neste âmbito, foram
seleccionados adequadamente os locais para o armazenamento de terras e
rejeitados inertes os quais deverão aceitar a colocação dos depósitos de forma a
não provocar impactes ou reduzi-los tanto quanto possível mediante a aplicação
de medidas de mitigação. (consultar Peça Desenhada n.º 07.B – Definição de
Áreas Preferenciais de Deposição de Pargas e de Escombreiras, escala 1:1000,
em anexo a este EIA);
6.4.

Impactes nos Solos e Capacidade de Uso do Solo
Os potenciais impactes negativos sobre os solos da área de ampliação da

Pedreira n.º5551 “Vale da Moita n.º01”, que ocorrem essencialmente durante o
arranque e o desenvolvimento da actividade, prendem-se com a alteração da
ocupação e uso do solo e pela contaminação dos mesmos.
Em relação à descubra e decapagem dos solos, e de acordo com o que
foi referido no Capítulo da caracterização dos solos, aquando da abertura da
área de exploração da Pedreira, não será necessário a remoção de grande
volume de solo, devido à existência no local de grandes extensões de
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afloramentos rochosos. Por outro lado os solos superficiais que poderão existir
são pobres e pouco espessos.
Em relação à movimentação de terras aquando do desmonte e extracção,
apenas será necessário remover pequenas quantidades de Terra Rossa que
eventualmente preencherão algumas fissuras existentes.
Os impactes causados pelo uso de veículos e maquinaria e pelas
instalações anexas, serão temporários (função do tempo de vida útil da Pedreira)
e pouco significativos face à sua dimensão e quantidade, no entanto, estes
impactes já se verificam actualmente.
Face à anterior análise consideram-se os impactes ao nível dos solos
como negativos, directos, localizados, temporários, de média magnitude mas
pouco significativos.
6.4.1.

Medidas de mitigação

Propõem-se, deste modo, as medidas mitigadoras que se julgam mais
adequadas para reduzir as alterações nos solos:
- Evitar a formação de depósitos de grande altura (terras e escombros);
- Utilização das pargas existentes na Recuperação Paisagística da Pedreira
como substrato das sementeiras arbóreas herbáceas e arbustivas;
- Evitar a circulação desnecessária de máquinas pesadas;
- Realização das operações de manutenção dos equipamentos móveis num
apropriado para o efeito, que incorpore todas as condições para realizar este
tipo de operações, como a existência de um piso totalmente pavimentado e
impermeabilizado, situação que já se verifica actualmente;
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6.5.

Impactes nos Recursos Hídricos
A alteração da qualidade da água pode ser causada por escorrências

superficiais e infiltrações dos efluentes produzidos na pedreira. Estes serão
constituídos essencialmente por água e partículas finas dos minerais da rocha
explorada, inertes, uma vez que não são introduzidos quaisquer componentes
químicos artificiais no processo. As modificações da qualidade da água
relacionar-se-ão, portanto, essencialmente com o aumento de turbidez,
provocado pela presença de partículas sólidas resultantes das operações
inerentes ao funcionamento da exploração.
O Maciço Calcário Estremenho apresenta características únicas no que
se refere à hidrografia, uma vez que a ausência de cursos de água de superfície
organizados contrasta com a abundante rede de água subterrânea. Este é
determinado pela forte erosão dos calcários que não permitem a acumulação de
água à superfície. Assim, não existirá acumulação de águas pluviais no interior
da corta, face á grande permeabilidade dos calcários, situação que já se verifica
actualmente.
C.Almeida et al refere que a descarga do sistema aquífero do Maciço
Calcário Estremenho é “efectuada apenas por cinco nascentes perenes e
algumas temporárias para uma área de recarga de quase 800 km2. A drenagem
superficial é praticamente inexistente” (Sistemas Aquíferos de Portugal
Continental, 2000). A área licenciada da Pedreira “Vale da Moita n.º1” é
atravessada por uma linha de água. No entanto, já não é visível, uma vez que
esta área encontra-se já explorada.
De facto, pela análise do nível Piezométrico (78 m) do furo que se
encontra mais próximo da área em estudo (pertencente à Solancis, S.A.) e tendo
em consideração que a exploração da Pedreira não ultrapassará a cota 357 m,
concluímos que exploração da área da Pedreira não interferirá com o nível
freático existente.
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Do mesmo modo, as Pedreiras que se encontram na envolvente da área
de estudo e que foram alvo do levantamento da actual cota de exploração não
interceptam o nível freático (consultar Peça Desenhada n.º1.C em anexo).
A análise já efectuada à água colhida no furo mais próximo mostrou que
na situação de referência todos os parâmetros físico-químicos dos grupos G1,
G2 e G3 e bacteriológicos se encontram dentro dos limites legais para a água
quando se destina à rega e ao consumo humano.
Na actual e futura área de ampliação da Pedreira n.º5551 “Vale da Moita
n.º01”, serão produzidos efluentes domésticos resultantes da utilização do
sanitário. No entanto, não se prevê que afectem a qualidade da água, visto
serem conduzidos para uma fossa séptica estanque, que se encontra em boas
condições de funcionamento. Por outro lado, o refeitório existente na Pedreira
não produzirá efluentes, uma vez que não é confeccionada qualquer refeição
neste local. A água para consumo dos funcionários é engarrafada. As águas da
chuva e as águas que são usadas na actividade extractiva são encaminhadas
para um tanque de água que se situa na zona norte da Pedreira (consultar Peça
desenhada n.º05 em anexo). Posteriormente, estas águas são reutilizadas,
funcionando assim em circuito fechado.
Considera-se, portanto, o eventual impacte na qualidade das águas
provocado pela Pedreira, como negativo, indirecto, temporário e pouco
significativo.
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6.5.1.

Medidas de mitigação

•

Numa situação em que seja detectada a fuga de óleos para o terreno
resultante do funcionamento dos equipamentos presentes na Pedreira,
deverá proceder-se à sua limpeza imediata antes que se verifique
qualquer infiltração no maciço;

•

A gestão de pargas que albergam os solos de cobertura decapados nas
fases preparatória dos trabalhos de extracção.
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6.6.

Impactes na Fauna e Flora
6.6.1.

Identificação de Impactes

Os principais impactes ambientais associados à ampliação da Pedreira de
calcário n.º 5551 “Vale da Moita n.º1”, correspondem fundamentalmente aos
impactes esperados nas fases de construção e exploração que, em projectos
desta natureza, decorrem em simultâneo:

•

Alteração do relevo, remoção da camada de solo e destruição

directa do coberto vegetal. Esta alteração implica a perda de efectivos de
algumas

espécies

vegetais

e

alteração

dos

habitats

presentes,

e

consequentemente, a afectação de alguma fauna, ou, pelo menos, diminuição
dos seus efectivos populacionais.

•

Aumento da perturbação associada ao ruído, emissão de

poeiras e probabilidade de ocorrência de derrames de combustíveis, óleos
ou outros compostos. Esta alteração, associada ao acréscimo de presença
humana e da circulação de camiões, máquinas e carros, reflecte-se
principalmente sobre a fauna local, a nível da sua utilização da área envolvente
podendo se reflectir, por exemplo, em mudanças comportamentais e alterações
nas taxas de reprodução e de mortalidade.

•

Perturbação da área envolvente aos limites da pedreira, por

deposição de materiais, pisoteio e desmatações. Este tipo de perturbação
pode levar à degradação da vegetação envolvente ao perímetro da pedreira e à
substituição de espécies actualmente presentes por outras mais adaptadas às
novas condições, com menor valor para a conservação (espécies ruderais).
Na

fase

de

desactivação

são

esperados

impactes

ambientais

relacionados com a recuperação dos habitats, associada à implementação do
plano de recuperação paisagística:
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•

Reabilitação de habitats associada à implementação de um

Plano de Recuperação Paisagística. Após a sua desactivação e na ausência
de qualquer interferência humana, a área afectada terá grandes dificuldades em
ser recolonizada por vegetação, devido à ausência de uma camada de solo e de
um banco de sementes que permitam a germinação das espécies e a
regeneração das comunidades vegetais. No entanto, com a correcta execução
de um Plano de Recuperação Paisagística esta situação pode ser mitigada,
através da plantação de espécies autóctones e recuperação de adequados à
colonização por diversas espécies de flora e fauna (e.g. núcleos arbóreos,
sementeiras)..
6.6.2.

Flora e Habitats

Alteração do relevo, remoção da camada de solo e destruição directa
do coberto vegetal
Na área proposta para ampliação da pedreira localizada mais a oeste, o
coberto vegetal é totalmente dominado por matos rasteiros e prados herbáceos
que, apesar de algo perturbados, podem-se considerar representativos dos
habitats 5530pt7 e 6210, respectivamente. Nesta área ocorrem ainda núcleos
populacionais interessantes de espécies com interesse para conservação por
tratarem-se de espécies localizadas em Portugal (Scabiosa turolensis) ou com
ecologias diferentes do normal para a espécie (Polygonatum odoratum,
Pedicularis sylvatica subsp. lusitanica). Confirmou-se ainda a presença de um
núcleo de Iberis procumbens subsp. microcarpa (espécie protegida, incluída no
Anexo B-II e B-IV do Decreto-Lei nº.49/2005), sendo possível que possam
também existir alguns indivíduos de Arabis sadina, Narcissus calcicola e Silene
longicilia, espécies que foram assinaladas nas imediações.
Apesar de o número de efectivos de espécies protegidas afectados possa
ser reduzido, a possível afectação de quatro espécies protegidas e a afectação
certa de três núcleos populacionais de espécies com interesse conservacionista
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local ou nacional leva-nos a considerar que os impactes sejam significativos.
Assim, nesta área, os impactes resultantes desta acção consideram-se como
negativos, directos, certos ou incertos, permanentes, de magnitude reduzida a
média e significativos.
Na área proposta para ampliação da pedreira localizada mais a este, o
coberto vegetal encontra-se mais alterado, existindo apenas pequenas ilhas com
matos rasteiros, alguns pinheiros e prados herbáceos, mas que não se
consideram representativos de quaisquer habitats. Foram assinalados alguns
indivíduos de Scabiosa turolensis e Narcissus bulbocodium (esta uma espécie
presente no Anexo B-V do Decreto-Lei nº.49/2005, mas sem apresentar
problemas de conservação em Portugal e no PNSAC). Face à ausência de
habitats e ao reduzido número de indivíduos de Scabiosa turolensis,
consideraram-se os impactes resultantes desta acção consideram-se como
negativos, directos, certos, permanentes, de magnitude reduzida e pouco
significativos a significativos.
Aumento da perturbação associada ao ruído, emissão de poeiras e
probabilidade de ocorrência de derrames de combustíveis, óleos ou outros
compostos
Na componente da flora e habitats este impacte reflecte-se principalmente
no aumento de emissão de poeiras e na probabilidade de ocorrência de
derrames. O coberto vegetal na área envolvente à proposta para ampliação
apresenta valor ecológico, no entanto este tipo de impactes já se verificam
devido à existência de diversas pedreiras em actividade. A ampliação agora
proposta não irá provocar alterações significativas aos impactes actualmente já
existentes. Pelo que se consideraram os impactes resultantes desta acção como
negativos, directos ou indirectos, certos ou prováveis, temporários ou
permanentes, de magnitude reduzida e pouco significativos.
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Perturbação da área envolvente aos limites da pedreira por
deposição de materiais, pisoteio e desmatações
Este impacte reflecte-se na possibilidade de utilização de áreas limítrofes
à pedreira para deposição de materiais e resíduos, estacionamento de máquinas
e viaturas ou pisoteio. Na área imediatamente adjacente às áreas de ampliação,
o coberto vegetal é dominado por um mosaico florestal (principalmente pinhal) e
agrícola, sendo que a área mais a este encontra-se delimitada por muros de
pedra, o que inviabiliza a entrada de viaturas, máquinas ou pessoas, sendo
pouco provável que este impacte possa se sentir. Na área mais a oeste a
presença de várzeas agrícolas poderá também dissuadir a deposição de
materiais. As áreas mais sensíveis para a conservação encontram-se algo
afastadas da área de ampliação e não é previsível que venham a ser afectadas
ainda que indirectamente. O respeito escrupuloso dos limites da área de
intervenção permitirá evitar quaisquer impactes. Consideram-se os impactes
resultantes desta acção como negativos, directos ou indirectos, prováveis,
temporários ou permanentes, de magnitude reduzida e pouco significativos.
Reabilitação de habitats associada à implementação de um Plano de
Recuperação Paisagística.
Após a sua desactivação e na ausência de qualquer interferência
humana, a área afectada terá grandes dificuldades em ser recolonizada por
vegetação, devido à ausência de uma camada de solo e de um banco de
sementes de espécies anteriormente existentes. Nesse sentido a implementação
de um plano de recuperação paisagística que vise a utilização de espécies
autóctones poderá representar um impacte positivo no sentido de potenciar a
recuperação das comunidades vegetais. Consideram-se os impactes resultantes
desta acção como positivos, directos, prováveis, temporários ou permanentes,
de magnitude reduzida e significativos.
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6.6.3.

Fauna

Alteração do relevo, remoção da camada de solo e destruição directa
do coberto vegetal.
Os impactes sobre a fauna destas acções resultam fundamentalmente da
perda de habitat e da possibilidade de mortalidade directa associada às
desmatações. Face à reduzida área de intervenção e à proximidade das áreas
de ampliação às diversas pedreiras já existentes, considera-se que a perda de
habitat nas áreas de ampliação será pouco significativa para a fauna, uma vez
que os habitats que poderão albergar maior número de indivíduos não serão
afectados. Assim, consideram-se os impactes desta acção como negativos,
directos ou indirectos, certos, permanentes, de magnitude reduzida e pouco
significativos.
Aumento da perturbação associada ao ruído, emissão de poeiras e
probabilidade de ocorrência de derrames de combustíveis, óleos ou outros
compostos
O aumento de ruído e de emissão de poeiras poderá afastar algumas
espécies da área adjacente à pedreira, porém tal como mencionado
anteriormente, face ao tipo de habitats presentes e à presença de várias
pedreiras em laboração, as comunidades faunísticas presentes nas áreas de
ampliação e sua envolvente próxima deverão ser constituídas por espécies já
adaptadas a este tipo de perturbações, pelo que se consideram os impactes
como negativos, indirectos, certos, temporários, de magnitude reduzida e pouco
significativos.
Perturbação da área envolvente aos limites da pedreira por
deposição de materiais, pisoteio e desmatações
Este impacte reflecte-se na possibilidade de utilização de áreas limítrofes
à pedreira para deposição de materiais e resíduos, estacionamento de máquinas
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e viaturas ou pisoteio. Como mencionado anteriormente várias parcelas
limítrofes encontram-se delimitadas por muros de pedra ou por áreas agrícolas o
que inviabiliza a entrada de viaturas, máquinas ou pessoas, sendo pouco
provável que este impacte possa se sentir em grande parte da área pelo que se
considera como negativo, indirecto, provável, temporário ou permanente, de
magnitude reduzida e pouco significativo.
Reabilitação de habitats associada à implementação de um Plano de
Recuperação Paisagística.
A recuperação de habitats associada à implementação de um plano de
recuperação paisagística poderá representar um impacte positivo no sentido de
potenciar a reutilização destas áreas por diversas espécies de fauna.
Consideram-se os impactes resultantes desta acção como positivos, directos,
prováveis,

temporários

ou

permanentes,

de

magnitude

reduzida

e

significativos.
6.6.4.

Medidas de mitigação

Apesar de os impactes identificados, decorrentes da implementação do
projecto, serem globalmente considerados pouco significativos, não deixam de
ter um carácter negativo e permanente sobre as comunidades faunísticas e
vegetais locais, pelo que se propõem algumas medidas de minimização que
permitam reduzir os seus efeitos durante a fase de exploração e acelerar a
recuperação das comunidades vegetais e das populações de fauna após a fase
de desactivação da mesma. Assim, sugere-se que sejam executadas as
seguintes medidas de minimização, através das quais será possível mitigar os
potenciais impactes assinalados:
- Respeito escrupuloso dos limites de ampliação da pedreira indicados. A
área adjacente aos limites da ampliação deverá ser considerada como área de
não intervenção, na qual não poderão ocorrer cortes de vegetação, nem a
deposição de materiais (pedra) ou maquinaria.
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- Os caminhos a criar para a movimentação de máquinas e pessoal
deverão estar incluídos dentro da área ampliação prevista ou utilizar os
caminhos pré-existentes;
- Deverão ser desenvolvidas acções de sensibilização ambiental
destinadas ao pessoal da pedreira sensibilizando para a conservação das
comunidades vegetais, para o respeito das áreas de não intervenção,
cumprimento das medidas de minimização aprovadas e manuseamento de
materiais potencialmente nocivos para o ambiente como óleos, combustíveis e
outras substâncias.
- Efectuar as limpezas da vegetação que sejam necessárias entre
Outubro e Fevereiro, ou seja, fora do período de reprodução da maioria dos
grupos faunísticos e dos períodos críticos de incêndio;
- Utilização de práticas que minimizem a emissão de poeiras e
impermeabilização dos locais de armazenagem de combustíveis, óleos, óleos
usados, e outras substâncias potencialmente tóxicas, de modo a impedir a
infiltração e posterior contaminação dos solos ou das linhas de água e
consequente envenenamento das espécies faunísticas e florísticas;
- Minimizar a possibilidade de ocorrência de incêndios e assegurar meios
para primeira intervenção, devendo existir um tanque de reserva de água e
extintores na área de pedreira destinado à primeira intervenção em caso de
incêndio;
- Implementação e cumprimento do Plano de Recuperação Paisagística
proposto, após o fecho de período útil da pedreira. Este deverá contemplar o uso
de espécies autóctones, características dos matos envolventes (Quercus faginea
subsp. broteroi, Quercus coccifera, Arbutus unedo, Ulex airensis, Rosmarinus
officinalis, Erica scoparia, Daphne gnidium, Rhamnus alaternos, Phillyrea
angustifólia, Thymus sylvestris, Sideritis hirsuta, Genista tournefortii), tentando
recriar, tanto quanto possível, habitats característicos da região envolvente
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(matos rasteiros e matagais), a criação de cortinas arbóreas e a sementeiras de
herbáceas nas áreas mais degradadas.
6.7.

Impactes no Património Arquitectónico e Arqueológico
A análise da bibliografia existente, a consulta da base de dados e arquivo

geral do IGESPAR, bem como o contacto com o Gabinete de Arqueologia da
autarquia de Alcobaça não permitiu identificar para a área em análise nenhum
sítio com interesse arqueológico/patrimonial. Como já referido apenas foi
identificado num raio de 2Km em redor da pedreira alvo de análise, um sítio com
interesse arqueológico/arquitectónico, que atrás já demos a conhecer. No
entanto nenhum destes se localiza a menos de 1km da pedreira do Vale da
Moita nº 1.
Os trabalhos de prospecção não revelaram materiais. Não se detectou
qualquer outro vestígio artefactual que revelasse qualquer indício de uma antiga
ocupação da área em análise. Aquando dos trabalhos de prospecção, não foi
recolhido qualquer material arqueológico.
6.7.1.

Medidas de mitigação

Apesar de não terem sido detectados impactes no Património
Arquitectónico e Arqueológico, e tendo em conta o facto da grande maioria da
área não permitir a melhor visibilidade aconselha-se as seguintes medidas de
minimização:

•

Trabalhos

de

acompanhamento

arqueológico

aquando

da

desmatação e decapagem das camadas superficiais de terra que cobrem o
substrato rochoso;

•

Levantamento topográfico, fotográfico e memória descritiva dos

elementos estruturais existentes na área a afectar;
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•

Obrigatoriedade

do

proprietário

da

pedreira

comunicar

ao

IGESPAR, IP o aparecimento de qualquer cavidade cársica que surja durante a
exploração da pedreira, para se proceder à avaliação do seu interesse
arqueológico;

•

Acompanhamento arqueológico de qualquer movimentação de

terras a efectuar no âmbito da abertura/melhoria de acessos, bem como nas
zonas

de

implantação

do

estaleiro

e

nas

áreas

de

depósitos

de

terras/escombreiras;

•

No caso de se detectarem vestígios arqueológicos, na fase do

acompanhamento arqueológico dos trabalhos de desmatação, de decapagem e
de movimentação de terras, devem ser realizados trabalhos de sondagem e/ou
escavação imediatos, de forma a permitir a caracterização dos achados;
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6.8.

Impactes na Sócio-Economia
A caracterização sócio-económica já descrita neste Estudo de Impacte

Ambiental mostra-nos que a indústria extractiva tem, nesta região, um
importante peso a esse nível, permitindo a manutenção dos actuais 4 postos de
trabalho que se encontram ao serviço da Pedreira e de muitos outros que
laboram na indústria transformadora, dinamizando assim todo o tecido
empresarial.
O concelho de Porto de Mós é rico em recursos minerais destacando-se,
pela sua importância económica, a exploração da pedra para construção,
pavimentos e ornamento.
Os estudos revelaram que a freguesia de Porto de Mós Santarém.
Contudo, quer na freguesia quer no concelho, registaram-se, ao longo da última
década, perdas consideráveis na população mais jovem (até aos 25 anos).
A

freguesia

de

Arrimal

é

caracterizada por baixas densidades

populacionais, associadas a um povoamento concentrado em pequenos
aglomerados, num território onde coexistem inúmeras quintas e casais
dispersos, características típicas de zonas agrícolas.
Sendo o recrutamento da mão-de-obra feito essencialmente localmente,
mas não só (é por vezes necessário recrutar trabalhadores especializados), a
área de ampliação da Pedreira “Vale da Moita n.º01” contribuirá para manter os
actuais 4 postos de trabalho, contribuindo assim para a diminuição da taxa de
desemprego, para a fixação de famílias, para o desenvolvimento de infraestruturas habitacionais e para a expansão do comércio local.
Embora a freguesia onde se localiza a pedreira em estudo seja
predominantemente

rural,

a

extracção

e

fornecimento

de

indústrias

transformadoras, têm lugar de destaque na economia da região, empregando
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parte da população da zona. A freguesia de Arrimal é das freguesias do
concelho de Porto de Mós que mais pedreiras de calcário tem em actividade.
Além disso, tratando-se de uma zona predominantemente rural, o
emprego na indústria extractiva, em termos monetários, é mais compensador
que o trabalho agrícola, tornando mais atractivas as possibilidades de emprego,
sobretudo para a população adulta jovem. Assim, a área da Pedreira “Vale da
Moita n.º01” torna-se uma unidade importante do conjunto do sector extractivo
da região, contribuindo, deste modo, para a estabilidade demográfica, para o
desenvolvimento do sector industrial e para a dinamização da actividade
económica local e regional.
O impacte socioeconómico que ocorre nesta freguesia que possa resultar
da

criação

de

novas

Pedreiras

prevê-se

que

venha

a

ultrapassar

necessariamente em termos socioeconómicos, o seu âmbito geográfico,
causando mudanças nos habitantes e no tecido económico das zonas
envolventes. A dinâmica da região perante novos investimentos, que irão
permitir o aumento do número de postos de trabalho e fomentar relações
comerciais entre as regiões circundantes será desta maneira implementada.
Em relação ao que foi atrás descrito, os impactes resultantes da
exploração da área de ampliação da Pedreira “Vale da Moita n.º01” sobre o meio
sócio-económico podem classificar-se como sendo positivos, indirectos,
temporários, abrangente de magnitude elevada e muito significativos. O
prolongamento das suas actividades no tempo revelar-se-á como a principal
medida potenciadora dos impactes positivos analisados. Estes impactes
positivos serão sentidos desde a fase de instalação e ocorrem essencialmente
durante o funcionamento da Pedreira.
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6.8.1.

Impactes na Acessibilidade e Mobilidade

Esclarece-se que serão realizadas 16 viagens/dia desde as instalações
fabris da Solancis, S.A. até à Pedreira por um dumper, onde serão carregados
os blocos ornamentais, com destino novamente às mesmas instalações. Deste
modo, serão realizadas um total de 32 viagens diárias, que incluem as 16
viagens de ida à Pedreira “Vale da Moita n.º01” e as 16 viagens de volta às
instalações fabris da Solancis, S.A..
O trajecto desde as instalações fabris da Solancis, S.A..até à Pedreira é
realizado a partir da EN-1, que apresenta pavimento betuminoso em bom
estado, bifurcando de seguida para a povoação de Vale de Ventos, através de
estrada com pavimento betuminoso em bom estado numa extensão de cerca de
5 km. Os últimos 700 metros de acesso ao local, bem como os caminhos da
área da Pedreira n.º 5551 “Vale da Moita n.º1” propriamente dita, efectuam-se
através de caminhos pavimentados em macadame. A Pedreira “Vale da Moita
n.º01” dista cerca de 11,4 km da Fábrica da Solancis, S.A. Neste trajecto são
atravessadas as povoações de Casal de Vale de Ventos, Covão do Milho,
Charneca do Rio Seco e Casal do Carvalho.
Concluindo, o percurso a efectuar desde as instalações fabris da
Solancis, S.A. até à Pedreira será realizado maioritariamente pela EN-1 e por
uma outra estrada secundária, ambas apresentando piso betuminoso com boas
condições de segurança, vias largas com bom espaço de manobra e boa
visibilidade no cruzamento de veículos.
Os trajectos que serão realizados pelos dumpers na expedição do
material extraído, aquando da ampliação, são os mesmos que se verificam
actualmente.
A estrada Nacional EN1 é caracterizada por apresentar tráfego moderado
(2.000-10.000 veículos/dia), constituído maioritariamente por veículos ligeiros
(90%), sendo o complemento (10%) constituído por veículos pesados (Fonte EP,
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Estradas de Portugal, E.P.E.). O acesso a partir da estrada secundária, até à
pedreira

é

caracterizado

por

apresentar

pouco

trânsito,

constituído

essencialmente por camiões que estão ao serviço de pedreiras (tal como os da
Solancis, S.A.), e por demais veículos ligeiros pertencentes à povoação local.
Aquando da ampliação da Pedreira, os principais impactes resultantes da
passagem dos dumpers por estes trajectos serão a emissão de partículas em
suspensão e ruído para a atmosfera. No entanto, e como já foi referido, estes
impactes já se verificam actualmente, uma vez que não irá ser aumentada a
produção. Tal como foi demonstrado pelas medições efectuadas pela Pedamb,
L.da, ao ambiente sonoro e à qualidade do ar os impactes decorrentes do
tráfego gerado junto das populações não serão significativos.
Os impactes na acessibilidade e mobilidade não se consideram
significativos, no entanto contribuirão para a degradação dos pavimentos, e
emissão de partículas em suspensão e ruído para a atmosfera.
Assim considera-se os impactes ao nível da acessibilidade e mobilidade,
como negativos, directos, temporários, de magnitude moderada e pouco
significativos.
6.8.2.

Impactes cumulativos
6.8.2.1.Ao tráfego gerado

Tal como já foi referido, aquando da ampliação da Pedreira a produção
não irá aumentar, mantendo-se assim constante o tráfego gerado. Deste modo,
o tráfego de veículos pesados no trajecto entre a pedreira e a fábrica da
Solancis, S.A. continuará a ser de o mesmo.
Tal como foi demonstrado pelas medições efectuadas pela Pedamb, L.da,
ao ambiente sonoro e à qualidade do ar, os impactes decorrentes do tráfego
gerado junto das populações não serão significativos.
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Os impactes cumulativos resultantes da exploração da pedreira em
estudo e das pedreiras envolventes, não se consideram significativos, no entanto
contribuirão para a degradação dos pavimentos, e emissão de partículas em
suspensão e ruído para a atmosfera.

6.8.2.2.Ao período de vida das pedreiras e respectivos planos
de recuperação
Em relação a este assunto importa referir que a tendência futura é a
diminuição de Pedreiras nesta região, em parte devido ao esgotamento das
reservas das Pedreiras que se encontram em laboração, e porque é cada vez
mais difícil licenciar uma Pedreira que se encontre no interior do PNSAC. Assim,
ao longo da exploração da Pedreira “Vale da Moita n.º01” iremos assistir à
desactivação e Recuperação Paisagística da maior parte das Pedreiras
actualmente existentes naquela região. Por esta razão, a Pedreira em estudo
constituirá sempre um impacte negativo na medida em que o seu período de
vida ultrapassará a maior parte das explorações existentes.
A concretização dos vários Planos de Recuperação Paisagística, bem
como a limpeza das várias escombreiras existentes nesta região (tarefa já
iniciada pela empresa Lusical, S.A.., com o apoio do nosso gabinete Projectista E.P.P., L.da), vão permitir repor os valores paisagísticos e da biodiversidade
existentes antes do início das referidas explorações.
6.8.2.3.Ao emprego gerado
Os impactes cumulativos ao nível do emprego gerado serão positivos,
uma vez que o aumento das reservas permitirá manter os actuais 4 postos de
trabalho que se encontram ao serviço da Pedreira e de muitos outros que
laboram na indústria transformadora, fortalecendo assim a economia a nível
local e regional, com criação de mais riqueza. Contribuirá para manter o poder
económico das famílias e para aumentar o rendimento de outras, sobretudo a
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dos

trabalhadores

que

exercem

actividades

complementares.

Poderá

eventualmente contribuir também para o surgimento de outras indústrias
directamente relacionadas com a indústria das rochas ornamentais.
Por outro lado, os impactes positivos ao nível sócio-económico gerado
pelo conjunto das unidades similares da sua envolvente assumem um carácter
cumulativo significativo no que diz respeito à procura cada vez mais crescente
deste produto (calcário ornamental do tipo “Branco Mar/Branco Real”), no
exigente mercado internacional, onde a empresa está muito bem considerada,
devido à excelente qualidade dos seus blocos ornamentais.
6.8.2.4.Ao atravessamento de povoações
No trajecto entre a Pedreira e os seus principais destinos serão
atravessadas várias povoações. No entanto, esta é a situação que se verifica
actualmente. Tal como foi demonstrado pelas medições efectuadas pela
Pedamb, L.da, ao ambiente sonoro e à qualidade do ar, os impactes decorrentes
do tráfego gerado junto das populações não serão significativos.
Os impactes cumulativos resultantes da exploração da pedreira em
estudo e das pedreiras envolventes ao nível do atravessamento de povoações
não se consideram significativos, no entanto contribuirão para a degradação dos
pavimentos, e emissão de partículas em suspensão e ruído para a atmosfera.
6.8.3.

Medidas de mitigação

- Na fase de construção: - Criar uma cortina arbórea em todo o perímetro da
área de exploração da Pedreira; - Controle do peso bruto dos veículos pesados,
no sentido de evitar a degradação das vias de comunicação; - Criar um sistema
de rega nos caminhos e acessos da Pedreira;
- Na fase de exploração: - Reforçar o sistema de rega nos caminhos e acessos
da pedreira; - Utilizar equipamentos de perfuração dotados de recolha
automática de poeiras; - Controle do peso bruto dos veículos pesados, no
sentido de evitar a degradação das vias de comunicação - Manutenção dos
equipamentos, para que conservem as melhores condições de funcionamento
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sem atingirem um estado de degradação avançado; - Estabelecer mecanismos
financeiros com a Câmara Municipal de Porto de Mós que permitam o
pagamento do arranjo de estradas e caminhos danificados; - A Entidade
Empregadora deverá promover acções de sensibilização ambiental destinadas
ao pessoal da pedreira;
- Na fase de desactivação: - Recolocar os 4 recursos humanos existentes ao
serviço de outras pedreiras; - Estabelecer mecanismos financeiros a Câmara
Municipal de Porto de Mós que permitam o pagamento do arranjo de estradas e
caminhos danificados.
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Impactes na Paisagem

6.9.

Face às características do local anteriormente descritas, considera-se que
a ampliação da área de exploração da pedreira apesar de significar um aumento
de área degradada paisagisticamente, não representará uma alteração
significativa do recurso visual actualmente disponível e da respectiva qualidade
visual.
A sustentar esta consideração, recorda-se que se trata da ampliação de
uma pedreira já existente, pelo que as áreas sujeitas a afectação da qualidade
visual são adjacentes a uma área paisagisticamente muito degradada. Além
disso, o facto de se encontrar numa zona parcialmente rodeada por
povoamentos florestais permite reduzir o alcance visual da área de exploração,
reduzindo a magnitude das alterações na paisagem, principalmente para os
observadores em Arrimal e Vale das Pias.
Nas fases de construção e exploração e face ao exposto anteriormente
considera-se que, a nível paisagístico, a execução do projecto terá impactes
negativos, directos e indirectos, certos, de reduzida magnitude e pouco
significativos.
Na fase de desactivação é esperada a recuperação paisagística da área
intervencionada, associada à implementação do plano de recuperação
paisagística. Nesta fase, esperam-se

impactes positivos, directos e

indirectos, prováveis, de reduzida magnitude e significativos.

6.9.1.

Medidas de mitigação

Apesar de os impactes identificados, decorrentes da implementação do
projecto, serem globalmente considerados pouco significativos, não deixam de
ter um carácter negativo sobre a paisagem, pelo que se propõem algumas
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medidas de minimização que permitam reduzir os seus efeitos durante a fase de
exploração e acelerar a recuperação paisagística após a sua desactivação:
- Implementação e cumprimento do Plano de Recuperação Paisagística
proposto, após o fecho de período útil da pedreira. Este deverá contemplar o uso
de espécies autóctones, características dos matos envolventes (Quercus faginea
subsp. broteroi, Quercus coccifera, Arbutus unedo, Ulex airensis, Rosmarinus
officinalis, Erica scoparia, Daphne gnidium, Rhamnus alaternus), tentando
recriar, tanto quanto possível, habitats característicos da região envolvente
(matagais), criação de cortinas arbóreas (barreiras visuais) e sementeiras de
herbáceas nas áreas mais degradadas.
- Respeito escrupuloso dos limites de ampliação da pedreira indicados. A
área adjacente aos limites da ampliação deverá ser considerada como área de
não intervenção, na qual não poderão ocorrer cortes de vegetação, nem a
deposição de materiais (pedra) ou maquinaria, nem a abertura de novos
caminhos.
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6.10. Impactes no Ordenamento do Território
De acordo com o actual Plano de Ordenamento do PNSAC a área em
estudo está Integrada numa área de Intervenção Específica nomeadamente
“Áreas sujeitas a exploração extractiva recuperadas ou não por Projectos
específicos – c.04-Portela da Salgueira”.
Segundo o actual Regulamento do Plano de Ordenamento do PNSAC
para as áreas atrás referidas “devem ser elaborados planos municipais de
ordenamento do território, visando o estabelecimento de medidas de
compatibilização entre a gestão racional da extracção de massas minerais, a
recuperação das áreas degradadas e a conservação do património natural
existente tendo em conta os valores e a sensibilidade paisagística e ambiental
da área envolvente”.
Para além desta classificação, a área em estudo está integrada na sua
totalidade em “Áreas de Protecção Complementar Tipo II”.
Segundo o actual Regulamento do Plano de Ordenamento do PNSAC,
nas “Áreas de Protecção Complementar do Tipo II” é interdita a instalação e a
ampliação de explorações de extracção de massas minerais, excepto nas
seguintes situações:
a)- Quando os pedidos de licenciamento, de ampliação ou de adaptação
tenham sido apresentados à data da entrada em vigor do presente regulamento;
b)- Quando os pedidos de licenciamento decorram do encerramento de
explorações licenciadas da mesma tipologia e/ou respeitem o disposto no artigo
32.º do presente regulamento.
De acordo com o n.º3 e n.º7.a) do artigo 32.º do Regulamento do Plano
de Ordenamento do PNSAC, em “Áreas de Protecção Complementar Tipo II” é
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permitida a ampliação de explorações de inertes superiores a 1ha desde que se
cumpram os seguintes requisitos:
3.) – “A instalação e a ampliação das explorações de massas minerais
podem ser efectuadas a partir da recuperação de área idêntica de outra
exploração licenciada ou de outra área degradada, desde que seja aprovada
previamente pelo ICNB, IP.”
7.a) – “Nas explorações de massas minerais com área superior a 1 ha,
até 10% da área licenciada à data da entrada em vigor do presente regulamento,
sendo que à área de ampliação acresce a área entretanto recuperada.”
Deste modo, a Solancis,S.A. pretende recuperar paisagisticamente 2
áreas degradadas com área equivalente à área que se pretende ampliar.
Esclarece-se que o ICNB já emitiu um parecer favorável relativamente a este
assunto (consultar Anexo VII), sendo que, o Plano de Recuperação Paisagística
das áreas degradadas é apresentado no Volume II do Plano de Pedreira.
A actual e futura área de exploração da Pedreira n.º5551 “Vale da Moita
n.º01” não é abrangida pela Reserva Agrícola Nacional (RAN). O local de
intervenção está integralmente inserido em solos de REN, abrangendo os
ecossistemas “Cabeceiras das Linhas de Água”, e “Áreas com Risco de Erosão”.
Assim, o Projecto em estudo só terá viabilidade se forem cumpridos todos os
requisitos aplicáveis constantes da alínea d) do item V do ponto III do anexo I da
Portaria n.º1356/2008, de 28 de Novembro, nomeadamente:
i)- “Esteja prevista e regulamentada em Plano Municipal de
Ordenamento do Território”
Em relação a este requisito, e conforme já foi referido, a área de
intervenção está integrada no PDM de Porto Mós, quase na sua totalidade em
“Espaço de Reserva para Indústria Extractiva”
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ii)- “Seja reconhecida, pela autarquia, como revestindo Interesse
Público Municipal”
De modo a dar cumprimento a este requisito, a Câmara Municipal de
Porto de Mós reconheceu o Projecto como revestido de Interesse Público
Municipal (consultar Anexo IV).
iii)- “No caso de ampliação, deve a mesma ser justificada por razões
de necessidade decorrente do uso existente”
A exploração da área licenciada, que se vem realizando há já vários anos
colocou a descoberto um maciço de calcário ornamental de elevada qualidade.
Estas rochas são destinadas à serragem e preparação de soleiras, chapa para
revestimento, pavimento e lancil, utilizadas no sector de acabamentos da
construção civil, e exportadas para os mercados do Extremo oriente (60%),
Europa (25%), EUA (10%) e América do Sul (5%).
O licenciamento da área de ampliação da Pedreira “Vale da Moita n.º01”
justifica-se portanto, pela necessidade de garantir reservas suficientes à
empresa, face à crescente procura destas rochas ornamentais por parte dos
mercados de exportação, aproveitando um recurso geológico de elevada
qualidade.
Deste modo, a exploração da área de ampliação da Pedreira não irá
aumentar a produtividade da empresa, mas sim permitir a continuação no tempo
da produtividade actual, garantindo assim condições de abastecimento deste
produto aos seus principais e exigentes clientes estrangeiros.
Em termos socio-económicos, justifica-se a escolha do Projecto da área
de ampliação da Pedreira n.º5551 “Vale da Moita n.º01”, pelo facto desta área se
integrar no conjunto de explorações existentes no Maciço Calcário Estremenho
(MCE), que constitui o maior afloramento de calcários sedimentares do nosso
país, sendo uma região com grande aptidão para a extracção de calcário de alta
qualidade para a indústria das rochas ornamentais.
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Um outro dado importante para este local em termos socio-económicos,
prende-se com o facto de se tratar de uma zona predominantemente rural, o
emprego na indústria extractiva, em termos monetários, é mais compensador
que o trabalho agrícola, tornando mais atractivas as possibilidades de emprego,
sobretudo para a população adulta jovem. Assim, a continuidade da exploração
da área da Pedreira n.º5551 “Vale da Moita n.º01” torna-se uma unidade
importante do conjunto do sector extractivo da região, contribuindo, deste modo,
para a estabilidade demográfica, para o desenvolvimento do sector industrial e
para a dinamização da actividade económica local e regional.
O Projecto de ampliação da Pedreira permitirá a manutenção dos actuais
4 postos de trabalho e criar riqueza na região com recurso à exploração de
calcários de elevada qualidade para a indústria das rochas ornamentais,
utilizando para isso as Melhores Tecnologias Disponíveis (MTD’s) visando uma
gestão ambiental orientada para que não seja reduzida a qualidade ambiental da
região.
Em termos ambientais, justifica-se a escolha do Projecto da área de
ampliação da Pedreira “Vale da Moita n.º01”, pelo facto de estar incluída numa
região onde já existem inúmeras Pedreiras e por se tratar da ampliação de uma
pedreira que se encontra em laboração, não provocando assim um incremento
significativo nos impactes ambientais já existentes.
iv)- “Seja comprovada, pelo requerente, a inexistência de alternativas
de localização viável em áreas não integradas na Reserva Ecológica
Nacional (REN)”
O Maciço Calcário Estremenho (MCE), onde se encontra a área em
estudo constitui o maior afloramento de calcários sedimentares do nosso país,
sendo uma região com grande aptidão para a extracção de calcário de alta
qualidade para a indústria das rochas ornamentais. No entanto, todo o MCE é
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abrangido pela REN. Por outro lado, no exterior do MCE as áreas que não estão
integradas em REN não possuem calcário com o valor ornamental pretendido.
Assim, optámos pela alternativa mais óbvia de ampliar a actual área
licenciada, de modo a permitir a continuidade da sua exploração, que se tem
revelado rentável, face aos blocos ornamentais de alta qualidade aí extraídos.
vi)- “No âmbito da avaliação de impacte ambiental ou de incidências
ambientais deverão ser apresentadas medidas de compensação ambiental,
a executar na fase de exploração e pós -exploração, podendo ainda
apresentar medidas de recuperação de outras pedreiras ambientalmente
degradadas”
No

âmbito

deste

estudo

propõe-se

as

seguintes

medidas

de

compensação ambiental:
- A Solancis, S.A., compromete-se a colher e a replantar numa área
próxima à Pedreira espécies como, Iberis procumbens subsp. microcarpa,
Narcissus bulbocodium, Arabis sadina, Narcissus calcícola e Silene longicilia.,
Scabiosa turolensis, Pedicularis sylvatica subsp. lusitanica e Polygonatum
odoratum caso se verifique a sua existência na área de ampliação. Deste modo,
na fase de recuperação paisagística a empresa compromete-se a devolver à
zona recuperada as espécies mencionadas;
- Estabelecer mecanismos financeiros com a Câmara Municipal de Porto
de Mós que permitam o pagamento do arranjo de estradas e caminhos
danificados;
- A Solancis, S.A. autorizou que os escombros resultantes da laboração
da sua Pedreira tivessem como destino final os fornos da Solancis,S.A.Esta
decisão irá ser mantida aquando da exploração da área de ampliação.
Ainda em relação à ocupação de áreas integradas em REN, o EIA deverá
integrar na totalidade a informação constante no Anexo II da Portaria
Av. Eng. Arantes e Oliveira, n.º 46, r/c D.to - 1900-223 LISBOA
Telef.: +351 21 840 23 85 / +351 21 847 76 53 – Fax: +351 21 840 24 89 – Telem.: +351 96 346 06 96 - e-mail: e_p_p@sapo.pt

234

EPP
Engenharia, Projecto e Planeamento Industrial, L.da

n.º1356/2008, de 28 de Novembro. Importa assim esclarecer que no Estudo de
Impacte Ambiental (EIA) já entregue encontram-se todos os elementos
solicitados na alínea a), b), c) e e) do referido Anexo. Em relação à alínea d),
apresentamos de seguida os únicos elementos que não se encontram indicados
de uma forma directa no EIA, nomeadamente:
d.i)- “fotografias da área a intervencionar” (Consultar Foto 1 e 2 da
pág.4)
d.iii)-“quantificação da superfície total da REN afectada pela acção”
Esclarece-se que a totalidade da área de ampliação (29.479 m2) se
encontra abrangida pela REN. No entanto, os impactes negativos sobre a REN
são pouco significativos uma vez que não há perda de área de máxima
infiltração com a abertura da área de ampliação. Em relação aos impactes
relacionados com a erosão, estes serão minimizados com a implementação da
cortina arbórea e com a execução da restante recuperação paisagística.
Não se prevêem lançamento de lixos, entulhos e/ou vazadouros
contaminantes, dedicando todo o respeito à actual situação da região no que se
refere a espécies naturais de fauna e flora. A rápida execução do Plano
Ambiental de Recuperação Paisagística permitirá minimizar alguns dos impactes
que serão provocados pela exploração. O Projecto da Pedreira “Vale da Moita
n.º01” salvaguardará as distâncias mínimas de protecção em relação a
caminhos públicos, linhas eléctricas e de telecomunicações. Deste modo, não
colidirá com servidões rodoviárias e eléctricas.
A aprovação do EIA e do Plano de Pedreira para o Projecto em estudo
obrigará a empresa ao seu cumprimento, bem como à prestação de uma caução
que garanta a execução do Plano de Recuperação Paisagística proposto. A
correcta aplicação das medidas de mitigação para os diversos descritores e
proporcionarão condições favoráveis à inexistência de impactes significativos
nos

ecossistemas

existentes.

Considera-se

os

impactes

ao

Av. Eng. Arantes e Oliveira, n.º 46, r/c D.to - 1900-223 LISBOA
Telef.: +351 21 840 23 85 / +351 21 847 76 53 – Fax: +351 21 840 24 89 – Telem.: +351 96 346 06 96 - e-mail: e_p_p@sapo.pt

nível

do
235

EPP
Engenharia, Projecto e Planeamento Industrial, L.da

ordenamento do território como negativos, directos, localizados, permanentes,
de elevada magnitude e pouco significativos.
6.10.1.

Medidas de mitigação

- Aplicação das medidas de mitigação dos impactes causados pelos outros
descritores;

Av. Eng. Arantes e Oliveira, n.º 46, r/c D.to - 1900-223 LISBOA
Telef.: +351 21 840 23 85 / +351 21 847 76 53 – Fax: +351 21 840 24 89 – Telem.: +351 96 346 06 96 - e-mail: e_p_p@sapo.pt

236

EPP
Engenharia, Projecto e Planeamento Industrial, L.da

6.11. Impactes no Ruído
Por forma a avaliar o impacte sobre os receptores sensíveis localizados
na envolvente, decorrente do ruído gerado pela pedreira apresenta-se
seguidamente estudo previsional considerando as várias fontes de ruído
particular relevantes (fontes de tipo “fixas”) e a forma de propagação da sua
pressão sonora no espaço exterior.
6.11.1.

Metodologia

A análise previsional consiste em estimar o acréscimo de ruído resultante
nos locais sensíveis (“receptores”), decorrente do ruído gerado pelos trabalhos
associados às operações de exploração em questão (“emissor”) e ao tráfego a
ela associado.

Partindo do conhecimento dos níveis de ruído espectáveis para as
diversas fontes particulares em análise, do actual ruído ambiente junto dos
receptores sensíveis envolventes (medido), bem como a sua distância ao local
emissor, estima-se o ruído ambiente resultante no receptor utilizando as
expressões matemáticas que traduzem a atenuação geométrica do som em
consequência do aumento da distância à fonte:
L2i = L1i + 10 log (Ni/SiT) + 10 log (r1/r2)1+α - 13
níveis de ruído

- para obtenção de

de fontes lineares (fonte: FHWA Highway Noise Model", da

Federal Highway Administration, USA validado segundo o modelo NMPBRoutes-96 )
Onde,
L1
L2
Ni
Si

Nível de ruído à distância r1 da fonte;
Nível de ruído à distância r2 da fonte;
N.º de passagens de veículos do tipo “i”, ocorridas no tempo T;
Velocidade média dos veículos do tipo “i”, em km/h;
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T
α

Período (h) para o qual se pretende determinar L2, correspondente a Ni;
factor relacionado com as características de absorção sonora do piso
(0 para pisos reflectores; 0,5 para pisos rugosos e com coberto vegetal)

Para introduzir a contribuição individual por tipo de viatura e em função da
sua velocidade de circulação média na via, serão ainda usadas as seguintes
expressões (fonte: "Environmental Impact Analysis Handbook" - McGraw-Hill):
L0 = 38.1 log (v) – 2.4 dB(A) medido a 15,2 m da estrada
sendo “v“ a velocidade de circulação (Km/h) para viaturas ligeiras.
L0 = 33.9 log (v) + 16.4 dB(A) medido a 15,2 m da estrada
sendo “v“ a velocidade de circulação (Km/h) para camiões médios.
L0 = 24.6 log (v) + 38.5dB(A) medido a 15,2 m da estrada
sendo “v“ a velocidade de circulação (Km/h) para camiões pesados.
Assim, um veiculo ligeiro que circule a 50Km/h irá gerar, a 15.2 metros,
um nível de ruído de 62.0dB(A) enquanto que um veiculo pesado irá gerar
80.3dB(A) à mesma distância.
No caso presente, a modelização das fontes pontuais (fixas) será efectuada segundo
o disposto na NP 4361-2 (ISO 9613) com recurso ao software específico SPM9613
V2.x da Power Acoustics® que permite observar a propagação de som da fonte
particular (considerada aqui como o conjunto de fontes fixas e móveis), na situação
meteorológica mais favorável de propagação, tendo ainda sido considerado o trabalho
em simultâneo de um conjunto máximo de equipamentos a operarem à cota zero (à
superfície), situação esta que apenas irá ocorrer na fase inicial do desmonte, uma vez
que depois existe rebaixamento da cota de trabalho.
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A propagação do som de fontes pontuais fixas, como neste caso, faz-se
em geometria esférica. Nesta situação a intensidade sonora diminui quatro
vezes com a duplicação da distância à fonte e consequentemente a pressão
decresce para metade. Este decréscimo corresponde um abaixamento de 6dB
no nível de pressão sonora. Portanto cada vez que a distância à fonte duplica,
verifica-se um abaixamento de 6dB no valor da pressão em campo aberto.

O nível sonoro a uma distância X qualquer L (x0) é obtido pela expressão:
L (X) = L(X0) + D(Ø) - A
sendo
L(X0) - nível sonoro obtido a uma distancia X0 determinada
D(Ø) - a correcção da directividade da fonte sonora
A - factor de atenuação que ocorre desde a fonte até ao receptor
O factor de atenuação A descrito na ISO 9613-2é obtido ainda pela expressão:
A = Adiv +A atm +Aground + Ascreen + Amisc
sendo
Adiv - atenuação devida a divergência geométrica
Aatm - atenuação de energia devida a absorção na atmosfera
Aground – atenuação devida ao tipo de terreno
Ascreen – atenuação por barreiras
Amisc – outros efeitos como a variação da temperatura, turbulência da atmosfera, vegetação

O modelo de previsão usado considera estas componentes de atenuação
com uma precisão de ±3dB(A) para dp<1000 metros e receptores localizados
em alturas inferiores a 5 metros e ±1dB(A) para dp<100 metros e receptores
localizados em alturas superiores a 5 metros e inferiores a 30 metros . Na tabela
seguinte apresentam-se as especificações do modelo de previsão fornecidas
pelo fabricante do software..
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Método de cálculo usado
Nº máximo e fontes possíveis
Tipo de fontes
Directividade da fonte sonora usada
Pressão sonora de entrada
Nº max de barreiras possíveis

ISO 9613 parte 1 e 2
200
Lineares, 3D de superfície ou pontuais
Vertical e Horizontal
1/1 oitavas de 16Hz a 8000Hz
200 podendo ser múltiplas
Possíveis para uma única barreira acústica

Reflexões
Correcção meteorológica (ventos dominantes

Introduzida para cada caso para os indicadores de longa duração

com v> 3 m/s)
Absorção na atmosfera

Considerada com base na temperatura e humidade média
fornecidas

Divergência

Calculada com base na dp emissor-receptor

Atenuação do terreno

Considerada (0 terreno duro e 1 para macio)

Atenuação de outros efeitos

Considerada mas opcional (vegetação, industrial)

Apresentação dos resultados

em malha A ou C, valores discretos ou graficamente

Tabela 34 – Componentes do software de previsão usado no estudo
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6.11.2.

Análise previsional

Na presente análise, será determinado o impacte da implementação do
projecto em questão, considerando a existência de várias fontes de potencial
incomodidade, nomeadamente:

•

Equipamento fixos da exploração mineral (a serem tratados acusticamente
como sendo fonte pontual);

•

Equipamentos móveis da exploração mineral (a serem tratados igualmente
como fonte pontual fixas num ponto – a frente da lavra);

•

Tráfego de pesados e ligeiros associados à exploração (fonte linear) constante
na fase actual e futura;

•

Solo de tipo “duro” (atenuação zero);

•

O modelo assume a considera na previsão o efeito da topografia da área em
estudo;

•

O modelo de previsão requer o conhecimento da potência sonora (Lw) dos
equipamentos (fixos e móveis) existir e o seu posicionamento no terreno, pelo
que as relações Lw/Lp em “campo próximo” são obtidas com base em
medições reais de Lp que foram efectuadas a 1 metro duma fonte real idêntica,
tal como indicado na norma ISO3746 ou outras potências sonoras fornecidas
pelos fabricantes.
A localização do receptor sensível mais próximo da exploração (P1) sito a
cerca de 690 metros a OSO da face Oeste do polígono de exploração e que será
alvo da análise (análise de “pior caso”) pode ser observada na foto seguinte:
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Foto 24 – Frente máxima da lavra prevista e vias de acesso não pavimentadas (azul) e
pavimentadas (amarelo)
A análise de impacte é efectuada segundo um “cenário pessimista”,
considerando as seguintes situações de referência:

• Receptor sensível localizado no “Ponto 1”, correspondente ao local habitado
mais próximo do único acesso da pedreira sito no quadrante Oeste-OSO.

• O material extraído será transportado para a EN1 a Oeste, sendo efectuado o
circuito em cerca de 600 metros em estrada não pavimentada até à ligação a
estrada pavimentada, seguindo por esta via na direcção de Casais de Vale de
Ventos e descendo a serra ate á ligação à EN1;

• Conjunto de fontes móveis passíveis de estarem em laboração simultânea na
exploração (máximo de quatro, que é o numero de trabalhadores), consideradas
aqui no seu conjunto como uma única fonte pontual fixa, todas localizadas a 5
metros do limite máximo da nova frente de lavra e a funcionar de forma contínua,
ao longo do horário de laboração previsto para a exploração (8 h/dia) de acordo
com o esquema seguinte:
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N

y
Frente máxima da lavra
Fontes fixas (compressor, gerador, serra)
Fontes móveis

x
(0;0;2)
P1 sito a 690 metros a OSO

Figura 36 – Esquema da localização das fontes no modelo face ao receptor “crítico” P1

•

Ruído residual no receptor, medido na fase de caracterização da

“situação de referência”.

•

Foi considerado no modelo a cortina arbórea actualmente existente

na envolvente, quer na face Oeste quer na face Norte. Está estudado que uma
ampla cintura verde com 30 metros de largura de densas árvores altas,
combinadas com modelação do terreno, conseguem reduzir o barulho em cerca
de 50% ou mais. Para espaços estreitos de plantação (menos de 3 metros de
largura), a redução de ruído em cerca de 3 a 5dBA só é possível com uma faixa
de vegetação densa, numa fileira de arbustos com árvores por trás (Nowak, D.J.,
2001). Não foram considerados no modelo a existência de meios reflectores tais
como depósitos de pargas ou escombreiras, nem de quaisquer barreiras
acústicas de tipo artificial.
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Com base em medições reais efectuadas in situ junto de equipamentos
semelhantes disponibilizados pela empresa numa outra exploração vizinha e a
uma distância conhecida, foi atribuído um espectro da pressão sonora para cada
um dos referidos equipamentos na gama de frequências dos 16Hz a 8000 Hz, na
situação mais desfavorável de operação “ao nível do solo”. O quadro seguinte
indica os valores obtidos para cada equipamento em operação real:

Potência sonora das fontes da "exploração" consideradas no estudo
Origem
dos dados

Potência sonora LW
dB(A)

1 Fio diamantado (móvel)

(1)

89

1 Serrote (fixo)

(1)

93

1 Gerador (fixo)

(1)

85

(1)

108

1 Compressor (fixo)

(1)

88

1 Pá carregadora CAT 950 (móvel)

(1)

90

1 Carro perfurador ATLAS COPCO ROC 66 (móvel)

(1)

110

1 Pá carregadora CAT 980 (móvel)

(1)

90

Fonte particular de Ruído

1 Dumper Euclides (móvel)

(1) Medido in situ Lp e convertido a Lw
(2) do fabricante

Tabela 35 – Valores de referência utilizados para a fase de exploração – fonte fixa “Exploração”

Os pressupostos usados para o cálculo das emissões de ruído das fontes
lineares são os seguidamente apresentados:

Av. Eng. Arantes e Oliveira, n.º 46, r/c D.to - 1900-223 LISBOA
Telef.: +351 21 840 23 85 / +351 21 847 76 53 – Fax: +351 21 840 24 89 – Telem.: +351 96 346 06 96 - e-mail: e_p_p@sapo.pt

244

EPP
Engenharia, Projecto e Planeamento Industrial, L.da

Dados de referência caracterizadores do projecto
Ítem

Quantidades

Período (T) considerado na contagem de veículos (Ni)

8

horas

Fluxo de motociclos (Nmotociclos )

0

passagens/T

Fluxo de veículos ligeiros (Nligeiros )

8

passagens/T

Fluxo de veículos pesados (Npesados )

32

passagens/T

Velocidade média de circulação dos veículos

40

km/h

470

Distância do eixo da estrada ao receptor mais proximo

Características do piso entre a estrada e o receptor

m

Irregular e com coberto vegetal

Tabela 36 – Dados de referência utilizados para a fase de exploração – “Via de acesso”

As contribuições do tráfego de pesados e ligeiros foram obtidas pela
expressão da FHWA ajustada à NMPB-Routes-96. O valor final obtido que
traduz a contribuição do conjunto de fontes móveis junto do receptor mais
próximo P1 é então o apresentado seguidamente a azul:
Nível sonoro contínuo equivalente no receptor (LAeq),
do ruído particular resultante do movimento de veículos
Ítem

dB(A)

Veículos ligeiros

10,6

Veículos pesados

34,9

Global (ligeiros + pesados)

35,4

Tabela 37 – Valores de referência utilizados para a fonte “Via de acesso”
O modelo de previsão usado para as fontes pontuais fixas, permite obter
valores de ruído em pontos específicos de recepção com base nas suas
coordenadas cartesianas (x,y,z), pelo que foi obtido o valor discreto de ruído
particular “propagado” da futura fonte pontual esférica em condições favoráveis,
para o ponto mais próximo sito a OSO segundo a fig 9.3., tendo sido obtido
nesse ponto o valor de 37.9dB(A).
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A figura seguinte traduz a dispersão no terreno real produzida pelo
modelo em classes de 5dB(A).

Figura 37 – Linhas isófonas geradas pela fonte em classes de 5dB(A) e malha 200 m x 200 m
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Considerando os valores de referência indicados bem como o horário de
laboração da exploração, que decorrerá apenas em período diurno, obtiveram-se
os resultados indicados na tabela seguinte para o ponto P1:
Análise do impacte das fontes partículares, sobre o ruído ambiente no receptor mais próximo
Duração da
ocorrência no
período

LAeq,
no receptor

(horas)

(dBA)

Pedreira

8

37,9

Modelizado como "fonte pontual" na pior situação

Estrada

8

35,4

Obtido pelas expressões de tráfego

Residual

13

44,9

Medido no receptor na "Situação de referência"

Ruído ambiente no período de
laboração das fontes

8

46,1

Valor a utilizar para determinação da
"Incomodidade" na fase de exploração *

Ruído ambiente na totalidade do
período diurno

13

45,7

Indicador "Ld" para a fase de exploração **

ítem

Componentes do
ruído ambiente no
receptor

Observações

* soma logartimica dos tres componentes acima indicados e que compõem o ruido ambiental global
** media ponderada no periodo com 8 horas com ruido particular e 5 horas com ruido residual

Tabela 38 – Níveis de ruído previstos para a fase de implementação do projecto no ponto P1
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6.11.3.

Conclusão – “Fase de exploração”

Considerando os valores de referência indicados bem como o horário de
laboração da exploração, que irá decorrer apenas em período diurno, obtiveramse os resultados indicados na tabela seguinte para o ponto P1:
Análise de níveis de ruído (dBA) no ponto mais próximo da exploração
Período
Diurno

Período do
Entardecer

Período
Nocturno

Ruído ambiente

46,1

44,4

42,5

Ruído residual
(Ruído residual da "Situação de ref.")

44,9

44,4

42,5

1

0

0

DL 9/2007

Resultados das medições e modelizações

PONTO P1 a OSO

"Incom odidade"
Ld
"Nível sonoro m édio
de longa duração"

46

Le

44

43

Ln

50

Lden
Valor limite para a Incomodidade

Valor limite para "Lden / Ln"

6

(1)

não labora

não labora

65 / 55 (zona mista)
55 / 45 (zona sensível)
63 / 53 (zona não classificada)

(1) Valor dependente da classificação a ser dada à zona (mista ou sensível), em âmbito de PDM.

Tabela 39 – Níveis de ruído previstos para a fase de implementação do projecto no ponto P1
na situação futura

Face aos resultados obtidos e indicados na tabela anterior, conclui-se o
seguinte relativamente ao impacte expectável, resultante da acção da lavra no
quadrante NO sobre o receptor sensível analisado:
o

No ponto P1 o critério da “incomodidade” cumpre o valor limite

determinado no DL 9/2007 na situação actual e na situação futura.
o

No ponto P1 o critério do “nível sonoro médio de longa duração” irá

cumprir os valores limite determinados no DL 9/2007 até para “zonas sensíveis”;
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o

A implementação do projecto não provocará alteração nas

condições que permitem classificar actualmente o local receptor no ponto P1
como “zona sensível”;
o

O ruído gerador pela componente “tráfego” ira se manter uma vez

que não existe incremento no número de veículos face a situação actual medida
como “situação de referência”;
o

Na habitação sita a 350 metros a Norte, a montante dos ventos

dominantes e portanto, em situação não favorável de propagação de ruido (não
avaliada na situação de referência) o modelo prevê um valor de ruido particular
de apenas 44.9dB(A), que está abaixo do limiar de aplicabilidade do “critério de
incomodidade” se este for assumido como sendo a fonte dominante (ou seja,
não sendo somado ao ruido residual existente);
o

Sendo os resultados obtidos por um modelo matemático de

previsão com uma incerteza conhecida associada, este necessita de ser
confirmado com base nas medições reais que irão ocorrer no âmbito do
respectivo plano de monitorização de ruído ambiental da pedreira e que é parte
integrante do EIA.

6.11.4.

Impactes cumulativos

A futura área de exploração insere-se numa zona onde existem outras
explorações de rocha calcária.
De acordo com o que foi concluído na análise previsional anterior, o
critério da “incomodidade” irá ser cumprido no local de medição (habitação mais
próxima). Deste modo, foram já considerados os possíveis efeitos cumulativos
do ruído que será emitido pela futura área de ampliação da pedreira, quer com
origem na exploração propriamente dita, quer no transporte de matéria-prima.
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6.11.5.

Medidas Preventivas

Os procedimentos conducentes à prevenção do ruído dentro e fora da
área de exploração da Pedreira passam pela implementação das seguintes
medidas:

•

Manutenção preventiva dos equipamentos, evitando ruídos por folgas, por
giragem, por vibrações, por desgaste de peças e por escapes danificados
durante todas as fases da exploração;

•

Caso esteja prevista a aquisição de novo equipamento deverá ser
estudado a sua característica em termos de ruído.
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6.12. Impactes na Qualidade do Ar
Foi efectuada a modelização matemática da dispersão das PM10 usando
como dados de base os factores de emissão previstos na AP42, Fifth Edition,
Volume I Chapter 11: Mineral Products Industry, Point 11.19.2 “Crushed Stone
Processing and Pulverized Mineral Processing referenciado AP- 42:Compilation
of Air Pollutant Emission Factors, da EPA (USA). Os dados de base usados
foram os seguintes:
Dados de referência de laboração da exploração
Ítem
Área total do projecto
Vida útil da exploração

Quantidades

7,6
87,0

Volume total a desmontar

3.292.607

Ritmo médio de desmonte

37.846

Humidade do material extraído (EN 13755)
Fluxo de veículos pesados
Peso médio de cada veículo descarregado
Peso médio de cada veículo carregado
Percurso efectuado em estrada pavimentada

4
32

ha
anos
m3
m3/ano
%
veículos/dia

7

toneladas

20

toneladas

10,8

km

Percurso efectuado em estrada não pavimentada

0,6

km

N.º de dias úteis de trabalho / Ano

242

dias/ano

Tabela 40 – Dados de base para obter as emissões por tipo de fonte segundo a AP42 (EPA)

Estes factores entram em conta principais fontes de emissão de PM10
associadas a pedreiras a céu aberto e que se devem essencialmente ao
transporte e a erosão pelo vento da área exposta, e numa dimensão muito
inferior, às operações que ocorrem no seu interior.Com base nestes elementos é
possível obter os dados de base para introdução no modelo seguidamente
apresentados:
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Emissão difusa de partículas PM10

Factor de emissão AP42
Em issão
(g/dia)

Ítem
Circulação de veículos em percurso pavimentado

75.797

Circulação de veículos em percurso não pavimentado

27.114

Carga de material em camião

1,985 g/ s.km

5,12

Erosão pelo vento

32.160
Emissão Total:

g/ s.m2
4,90E -06

135.076

Tabela 41 – Emissões anuais por tipo de fonte

O modelo usado foi o ISCST3 da EPA sendo usada a versão comercial
4.6.2. da Lakes Environmental, com valores diários de 24 horas. Estes modelos
têm como base uma formulação gaussiana, utilizando a classificação da
estabilidade de Pasquill-Gifford-Turner e surgindo como os mais indicados para
a modelação da dispersão atmosférica na área em estudo, devido à
possibilidade de simular a dispersão na atmosfera dos poluentes emitidos por
fontes pontuais ou difusas, simples ou múltiplas, em terreno simples ou
complexo.
Com base nos dados da estação meteorológica mais próxima, foi
efectuada a simulação para valores de curto prazo e valores anuais com base
nos dados meteorológicos horários anuais mais recentes disponíveis da estação
de Arrimal (fonte: SNIGH), sendo obtidas as concentrações ao nível do solo, por
forma a permitir obter padrões de distribuição de níveis de concentração de
poluentes (isolinhas de concentração).
A figura seguinte traduz o penacho da dispersão anual de partículas
obtida pelo modelo para o receptor sensível mais próximo sito a OSO da
pedreira (R1), para valores médios anuais.
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Figura 38 – Perfil da dispersão de PM10 obtida pelo modelo ISCST3 para valores “media
anual” num raio de 5 km

A análise dos resultados obtidos permite verificar que a ampliação da
pedreira não irá agravar as de forma relevante as concentrações actuais de
PM10 junto dos receptores sensíveis de OSO.

Fig. 9 – Concentração de PM10 prevista pelo modelo no receptor de OSO
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De acordo com a modelação efetuada para a situação futura, verificou-se
que a contribuição da pedreira relativamente ao indicador PM10 no ar ambiente
junto ao recetor, localizado a 690 m a OSO da pedreira, se estima ser de 3.7
µg/m³ para a média anual. Deste modo, para a avaliação dos impactes
cumulativos na situação futura foi adicionado ao valor estimado para a média
anual na situação atual o valor estimado para a contribuição da pedreira, tendose obtido uma estimativa de 22 µg/m³ para a média anual na situação futura.
O quadro seguinte resume os dados usados para se obter as regressões
lineares usadas (36º máximo diário, media anual e média anual vs 36º máximo
diário – valores a vermelho/castanho):
Data
Ervedeira Chamusca Lourinhã
03-Abr
25
24
15
04-Abr
20
18
11
05-Abr
12
12
5
06-Abr
5
4
3
07-Abr
14
10
2
08-Abr
20
11
6
09-Abr
18
10
7
Média campanha
16
13
7
Média anual (2010)
20
17
17
36ºmáximo diário (2010)
34
28
27

Alverca
16
10
11
5
12
8
12
11
22
35

Conc. Actual R1
15
3
2
4
10
25
2
9
18
29

Conc. Actual R1+3,8

22
36

Tabela 42 – Dados usados nas rectas de regressão linear para as extrapolações anuais
(µg/m³)

Para o 36º máximo da média diária anual foi estabelecida a relação deste
indicador com a média anual (em quatro estações fixas existentes na
envolvente) tendo-se obtido uma estimativa de 36µg/m³. Estes resultados
indicam que, no receptor para onde se esperam concentrações de partículas
mais elevadas, se estima que na situação futura não devem ocorrer níveis de
PM10 acima do valor limite diários definidos na legislação.
No entanto, é ultrapassado o limiar superior de avaliação para o valor
limite diário que é de 35 μg/m³, o que implica que (de acordo com o Decreto-Lei
102/2010), junto ao recetor, na fase de exploração, deve ser feita a “avaliação da
qualidade do ar recorrendo a medições."
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Através da análise dos resultados obtidos no período de amostragem,
face ao respectivo valor limite para partículas PM10 definido no DL nº102/2010
de 23 de Setembro é possível verificar que:


Na “situação de referência”, o valor limite não é ultrapassado em

nenhum dia no ponto mais próximo da exploração onde foi possível efectuar a
avaliação e que se situa na janela das direcções de vento mais prováveis.


No referido local “crítico”, (ponto de downwind), não é expectável

segundo o modelo, a ultrapassagem do valor limite anual (40 μg/m³) nem mais
de 35 dias de excedência do limite diário (50 μg/m³). Face ao tipo de penacho
obtido, os valores mais elevados serão expectáveis a Oeste (valores na ordem
dos 20 a 35 μg/m³) onde presentemente não existem receptores de tipo
sensível.


A pedreira em análise encontra-se localizada numa zona onde

existem outras explorações semelhantes que são fontes igualmente importantes
de partículas em suspensão, pelo que, sendo efectuadas as medidas de
salvaguarda ambiental previstas, os impactes decorrentes da sua actividade não
serão distintos dos demais gerados por outras explorações semelhantes.


Salienta-se no entanto que, em face do exposto neste estudo, não

se prever a ocorrência de “incomodidade ambiental” por empoeiramento junto
das povoações vizinhas, deverá ser considerada a implementação de um plano
de monitorização e de validação/calibração do modelo usado, através da
realização de medições in situ , e em particular em época seca (Abril a
Setembro) e sempre em receptores de jusante.
6.12.1.

Impactes cumulativos

A futura área de exploração insere-se numa zona onde existem outras
explorações de rochas calcárias, pelo que, aquando das medições efectuadas
estas encontravam-se em laboração. No entanto, conforme se verificou na
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avaliação efectuada, não é expectável segundo o modelo de previsão que o
valor limite diário seja ultrapassado.
6.12.2.

Medidas de Prevenção

Para reduzir os índices de poeiras no interior da futura área de ampliação
da Pedreira “Vale da Moita n.º01”, e a dispersão para fora desta área, propõemse as seguintes medidas preventivas para a fase de funcionamento e fecho da
Pedreira:

•

Melhoria e manutenção dos pavimentos das vias de circulação;

•

Rega e manutenção dos acessos interiores, durante os períodos secos e
sempre que necessário;

•

Limitar a velocidade dos veículos e máquinas pesadas no interior dos
acessos da Pedreira;

•

Rega periódica dos acessos exteriores;

•

Utilização de equipamentos de perfuração dotados de recolha automática
de poeiras ou, em alternativa, de injecção de água;

•

Evitar o derrube desnecessário da vegetação e revegetação de áreas já
abandonadas.

•

Manutenção dos equipamentos, para que conservem as melhores
condições de funcionamento sem atingirem um estado de degradação
avançado;

•

Estabelecer mecanismos financeiros que permitam o pagamento do
arranjo de estradas e caminhos danificados.
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7.

MONITORIZAÇÃO
O Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, define monitorização
como sendo um “processo de observação e recolha sistemática de dados sobre
o estado do ambiente ou sobre os efeitos ambientais de determinado projecto, e
descrição periódica desses efeitos por meio de relatórios da responsabilidade do
proponente (...)”.
O Plano de Monitorização deverá avaliar a eficácia das medidas previstas
no processo de Avaliação de Impactes Ambientais, medidas de prevenção e de
mitigação dos impactes negativos induzidos pela actividade da área da Pedreira
“Vale da Moita n.º01”.
Assim sendo, e de acordo com as conclusões retiradas deste Estudo de
Impacte Ambiental, a Solancis, S.A.., ficará com o compromisso de acompanhar
a situação ambiental da Pedreira, procedendo à realização de campanhas, com
periodicidade a determinar, de medição do “ruído”, “partículas em suspensão –
PM10” e qualidade da água.
Deve salientar-se que no caso de qualquer outro descritor não referido
der mostras de estar a sofrer quaisquer impactes negativos, deverá
imediatamente passar a ser também objecto de monitorização.
Um plano de monitorização adequado deve ser actualizável em função
dos resultados obtidos em cada campanha, de modo a obter-se um controlo
mais eficiente dos parâmetros a monitorizar, acompanhando a sua evolução.
Assim, propõe-se a monitorização das emissões de ruído, qualidade do ar
e qualidade da água obedecendo aos programas que a seguir indicamos.
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7.1.

Programa de Monitorização para o Ruído
Objectivos da monitorização
A monitorização do ruído tem como objectivo fundamental o controlo

constante dos valores de emissão de ruído para o meio, de modo a que os
mesmos se enquadrem nos parâmetros legais em vigor.
Pretende-se, por um lado, cumprir a lei vigente e, por outro, prevenir a
ocorrência de situações que possam eventualmente vir a pôr em causa a saúde
pública, no geral, e também a dos trabalhadores.
Serão realizadas medições de ruído ambiental, residual e dos
trabalhadores.
Fases da monitorização
O processo de monitorização inclui as seguintes fases:
1. Recolha de valores;
2. Análise e tratamento dos dados;
3. Elaboração de Relatório;
4. Estudo de medidas minimizadoras, se necessário, em função dos
resultados.
Locais de medição
Os locais de medição deverão ser os mesmos que foram já utilizados
neste estudo e eventualmente em locais onde existam queixas de incomodidade.
Equipamento
Para a execução das monitorizações serão utilizados os seguintes
equipamentos, devidamente certificados:


Sonómetro integrador “CESVA-SC310” nº série T224231



Calibrador acústico “CESVA-CB5” nº série 038312



Estação meteorológica portátil DAVIS VP
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Tripé



Protector de vento



GPS
Periodicidade
As medições de ruído deverão ser efectuadas anualmente. O programa

de monitorização deverá ser efectuado durante as fases de funcionamento e
desactivação do Projecto.
Critérios de Avaliação
Serão avaliados os cumprimentos dos critérios da “Incomodidade” e “nível
sonoro médio de longa duração”, face aos requisitos do DL nº 9/2007 de 17 de
Janeiro.
Datas de entrega dos relatórios de medição
Os relatórios devem ser apresentados 60 dias após a execução dos
trabalhos de medição.
Avaliação dos resultados obtidos
Os resultados obtidos serão analisados de acordo com a legislação em
vigor. Se os níveis de ruído ultrapassarem os valores limite estipulados na
legislação vigente, as medidas correctivas conducentes à sua mitigação deverão
ser tomadas e a sua eficiência avaliada em campanhas de recolha
subsequentes.
As análises e os dados recolhidos devem constar dos relatórios anuais a
enviar à CCDR-Centro. Em função dos resultados obtidos podem-se, ainda,
ajustar os locais de colheita de amostras e, eventualmente, a periodicidade da
campanha.
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7.2.

Programa de Monitorização da Qualidade do Ar
Objectivos da monitorização
Controlo regular da emissão das poeiras para a atmosfera provocada pela

laboração da área de exploração da Pedreira “Vale da Moita n.º01”, no sentido
de que os valores desta emissão se enquadrem nos parâmetros legais em vigor.
Pretende-se por um lado cumprir a lei vigente e por outro prevenir a ocorrência
de situações que possam eventualmente vir a pôr em causa a saúde pública, no
geral, e também a dos trabalhadores.
Fases da monitorização
A monitorização passa pelas seguintes fases:
1. Recolha de dados;
2. Análise e tratamento dos dados;
3. Elaboração de relatório;
4. Estudo de medidas minimizadoras, se necessário, em função dos resultados.
Locais de medição
Os locais de medição deverão ser os mesmos que foram utilizados no
estudo já efectuado. Os locais de amostragem não devem estar cobertos por
qualquer obstáculo à deposição de poluentes atmosféricos.
Equipamento
- Amostrador sequencial PM2.5/PM10 RAAS–ANDERSEN Nº série RAAS2.5300-00108;
- Filtros de quartzo 47mm;
- Balança analítica;
- Calibrador de caudal primário DC-Lite;
- Estação meteorológica portátil DAVIS VP-1;
- GPS.
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Periodicidade
As medições da qualidade do ar deverão ser efectuadas anualmente, num
período de normal laboração e com a laboração da pedreira parada (situação de
referência), de modo a que os valores obtidos sejam os mais representativos
possíveis. Deverá ter-se em atenção especial as condições meteorológicas, pela
sua grande influência na obtenção de valores.
Método de amostragem
As análises serão efectuadas com base na norma europeia de referência
EN 12341- “Determination of the PM10 fraction of suspended particulate matter”
constante na secção IV do Anexo XI do Decreto-Lei nº 111/2002 de 16 se Abril e
todos os elementos constantes na NP2266 (“Colheita de ar para análise de
partículas sólidas e liquidas”) sendo colhidas e analisados as partículas de
dimensão inferior a 10μm (PM10).
Serão colocados amostradores com caudal constante em dois locais
geográficos sob influência directa da actividade em questão, sendo a
amostragem efectuada a caudal constante durante 24 horas consecutivas,
durante 7 dias incluindo o fim-de-semana. A análise é efectuada por gravimetria
após estabilização de peso do material colhido em ambiente controlado.
Avaliação dos resultados obtidos
Os resultados obtidos serão analisados de acordo com a legislação em
vigor. Se as emissões de poeiras ultrapassarem os valores limite estipulados na
legislação vigente, as medidas correctivas conducentes à sua mitigação deverão
ser tomadas e a sua eficiência avaliada em campanhas de recolha
subsequentes. Em função dos resultados obtidos podem-se, ainda, ajustar os
locais de colheita de amostras e, eventualmente, a periodicidade da campanha.
As análises e os dados recolhidos devem constar dos relatórios anuais a
enviar à CCDR-Centro.
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7.3.

Programa de Monitorização para a Qualidade da Água
Objectivos da monitorização
Medida de controlo da qualidade da água, no sentido de prevenir a

eventual contaminação da rede de drenagem.
Fases da monitorização
A monitorização processa-se ao longo das fases seguintes:
1. Recolha de amostras;
2. Análise laboratorial e tratamento dos dados;
3. Elaboração de relatório;
4. Estudo de medidas minimizadoras, se necessário, em função dos resultados.
Locais de colheita
Os locais de colheita deverão ser os mesmos que foram já utilizados
neste estudo e eventualmente em locais onde existam queixas de incomodidade.
Periodicidade
Propõe-se a análise da água do furo com uma periodicidade de
amostragem semestral, no final das épocas húmidas e secas.
A água deverá ser recolhida preferencialmente em tempo seco, uma vez
que a existirem contaminantes, estes estarão mais concentrados nesta época.
Se os valores obtidos denunciarem contaminação, então deverá ser
identificado e resolvido o problema e deverá voltar a fazer-se uma nova
campanha de amostragem.
A periodicidade das campanhas poderá ser alterada caso seja detectado
algum problema.

Av. Eng. Arantes e Oliveira, n.º 46, r/c D.to - 1900-223 LISBOA
Telef.: +351 21 840 23 85 / +351 21 847 76 53 – Fax: +351 21 840 24 89 – Telem.: +351 96 346 06 96 - e-mail: e_p_p@sapo.pt

262

EPP
Engenharia, Projecto e Planeamento Industrial, L.da

Métodos de análise
Serão utilizados os seguintes métodos analíticos:

•

Espectrometria de absorção molecular (Uv/Vis);

•

Medição com Ponte de Condutividade;

•

Filtração e cultura em meio apropriado;

•

Potenciometria;

•

Fotometria;

•

Cromatografia Iónica;

•

Espectrometria de emissão atómica em plasma acoplado indutivamente;

•

Titrimetria;

•

Titulação ácida;

•

Diluição;

•

Inoculação.

Parâmetros a analisar
A análise da qualidade das águas irá consistir na determinação dos
valores dos seguintes parâmetros, segundo o disposto no Anexo I – Classe A1
(Consumo Humano) e Anexo XVI (Água destinada à Rega) do Decreto-Lei n.º
236/98, de 1 de Agosto:
- G1 e G2;
- Alguns parâmetros de G3 (Ca, Mg, Na, K, Alcalinidade, Sulfato, Cloreto,
Bicarbonatos, Fe, Mn, Cu, Zn, P, Ba);
- Microbiológicos.
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Avaliação dos resultados obtidos
Far-se-á, deste modo, uma avaliação da qualidade da água colhida,
segundo o disposto no Anexo I – Classe A1 (Consumo Humano) e Anexo XVI
(Água destinada à Rega) do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto:
Os resultados obtidos serão analisados de acordo com o referido DecretoLei. Se algum dos parâmetros em estudo ultrapassar os valores limite
estipulados na legislação vigente, para o devido fim, as medidas correctivas
conducentes à sua mitigação deverão ser tomadas e a sua eficiência avaliada
em campanhas de recolha subsequentes.
Em função dos resultados obtidos podem-se, ainda, ajustar os locais de
colheita de amostras e, eventualmente, a periodicidade da campanha. As
análises e os dados recolhidos devem constar dos relatórios anuais a enviar à
CCDR-Centro.
Datas de entrega dos relatórios de medição
Um mês após a execução dos trabalhos de monitorização.
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7.4.

Cronograma das Medidas de Mitigação e Monitorização
CRONOGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DA ÁREA DA PEDREIRA "Vale da Moita n.º01"

Água

Poeiras

Ruído

ANO
preventiva

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

(...)

Manutenção
dos
equipamentos
Isolamento acústico e arbóreo no
perímetro da pedreira e revegetação das
áreas abandonadas
Minimização do ruído emitido pelos
equipamentos móveis
Implementação
do
Plano
de
Monitorização do Ruído
Melhoria e manutenção dos pavimentos
Rega e manutenção periódica dos
acessos interiores e exteriores não
pavimentados, na época
Controlo da velocidade dos veículos e
maquinaria pesada no interior da
pedreira
Implementação
do
Plano
de
Monitorização das Poeiras
Implementação
do
Plano
de
Monitorização das Águas*
Revisão e manutenção

Campanha anual
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8. LACUNAS TÉCNICAS E DE CONHECIMENTO
No decorrer do presente Estudo de Impacte Ambiental não se verificaram
lacunas técnicas e de conhecimento que possam ter afectado a profundidade do
estudo.
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9. CONCLUSÕES
Os principais objectivos do licenciamento da área de ampliação da
Pedreira “Vale da Moita n.º01” são os seguintes:
- Prolongar a vida útil da Pedreira;
- Garantir à empresa Solancis, S.A.. reservas suficientes de calcário
ornamental para o consumo dos seus clientes, aproveitando um recurso
geológico de elevada qualidade. Deste modo, a ampliação da Pedreira não tem
como objectivo o aumento da produtividade da empresa, mas sim permitir que a
produtividade actual se mantenha no futuro;
- Conciliar a exploração de rochas calcárias com a qualidade ambiental;
- Criar condições de segurança na Pedreira e nos trabalhadores;
- Permitir uma maior rentabilidade económica na exploração da Pedreira;
- Gerir adequadamente os resíduos industriais gerados pela exploração da
Pedreira.
No Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC) existem
potenciais alternativas de localização ao presente Projecto. Inicialmente foi
ponderada a exploração de algumas destas áreas, umas intactas e outras já em
exploração. No entanto, verificou-se que as áreas por explorar não teriam
viabilidade de licenciamento face ao actual e futuro ordenamento do PNSAC. No
que diz respeito às Pedreiras que já se encontravam em funcionamento, foram
criados entraves para a sua aquisição, devido quer a problemas de negociação,
quer à qualidade das matérias-primas aí exploradas. Assim, optámos pela
alternativa mais óbvia de ampliar a área já licenciada, de modo a permitir a
continuidade da sua exploração, que se tem revelado rentável, face aos blocos
ornamentais de alta qualidade aí extraídos.
O Projecto de exploração da Pedreira permitirá a manutenção dos actuais
4 postos de trabalho que se encontram ao serviço da Pedreira e de muitos outros
que laboram na indústria transformadora. Consequentemente criará riqueza na
região com recurso à exploração de calcários ornamentais de elevada qualidade,
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utilizando para isso as Melhores Tecnologias Disponíveis (MTD’s) visando uma
gestão ambiental orientada para que não seja reduzida a qualidade ambiental da
região.
Os impactes negativos que a exploração provocará são, genericamente,
pouco significativos, temporários e reversíveis, sendo que as acções que
poderão lesar mais o ambiente são as seguintes:
- Desmatagem e decapagem;
- Furação do maciço calcário com martelo pneumático;
- Utilização dos dumpers, giratória e pás carregadoras nas operações de
carga e transporte;
- Transporte da rocha extraída, desde a Pedreira até à fábrica da Solancis,
S.A., sita em Casal do Carvalho, Benedita.
Os impactes positivos que a exploração da Pedreira provocará são os
seguintes:
- Manutenção dos postos de trabalho directos e indirectos;
- Fixação de famílias;
- Geração de riqueza;
- Venda dos blocos ornamentais no mercado internacional
As actividades do Projecto potencialmente geradoras de impactes
cumulativos são:
- Utilização de equipamento que emite ruído e partículas em suspensão
para a atmosfera;
- Utilização das vias para a movimentação da matéria-prima;
- Criação de novos postos de trabalho;
- Venda dos blocos ornamentais no mercado internacional.

As medidas de mitigação propostas têm por objectivo a prevenção e a
mitigação dos impactes negativos previstos, resultantes directa ou indirectamente
da exploração da Pedreira. A implementação destas medidas propostas reduzirá
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e reforçará os impactes negativos e positivos, respectivamente. As principais
medidas de mitigação propostas foram as seguintes:
- Implementação de um ecrã arbóreo por todo o perímetro do terreno da
área de exploração da Pedreira “Vale da Moita n.º1”;
- Utilização de equipamentos de perfuração dotados de recolha automática
de poeiras;
- Controle da conservação dos veículos;
- Rega dos caminhos de acesso à área da Pedreira;
Neste Estudo de Impacte Ambiental foram propostos Planos de
monitorização para o ruído, qualidade do ar e qualidade da água.
Julga-se que os impactes negativos detectados não inviabilizam em
termos ambientais o licenciamento da área de ampliação da Pedreira “Vale da
Moita n.º01”. Na sua generalidade serão temporários, reversíveis e pouco
significativos, não pondo em causa o bem-estar das populações mais próximas.
Por outro lado o estudo demonstrou que os impactes positivos que
resultarão da execução do Projecto terão repercussão em termos económicosociais, com a manutenção dos postos de trabalho directos e indirectos, fixação
da população e geração de riqueza, tornando deste modo o Projecto exequível.
A correcta concretização do Plano de Lavra, dos Planos de Monitorização
e do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística funciona como uma
garantia da devida valorização da área extractiva, da defesa do ambiente e na
criação de mais riqueza e bem-estar nas populações da região.
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2. Introdução
O presente relatório procura documentar os resultados de trabalhos de prospecção
arqueológica efectuados na área de ampliação da Pedreira de Calcário nº 5551 «Vale da
Moita nº 1», propriedade de SOLANCIS, Sociedade Exploradora de Pedreiras S.A., situada
próxima da aldeia de Casais de Vale de Ventos, Freguesia de Arrimal, Concelho de Porto de
Mós.
A pedreira alvo dos trabalhos dedica-se à exploração de pedra calcária, correspondendo o
presente trabalho ao processo de licenciamento tendo em vista o alargamento da área de
exploração já licenciada, designada no corrente relatório como sectores 2, 3 e 4. Assim, os
trabalhos de prospecção arqueológica, pesquisa bibliográfica e documental enquadram-se
no Estudo de Impacto Ambiental – Vertente Património que se encontra em elaboração
para o local.

Os trabalhos de pesquisa bibliográfica e de prospecção de campo decorreram durante o
mês de Janeiro de 2012, estando estes a cargo da empresa Neoépica, Lda.
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3. Enquadramento geográfico e geológico
A pedreira de calcário nº 5551 «Vale da Moita nº 1» encontra-se implantada numa das
encostas da serra dos Candeeiros, a cerca de 7km para Este da Vila de Turquel, no concelho
de Alcobaça e a cerca de 3km para Sudoeste da aldeia de Arrimal, no concelho de Porto de
Mós. Está enquadrada na Carta Militar de Portugal, escala 1:25 000, folha nº 327, com as
coordenadas geográficas: 39º28’13.76’’ N e 8º53’53.64’’, a uma altitude média de 405m
acima do nível médio das águas do mar. Administrativamente a área de implantação da
pedreira de «Vale da Moita nº1» insere-se no concelho de Porto de Mós, freguesia do
Arrimal, distrito de Leiria.

Figura 1 – Localização da pedreira na carta militar de Portugal, nº 327, esc. 1: 25 000.
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Figura 2 – Localização da pedreira na vista aérea (fonte: maps.google.com).

Geologicamente, o local alvo dos trabalhos de prospecção encontra-se integrado em
formações calcárias datadas do Jurássico Médio, designadas por “Camadas de Montejunto”,
datadas do Lusitaniano médio. Esta unidade aflora na zona de Alcobaça, no flanco Oeste do
vale tifónico, contornando o Dogger da Serra dos Candeeiros.
É de salientar que a análise da geologia local é propícia à formação de algares e grutas,
sendo assinalados diversos na carta geológica de Portugal bem patentes na toponímia dos
locais, nomeadamente a Oeste da Pedreira alvo de análise.
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Figura 3 – Localização da pedreira na Carta Geológica de Portugal, escala 1:50000, folha 26-B.
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4. Metodologia
Todo o trabalho de recolha bibliográfica/arquivo, prospecção e análise de dados foi dividido
em:
·

Recolha bibliográfica e de arquivo;

·

Análise toponímica;

·

Relocalização e caracterização de eventuais sítios conhecidos na área em análise;

·

Prospecção sistemática na área definida;

·

Análise e cruzamento dos dados recolhidos, materializados em cartografia temática,
com a localização de eventuais sítios detectados e respectiva carta de visibilidades
dos solos.

Recolha bibliográfica/arquivo:
Procedeu-se à consulta das bases de dados: Endovélico (IGESPAR); Thesaurus (DGEMN) e
arquivo geral do IGESPAR, procurando-se dessa forma analisar eventuais relatórios e outra
bibliografia referente a trabalhos arqueológicos na área a prospectar. Similarmente,
contactaram-se as entidades necessárias, solicitando informações mais detalhadas e/ou
inéditas sobre o património existente na área afecta ao projecto, e recolheram-se
informações orais de carácter específico ou meramente indiciário;
Para além das bases de dados da especialidade, procedeu-se à consulta de bibliografia
específica, entre a qual se destaca o artigo «A Freguesia de Turquel (Alcobaça), Alguns
dados arqueológicos» (Bettencourt, 1988, pp153-188).

Análise toponímica:
Na análise da zona recorreu-se ao levantamento dos topónimos da C.M.P. à escala 1:25000,
folha nº 327, num raio de cerca de 2km em relação à área em análise, tendo-se na sua
observação recorrido aos seguintes elementos bibliográficos:

- Dicionário Etimológico de Língua Portuguesa, 1977, Livros Horizonte, 3ª Edição, Lisboa. (Dic.
Etim.)
9
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- Reportório Toponímico de Portugal, 1967, Lisboa, Instituto Geográfico do Exército. (Rep. Top.
Por.)
- Enciclopédia Luso-Brasileira (Enc. Ls/Br)

Relocalização de sítios:
Procurou-se relocalizar eventuais sítios conhecidos a partir de referências da bibliografia
existente, bem como da consulta da base de dados e arquivo geral do IGESPAR, recolhendo
dados sobre o seu estado de conservação e eventuais relações com possíveis sítios a
identificar na área a prospectar.

Carta de visibilidades dos solos:
De forma a permitir uma melhor percepção das visibilidades no campo realizou-se uma
Carta de Visibilidades das áreas prospectadas, a qual possui quatro graus:
·

Grau 0 (visibilidade nula) – Cor vermelha, zonas de mato muito
denso/impenetrável, que não permitem a prospecção e/ou zonas já totalmente
decapadas pela acção mecânica de modo a colocar a descoberto o substrato
rochoso, não sendo possível, por estes motivos, identificar vestígios de interesse
patrimonial;

·

Grau 1 (visibilidade má/reduzida) – Cor laranja, zonas onde o coberto vegetal
não permite uma visibilidade suficiente da superfície do solo, sendo apenas
possível proceder a uma identificação de artefactos pontuais e a uma
demarcação aproximada da área de dispersão de materiais;

·

Grau 2 (visibilidade média/razoável) – Cor verde, zonas o coberto vegetal, com
pouca vegetação, permite uma correcta observação da superfície do solo, sendo
possível identificar artefactos e estruturas arqueológicas e proceder a uma
avaliação da área de dispersão de materiais e da área ou áreas de maior
concentração de materiais;

·

Grau 4 (boa visibilidade) – Cor azul, terrenos totalmente limpos ou lavrados, que
permitem uma excelente observação do solo, ou, se cultivados, as culturas
agrícolas não constituem um obstáculo para uma total observação da superfície
do solo, sendo possível proceder a uma identificação de artefactos e estruturas
10

Trabalhos de prospecção arqueológica na Pedreira Vale da Moita nº 1, Pedreira nº 5551 – Porto de Mós
RELATÓRIO FINAL – JUNHO 2012
Doc. 1

patrimoniais e à correcta avaliação da área de dispersão de materiais e da área
ou áreas de maior concentração de materiais

Prospecção intensiva:
Foi feita prospecção intensiva dentro do perímetro previsto de alargamento da pedreira.
Dentro desta área, foram prospectados todos os terrenos livres de construção e não
vedados. A prospecção de campo foi de alta intensidade, sendo a distância entre as linhas
de prospecção sempre que possível de cerca de 5 metros (Zapatero e Martínez, 1991).
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5. Pesquisa Bibliográfica
A pesquisa bibliográfica executada documentou a existência, num raio de 2km, de um local
de interesse arqueológico e arquitectónico. O sítio identificado corresponde à Quinta de
Vale de Ventos de provável cronologia contemporânea, localizada na freguesia de Turquel,
concelho de Alcobaça. Esta constituiu, em tempos, um couto agrícola dos frades de Cister,
conservando ainda vestígios deste seu passado, como é o caso de dois grandes
reservatórios de água, em pedra, que abasteceriam a herdade. No espaço actual desta
propriedade encontra-se um forno de cal de grandes dimensões, conservado só
parcialmente.

Geograficamente mais afastados, é possível referenciar vários sítios nas freguesias de
Turquel (Alcobaça) e de Arrimal (Porto de Mós). Na primeira registam-se evidências
arqueológicas do Paleolítico em diante. Da Pré-história Antiga foram identificados a
Cascalheira de Cabeço de Seixo, o Algar de João Ramos, o Algar do Estreito e a Gruta das
Redondas. As estações reconhecidas, com excepção da Cascalheira de Cabeço de Seixo,
correspondem a ocupações de grutas e cavidades naturais (o que não significa que outro
tipos de ocupação não tenha existido).
Este tipo de ocupação perdura pelo Mesolítico até à Idade do Bronze. A Buraca do Moniz
documentou alguns elementos líticos, cerâmicos, ósseos e malacológicos do Mesolítico ou
do Neolítico, ou de ambos. O Algar do Estreito revelou um espólio diversificado, constituído
por diversos objectos líticos (pontas de seta, punhal, lâminas, etc.) e várias cerâmicas de
«características pouco individualizadas» (Bettencourt, 1988, p.167), comuns aos conjuntos
cerâmicos da Pré-História Recente, e alguns ossos humanos (Idem, ibidem). A gruta das
Redondas também expôs ocupação pré-histórica recente. No seu interior foram
identificados, entre outros, cerâmica e utensílios em cobre. O Algar de João Ramos possuía
alguns instrumentos em cobre e diverso corpo lítico e cerâmico, entre outros (vd. Idem, pp.
173-177).

Na freguesia de Arrimal no sítio da Lagoa Grande 2 registou-se à superfície material lítico
em sílex, sobretudo núcleos alguns dos quais de considerável dimensão, de provável
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cronologia Neolítica. De um período indeterminado, mas pré-histórico, certifica-se o
Alqueidão do Arrimal, a Lagoa Grande 1 e a Lagoa da Tolas – uma estação ao ar livre
localizada numa plataforma pouco elevada, com materiais arqueológicos escassos e
associados a materiais de cronologias recentes. Os sítios do Baldio, Chão do Galego,
Carvalhal e das Quintas (Turquel) também constituem estações ao ar livre, mas apresentam
cronologia indeterminada. A identificação existente só permitiu definir as áreas de
dispersão do material arqueológico à superfície do solo. Numa situação idêntica encontrase o espólio da Gruta dos Ursos.
Nesta mesma freguesia foram identificados outros tipos de ocupações pré-históricas. Em
concreto, diversos monumentos megalíticos – as antas 1 e 2 da Barbata, as antas 1 e 2 de
Fontes Belas. Os monumentos da Barbata surgem-nos através de informações orais
descritas por Ana M. S. Bettencourt (1988, p.170), segundo a mesma fonte estes terão
«sido destruídos quando do arroteamento dos terrenos». No caso das Fontes Belas foi
possível localizar uma das antas (Idem, p.171-172). Esta actualmente possuirá apenas dois
esteios em calcário, mas conforme Bettencourt (Ibidem) detinha câmara simples com cinco
esteios visíveis, existindo ainda restos da mamoa e, na zona da câmara, de ossadas
humanas. Bettencourt registou o seguinte espólio arqueológico: uma lâmina e dois
fragmentos de lâmina de sílex e um fragmento de lasca retocada também de sílex.
A ocupação na Idade do Bronze está atestada no Algar do Estreito com cerâmica
formalmente paralela a outras estações deste período – em particular os vasos com fundo
plano (Idem, p. 177) – e nos achados dispersos de objectos de ouro nos sítios de Ardido e
Boiça (Idem, p. 178-179). Da Idade do Ferro, segundo J. D. Ribeiro (apud Idem, p.179),
existia uma necrópole de urnas cinerárias na Cancela do Chães (Turquel).
No período romano terão existido alguns assentamentos rurais, conforme sugerem os
vestígios superficiais (cerâmica comum e de construção) registados no Cabeço da Carrila,
Lombo Ferreiro e Pulga. No caso do Lombo Ferreiro encontraram-se ainda dois pesos de
tear, um fio-de-prumo em chumbo e existem informações orais que relatam o
aparecimento de escórias em grande quantidade; nos actuais muros de divisão de
propriedade são visíveis umas pedras aparelhadas, um possível reaproveitamento das
estruturas aí existentes (?).
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De um período mais próximo, a Igreja Matriz de Turquel mostra pórtico manuelino e um
painel de azulejos do século XVI, tendo o seu interior fim funerário, atestado pela sepultura
e ossadas identificadas. A capela de Nossa Senhora da Nazaré localiza-se, isolada, num
enquadramento rural da serra de Candeeiros. Este edifício do século XX apresenta planta
rectangular, dois corpos de menor dimensão adoçados lateralmente, cobertura de duas
águas e fachada principal de empena triangular, com porta ao centro encimada por nicho e
rematada no topo com cruz.
Numa zona não distante da área prospectada, já na freguesia de Évora de Alcobaça, situa-se
a designada Gruta do Vale do Touro, no lugar de Casais da Charneca. Este local teve uma
ocupação pré-histórica, previsivelmente do período neolítico. Os trabalhos arqueológicos, aí
desenvolvidos, revelaram a existência de depósitos sedimentares com cerca de 70cm de
espessura contendo restos humanos e espólio diverso. A Gruta do Vale do Touro possui
pequenas dimensões e, presentemente, encontra-se bastante alterada, estando a entrada
original obstruída. O acesso ao interior faz-se, desta forma, pelo topo da gruta, numa
descida vertical de três metros.

Em conclusão, a análise da área envolvente à pedreira revelou para uma área superior a um
raio de 2km em redor da pedreira diversas estações arqueológicas, com especial incidência
na pré-história ligada a ambientes cavernosos, bem como de alguns assentamentos rurais
ou elementos de cariz histórico-etnográfico. No entanto, num raio de 2km da área em
estudo apenas foi identificada a Quinta de Vale de Ventos já dada a conhecer
anteriormente. Importa ainda referir que procuramos visitar esta quinta, mas não nos foi
dada permissão para entrar.
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Figura 4 – Entrada para a Quinta de Vale de Ventos.

A tabela que se segue sintetiza os locais com interesse arqueológico e arquitectónico
existentes num raio de 2Km da pedreira:

CNS

Designação

24957

Quinta de Vale
de Ventos

Tipo de
Sítio

Cronologia

Descrição

Quinta

Época
Contemporânea

Trata-se de uma quinta constituída por várias
habitações e armazéns agrícolas, onde ainda é
visível um forno de cal de grandes dimensões,
parcialmente conservado
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Figura 5 - Localização dos sítios arqueológicos/patrimoniais conhecidos num raio de 2Km em redor da
pedreira Vale da Moita nº 1 (legenda: nº 16002 – Quinta de Vale de Ventos).

16

Trabalhos de prospecção arqueológica na Pedreira Vale da Moita nº 1, Pedreira nº 5551 – Porto de Mós
RELATÓRIO FINAL – JUNHO 2012
Doc. 1

6. Análise Toponímica
Para a execução da análise toponímica recorreu-se à Carta Militar de Portugal, folhas nº
327, analisando-se os topónimos existentes num raio de 2km da área em análise,
levando ao levantamento dos seguintes topónimos:
·

Portela – Vocábulo que deriva do latim portella -“portinha” (Etim.). S.f. Portal.
Designação Pequena porta. Ponto em que um caminho ou uma estrada forma
ângulo ou cotovelo. Passagem estreita entre montes. Depressão de um pontal,
abertura para caminhos no cimo de um monte (Enc. Ls/Br);

·

Pereiro - Variedade de macieira. Planta euforbiácea. Adj. Prov. Designativo do
boi que tem as pontas muito levantadas. (De pêra);

·

Covadas – De cova (Enc. Ls/Br);

A análise toponímica da área envolvente à zona prospectada mostra essencialmente, a
presença de uma toponímia associada a marcos paisagísticos. Isto é, pontos de
passagem, potenciais sítios de abrigo e locais de cultivo de árvores. Nesse sentido, não
se recolheu qualquer indício relevante no que diz respeito a antigas ocupações do
espaço.
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Figura 6 – Área alvo de análise toponímica (raio de 2Km).
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7. Relocalização e localização de Sítios
A análise da bibliografia existente, a consulta da base de dados e arquivo geral do IGESPAR,
bem como o contacto com o Gabinete de Arqueologia da autarquia de Alcobaça não
permitiu

identificar

para

a

área

em

análise

nenhum

sítio

com

interesse

arqueológico/patrimonial. Como já referido apenas foi identificado num raio de 2Km em
redor da pedreira alvo de análise, um sítio com interesse arqueológico/arquitectónico, que
atrás já demos a conhecer (vd. Fig.5). No entanto nenhum destes se localiza a menos de
1km da pedreira do Vale da Moita nº 1.
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8. Trabalhos de Campo
A área da Pedreira da do Vale da Moita 1 desenvolve-se para noroeste e sudeste em
terrenos íngremes e inclinados. A dividir sensivelmente a área para este regista-se uma
outra exploração. Com excepção da zona mais a noroeste, a pedreira encontra-se
delimitada por outras explorações de pedra. A área total licenciada e em processo de
licenciamento é de 68 266m², desta área 38 787m² correspondem a zona já licenciada
(sectores 0 e 1); os restantes 29 479m² correspondem à área de ampliação que motiva o
presente trabalho (sectores 2, 3 e 4).
De forma a facilitar um melhor enquadramento da área em análise, optou-se pela divisão
da pedreira em 5 sectores, utilizando como critérios de divisória os limites da sua área, bem
como a existência de zonas não exploradas (sector 1). O sector 1 foi dividido em 2 áreas (a e
b), conforme o grau de visibilidade do terreno.
Sector 0 – Localizado na área já licenciada, tendo por limites a Sudeste o caminho de acesso
em terra batida, a Sudoeste a pedreira da Salgueira nº 11, a Noroeste os sector 1 e 2 e a
Nordeste uma outra exploração de pedra e o sector 3.
Sector 1 – Desenvolve-se com a lateral de um caminho de acesso às pedreiras, a Noroeste
do sector 0 e a Sudeste do sector 2;
Sector 2 – Encontra-se limitado por um muro de divisão de propriedade de Norte para Este,
por uma zona florestal a Oeste e a Sudeste pelos sectores 0 e 1;
Sector 3 – Localiza-se a Este do sector 0, confinando com um caminho de terra batida a Sul
e uma zona florestal a Este, a norte localiza-se o sector 4;
Sector 4 – Circunscreve-se a uma faixa de terreno entre uma a exploração Airemármores e
uma zona florestal, limitada a Norte pela referida pedreira e a Sul pelo sector 3.

Os trabalhos de prospecção incidiram sobre os sectores 0, 1, 2, 3 e 4 áreas que se
encontram licenciadas e em processo de licenciamento.
Em linhas gerais, o terreno a prospectar apresentava-se, à altura dos trabalhos de campo,
com mato rasteiro ou zonas já totalmente decapadas pela acção mecânica, sendo a
vegetação cada vez mais densa no sector 1B e no sector 2, à medida que se desce para
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noroeste, tornando-se quase intransponível no limite com o muro de divisória. É de notar
que nos vários sectores se registou a presença de alguns terrenos relativamente limpos,
onde se observava boa visibilidade dos solos, tendo, contudo, sido intensamente revolvidos
por meios mecânicos.

Assim, foi possível observar:

Sector 0 – Área já licenciada encontrando-se em fase de exploração, registando, assim, uma
visibilidade de grau 0. O sector não evidenciou testemunhos de ocupação humana. A
análise dos cortes geológicos, provocados pela extracção de pedra, não revelou vestígios de
potenciais algares.

Sector 1 – Zona íngreme (com pendente no sentido Este), mas de boa visibilidade. O sector
foi dividido em duas áreas, separadas pelo caminho de terra batida. A área A caracteriza-se
por possuir estrato vegetal erodido (a zona apresentava marcas de anteriores decapagens),
restando o banco calcário e alguma vegetação rasteira. Nesta zona detectou-se, junto a um
dos caminhos de acesso, uma antiga casa de apoio da pedreira, que serviu de espaço de
trabalho das cantarias e lancis (informação oral). A estrutura em pedra calcária de pequena
e média dimensão, argamassada com cal, possui aparelho irregular. O tecto e parte das
paredes encontram-se derrubados. Do aparelho actualmente existente observaram-se duas
dependências.
A área B, do sector 1, caracteriza-se pela presença de uma mais densa vegetação que
todavia não influi na boa visibilidade do solo. Nela encontraram-se vestígios de uma antiga
exploração de pedra, estando numa pequena parte ocupada por blocos de pedra da actual
exploração.

Sector 2 – Zona íngreme (com pendente nos sentidos Noroeste e Este), mas de boa
visibilidade, com excepção de uma área de escumbreira. Este sector possui duas antigas
zonas de extracção de pedra, denunciadas pelos cortes na rocha. O estrato vegetal
encontra-se erodido, em função de trabalhos mecânicos de limpeza, denunciados por várias
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marcas que «rasgam» o substrato rochoso. A Noroeste localiza-se uma escombreira contida
pelos Muros M1 e M2.
Os muros M1 e M2 constituem-se por pedra seca, calcária, com uma única fiada irregular,
altura de c. de 1m e largura de c. de 0,30/0,35m. Eles dividem a propriedade nos seus
limites Noroeste e Norte, estando camuflados nalgumas partes por alguma vegetação.
Próximo do muro M1, na zona mais destruída pela vegetação, encontram-se pedras
derrubados no chão. Este muro possuía uma entrada para a zona da pedreira que foi tapada
por dois blocos pétreos extraídos da pedreira.

Sector 3 – Zona plana (com pendente no sentido Este) de má visibilidade. Encontra-se
preenchida por blocos de pedra calcária, tendo sido anteriormente terraplanada. No limite
Este da área detectou-se um muro (M3) de divisão de propriedade, com características
semelhantes aos muros M1 e M2, que prolonga-se pelo sector 4.

Sector 4 – Zona plana (com pendente no sentido Este) de má visibilidade, que,
paralelamente ao sector 3, sofreu movimentações de terra que alteraram a superfície do
solo. Nesta parte da pedreira encontrou-se uma antiga área explorada para a obtenção de
pedra. Como referimos, o Muro M3 prolonga-se por este sector, com uma largura de
0,30/0,35m. No limite Norte detectou-se mais uma antiga área de exploração, bem como
alguns despejos de pedra calcária.

De uma forma geral foi possível detectar a seguinte realidade estratigráfica:

·

Camada 1 – Constituída por terra de cor acastanhada com pedra calcária em
frequência elevada, possivelmente resultante da actividade extractiva;

·

Camada 2 – Substrato geológico constituído por terra rossa, argilosa que cobre e
enche em alguns locais o substrato rochoso;

·

Camada 3 – Substrato geológico constituído por calcário.
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9. Materiais arqueológicos

Os trabalhos de prospecção não revelaram materiais. Não se detectou qualquer outro
vestígio artefactual que revelasse qualquer indício de uma antiga ocupação da área em
análise. Aquando dos trabalhos de prospecção, não foi recolhido qualquer material
arqueológico.

23

Trabalhos de prospecção arqueológica na Pedreira Vale da Moita nº 1, Pedreira nº 5551 – Porto de Mós
RELATÓRIO FINAL – JUNHO 2012
Doc. 1

10. Elementos estruturais
Os únicos elementos estruturais detectados encontram-se relacionados com o mundo rural
de época contemporânea e com a exploração de pedra. Nomeadamente, muros de divisão
de propriedade e uma casa de apoio à actividade de extracção (construídos em pedra solta
de pequena e media dimensão, de origem local, de natureza calcária). Estes elementos,
sendo comuns desta região, perspectivam-se, à falta de outros elementos, como
relativamente recentes (século XX).
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11. Conclusões

A análise prévia da região quer ao nível da bibliografia e arquivos referentes ao
património conhecido na região, quer no estudo da sua cartografia e toponímia, mostrou
que estamos perante uma zona com ocupações desde a pré-história.
No que diz respeito à área envolvente à Pedreira de calcário da Vale da Moita nº 1, todas
as três referências assinaladas encontram-se relativamente afastadas. Assim, não se
registou, na área em análise, qualquer indício que revelasse a presença de elementos de
carácter patrimonial de natureza histórica/arqueológica. O estudo da toponímia também
não revelou indícios relevantes.
Quanto aos trabalhos de prospecção de campo, estes apenas revelaram a presença de
elementos estruturais de natureza rural e cronologia contemporânea.
No que concerne aos graus de visibilidade, à altura dos trabalhos de prospecção de campo,
é de notar que: (1) os sectores encontravam-se bastante alterados pelas actividades de
exploração e ocupação do solo; (2) ao nível do solo, em linhas gerais, os terrenos
encontravam-se cobertos, a espaço, por mato rasteiro pouco denso; e, por último, (3) é,
ainda, de sublinhar a natureza inclinada do terreno.
Em conclusão, não se registou na área de ampliação da Pedreira de Calcário Vale da Moita
nº 1, qualquer elemento que indicie a presença de contextos de carácter
histórico/arqueológico. No entanto, é de notar a presença na região de algumas ocupações
de natureza antrópica na Pré-história e no período Romano. Sublinha-se, igualmente, o
facto de os graus de visibilidade ao nível dos solos, aquando dos trabalhos de prospecção de
campo, permitirem uma boa observação dos mesmos, com excepção das áreas já
exploradas.
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12. Medidas de minimização e salvaguarda

Fase ao anteriormente exposto, propomos as seguintes medidas de minimização e
salvaguarda para a área de ampliação da Pedreira de Calcário «Vale da Moita nº 1»:

·

Trabalhos de acompanhamento arqueológico aquando da desmatação e decapagem
das camadas superficiais de terra que cobrem o substrato rochoso;

·

Levantamento topográfico, fotográfico e memória descritiva dos elementos
estruturais existentes na área a afectar;

·

Obrigatoriedade do proprietário da pedreira comunicar ao IGESPAR, IP o
aparecimento de qualquer cavidade cársica que surja durante a exploração da
pedreira, para se proceder à avaliação do seu interesse arqueológico;

·

Acompanhamento arqueológico de qualquer movimentação de terras a efectuar no
âmbito da abertura/melhoria de acessos, bem como nas zonas de implantação do
estaleiro e nas áreas de depósitos de terras/escombreiras;

·

No caso de se detectarem vestígios arqueológicos, na fase do acompanhamento
arqueológico dos trabalhos de desmatação, de decapagem e de movimentação de
terras, devem ser realizados trabalhos de sondagem e/ou escavação imediatos, de
forma a permitir a caracterização dos achados;
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Anexo I – Fotografias de Campo
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Figura 7 – Vista geral da pedreira, com destaque para os sectores 0 e 1.

Figura 8 – Vista geral do sector 0.
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Figura 9 – Cortes geológicos provocados pela actividade extractiva, sector O.

Figura 10 – Vista geral do sector 1.
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Figura 11 – Vista geral do sector 1, área A.

Figura 12 – Vista geral do sector 1, área B.

31

Trabalhos de prospecção arqueológica na Pedreira Vale da Moita nº 1, Pedreira nº 5551 – Porto de Mós
RELATÓRIO FINAL – JUNHO 2012
Doc. 1

Figura 13 – Vista geral da antiga casa de apoio da pedreira, sector 1.

Figura 14 – Antiga casa de apoio da pedreira, sector 1.
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Figura 15 – Antiga casa de apoio da pedreira, sector 1.

Figura 16 – Antiga casa de apoio da pedreira, sector 1.
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Figura 17 – Pormenor do muro exterior da antiga casa de apoio da pedreira, sector 1.

Figura 18 – Vista geral da antiga área de exploração no sector 1.
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Figura 19 – Antiga zona de exploração, localizada no sector 1.

Figura 20 – Vista geral do Sector 2.
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Figura 21 – Vista geral do Sector 2.

Figura 22 – Muro localizado no sector 2 [M1].
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Figura 23 – Pormenor do muro [M1].

Figura 24 – Entrada no [M1] para a zona da pedreira que foi tapada por dois blocos pétreos extraídos da
mesma.
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Figura 25 – Antiga zona de exploração, localizada no sector 2.

Figura 26 – Vista geral do Muro 2, sector 2.
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Figura 27 – Pormenor do Muro 2, sector 2.

Figura 28 – Pormenor do Muro 2, sector 2.
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Figura 29 – Vista geral do sector 3.
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Figura 30 – Vista geral do muro 3 no sector 3.
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Figura 31 – Vista geral do Sector 4.

Figura 32 – Vista geral do Muro 3, sector 4.
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Figura 33 – Pormenor do Muro 3, sector 4.
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Figura 34 – Pormenor do Muro 3, sector 4.
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Figura 35 – Antiga zona de exploração, localizada no sector 4.
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Anexo II – Imagens satélite e Cartografia temática
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Fig. 36 – Imagem satélite da área da Pedreira Cerro do Leiria, a azul a área já licenciada, a vermelho a área
em processo de licenciamento, alvo dos presentes trabalhos.

Figura 36 – Imagem satélite aproximada da área da Pedreira Cerro do Leiria, a azul a área já licenciada, a
vermelho a área em processo de licenciamento, alvo dos presentes trabalhos.

47

Trabalhos de prospecção arqueológica na Pedreira Vale da Moita nº 1, Pedreira nº 5551 – Porto de Mós
RELATÓRIO FINAL – JUNHO 2012
Doc. 1

Figura 37 – Cartografia das áreas em processo de licenciamento e licenciadas, bem como áreas de defesa de
caminhos, prédios vizinhos e linhas de água (Fonte: EPP).
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Anexo III – Ficha de sítio
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Ficha de Sítio/Trabalho Arqueológico
(para acompanhar o relatório)
Sítio Arqueológico
Designação

Pedreira de Calcário «Vale da Moita nº 1»
Distrito

Leiria

Freguesia

Concelho

Arrimal

Lugar

C.M.P. 1:25.000 folha n.º

8º 53’ 53.64’’

Coordenada X
Tipo de sítio *

327

Altitude (m)

Porto de Mós
Pedreira nº 5551
Cerca de 405m

Coordenada Y

39º 28’ 13.76’’

Pedreira

Período cronológico *

Contemporâneo

Descrição do sítio (15 linhas)

A pedreira de calcário «Vale da Moita nº 1» encontra-se implantada, a cerca de 3km para
Sudoeste da aldeia de Arrimal, no concelho de Porto de Mós, estando integrada em
formações calcárias datadas do Jurássico Médio, designadas por «Camadas de
Montejunto», datadas do Lusitaniano médio.

Bibliografia

Proprietários

SOLANCIS, Sociedade Exploradora de Pedreiras S.A.

Classificação *
Decreto
Estado de conservação *
Ameaças *

Pedreira

Uso do solo *

Rural/Industrial

Protecção/Vigilância *

* Preencher de acordo com a lista do Thesaurus do ENDOVÉLICO. Essa lista poderá ser consultada em: www.igespar.pt
Pág. 1 de 2

Acessos

Junto à povoação de Casais de Vale de Ventos, por um acesso de estrada municipal, a
Este da EN 1.

Descrição do Espólio

Não foi recolhido qualquer espólio.

Local de depósito
Trabalho Arqueológico Anual
Arqueólogo responsável
Tipo de trabalho *
Datas: de início

Nuno Neto; Paulo Rebelo

Prospecção / Estudo de Impacto Ambiental

29 de Janeiro de 2012

de fim

29 de Janeiro de 2012

duração (em dias)

1

Projecto de Investigação
Objectivos (10 linhas)

Minimizar eventuais impactos negativos sobre o possível património arqueológico
pré-existente. Assim, procedeu-se a trabalhos de pesquisa bibliográfica, cartográfica e
toponímica, bem como trabalhos de prospecção de campo em todas as áreas a licenciar.

Resultados (15 linhas)

Os trabalhos de prospecção de campo, da área em processo de licenciamento,
revelaram, apenas, a presença de elementos estruturais de natureza rural e cronologia
contemporânea, isto é, muros divisórios de propriedade em pedra solta, de natureza
calcária, isto é, elementos ligados a contextos rurais e florestais relativamente comuns na
região.

* Preencher de acordo com a lista do Thesaurus do ENDOVÉLICO. Essa lista poderá ser consultada em: www.igespar.pt
Pág. 2 de 2
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Título:
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Data: Abril 2012

Avaliação de ruído ambiental
SOLANCIS, S.A.

1. Introdução
O presente trabalho refere-se à caracterização dos níveis de ruído ambiente registados na envolvente
na habitação de jusante mais próxima da pedreira de calcário activa n.º5551 designada “Vale da
Moita n.º 1”, sita na freguesia de Arrimal, concelho Porto de Mós, propriedade da empresa Solancis Sociedade Exploradora de Pedreiras, S.A, com esta em laboração plena e referenciada como
sendo a “normal”.

Com esta avaliação pretende-se efectuar a análise do cumprimento do “nível sonoro médio de longa
duração” e “critério da incomodidade”, face aos requisitos do DL nº 9/2007 de 17 de Janeiro com as
alterações do DL 278/2007 de 1 de Agosto e Declaração de rectificação nº18/2007.

A presente avaliação refere-se aos períodos diurno, do entardecer e nocturno.

Medições efectuadas por:

Fernando Norte

Data das medições de ruído ambiente:

2 e 3 de Abril de 2012

Data das medições de ruído residual:

2 e 3 de Abril de 2012

Notas




Os resultados apresentados neste relatório referem-se exclusivamente as condições operacionais da unidade
observadas nos períodos de medição
Este relatório só pode ser reproduzido na íntegra, excepto quando haja autorização expressa do LMA da Pedamb.
Esta edição substitui integralmente qualquer edição anterior
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Título:

Avaliação de ruído ambiental

Empresa:

SOLANCIS, S.A.
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MG1032-2/11Ed1

Data: Abril 2012

2. Dados gerais
2.1. Endereço da empresa responsável

SOLANCIS – sociedade exploradora de pedreiras, s.a.
RUA DA SINDOCAL, 22 – Casal do Carvalho – Apartado 90 – 2475‐016 BENEDITA | PORTUGAL
Tel. | (+351) 262 925 080
Fax | (+351) 262 925 081
E‐mail | solancis@solancis.com

2.2. Regime de laboração
No quadro seguinte discriminam-se os tempos de funcionamento das fontes da unidade alvo da análise,
relativamente a cada um dos períodos de referência.

Diurno

Entardecer

Nocturno

Período de referência

07:00 - 20:00

20:00 - 23:00

23:00 - 07:00

Período de laboração

08:00-12:30 13:30-17:00

Não Labora

Não Labora

62%

0%

0%

Tempo de laboração no
período de referência

Tabela 2.1. – Períodos de referência e de funcionamento das fontes sonoras

3. Locais e períodos de medição
3.1. Localização dos pontos de medição
Os resultados indicados neste relatório, referem-se aos três períodos de medição e ao conjunto de
pontos discriminados na figura seguinte:

1 – Habitação mais próxima sita a cerca de 690 metros a OSO do limite Oeste da pedreira (receptor
de tipo sensível);
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Título:

Avaliação de ruído ambiental
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SOLANCIS, S.A.
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Data: Abril 2012

Fig. 1 – Localização do ponto de medição de jusante

Fig. 2 – Ponto de medição a OSO da pedreira
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Avaliação de ruído ambiental

Título:
Empresa:

SOLANCIS, S.A.

Relat. N.º:

MG1032-2/11Ed1

Data: Abril 2012

3.2. Descrição dos locais e períodos de medição
Os resultados indicados neste relatório, referem-se aos locais e períodos de medição descritos de
seguida.

Ponto 1

Local: Exterior, junto à habitação situada a OSO da empresa

Descrição do local

Área entre a fonte e o receptor, composta por zona florestal/arborizada,
sendo atravessada por estrada asfaltada

Descrição dos períodos de
medição

Período
Diurno

Período do
entardecer

Período
nocturno

Patamar 1
Ruído Ambiente

Data de medição:
Período de medição:

Descrição das fontes
de ruído observadas:

02-04-2012

03-04-2012

02-04-2012

03-04-2012

02-04-2012

12:51

16:40

20:52

20:05

23:44

Periodo diurno: actividade da pedreira em análise (movimentação de
pesados, corte de pedra ao longe, tráfego esporádico) .

Ruído Residual

Patamar 1
Data de medição:
Período de medição:
Descrição das fontes
de ruído observadas:

02-04-2012

03-04-2012

02-04-2012

03-04-2012

02-04-2012

17:10

17:30

20:52

20:05

23:44

Ruído de vizinhança (vozes, animais) + Trânsito local esporádico
+Vento nas arvores

Tabela 3.2.1. – Caracterização do local e dos períodos de medição - P1
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3.3. Condições meteorológicas nos períodos de medição
Apresentam-se na tabela seguinte as informações caracterizadoras dos períodos de medição
utilizados.

Condições meteorológicas

Item
Data das medições:
Período das medições:

02-04-2012

03-04-2012

D

E

N

D

E

N

Temperatura

ºC

17

14

11

16

15

14

Humidade relativa

%

52

64

78

51

66

74

mbar

1006

1006

1006

1008

1009

1008

m/s

2

2

1

3

2

1

--

NE

NE

NE

NE

ENE

ENE

(0 a 8)

2

3

3

2

4

4

(Sim / Não)

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Pressão atmosférica
Velocidade média do vento
Direcção do vento
Nebulosidade do céu
Presença de precipitação

Altura de medição dos dados de vento:
Nebulosidade:

0a2
3a5

3 m
Céu limpo
Céu pouco nublado

6a7
8

Céu muito nublado
Encoberto

Tabela 3.3.1. – Condições meteorológicas nos períodos de medição

4. Equipamento utilizado


Sonómetro integrador “CESVA-SC310”

N.º de série: T224231



Calibrador sonoro “CESVA-CB5”

N.º de série: 038312



Anemómetro TSI 8330

N.º de série: 97050273



Termo higrómetro TESTO 445

N.º de série: 0664687/202



Barómetro OREGON SCIENTIFCS

N.º Interno: 02/02/GMG

5. Definições
Período de referência diurno: das 7:00H às 20:00H
Período de referência do entardecer: das 20:00H às 23:00H
Período de referência noturno: das 23:00H às 7:00H
Indicador de ruído diurno (Ld): nível sonoro médio de longa duração, determinado durante uma série
de períodos diurnos, representativos de um ano;

Imp 13.11-D Ed.10-03-09

Pág.7/25

Sede: Rua da Indústria, 13 ▪ 2430-069 Marinha Grande ▪ Telef.: 244 560534 ▪ Fax: 244 568071
Delegação: R.D. Manuel Trindade Salgueiro, 29-R/C Dto.▪ 3830-655 Gafanha da Nazaré-Ílhavo ▪ Telef.: 234 087 820 ▪ Fax: 234 087 844

Título:

Avaliação de ruído ambiental

Empresa:

SOLANCIS, S.A.

Relat. N.º:

MG1032-2/11Ed1

Data: Abril 2012

Indicador de ruído do entardecer (Le): nível sonoro médio de longa duração, determinado durante uma
série de períodos do entardecer, representativos de um ano;
Indicador de ruído nocturno (Ln): nível sonoro médio de longa duração, determinado durante uma
série de períodos nocturnos, representativos de um ano;
Indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno (Lden): indicador de ruído, expresso em dB(A),
associado ao incómodo global, dado pela expressão:

Lden = 10 × lg

Ld
( Le + 5 )
( Ln +10 )
1 ⎡
10
10
10 ⎤
13
10
3
10
8
10
×
+
×
+
×
⎥⎦
24 ⎢⎣

Nível ponderado A, em dB(A): Valor do nível de pressão sonora ponderado de acordo com a curva de
resposta de filtro normalizado A, expresso em decibel;
Nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, LAeq,T: Valor do nível de pressão sonora ponderado
A de um ruído uniforme que, no intervalo de tempo T, tem o mesmo valor eficaz da pressão sonora do
ruído cujo nível varia em função do tempo.


Se o valor de LAeq,T num determinado ponto resultar de várias medições, é efectuada a
sua média logaritmica, segundo a seguinte expressão:

⎡ 1 n ( LAeq ,t )i10 ⎤
LAeq, T = 10 lg ⎢ ∑10
⎥
⎣ n i =1
⎦
Onde,



n
(LAeq,t)i

é o n.º de medições;
é o valor do nível sonoro da medição i.

Quando se identificam “patamares” no ruído que se pretende caracterizar, o respectivo
valor de LAeq,T , resulta da aplicação da seguinte expressão:
LAeq ,ti ⎤
⎡1 n
10
LAeq, T = 10 lg ⎢ ∑ ti × 10
⎥
⎣ T i =1
⎦

Onde,

n
ti
LAeq,ti

é o n.º de patamares;
é a duração do patamar i;
é o nível sonoro no patamar i.

Ruído ambiente LAeq, (Amb): Ruído global observado numa dada circunstância num determinado instante,
devido ao conjunto de todas as fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou longínqua do
local considerado.
Ruído particular LAeq, (part): Componente do ruído ambiente que pode ser especificamente identificada
por meios acústicos e atribuída a determinada fonte sonora.
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Ruído residual, LAeq, (residual): Ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, para
uma situação determinada.
Correcção tonal: Quando existir pelo menos uma banda de terços de oitava entre os 50Hz e 8kHz, cujo
nível ultrapasse em 5dB(A) ou mais, os níveis das duas bandas adjacentes, o nível de ruído ambiente
deve ser corrigido através da parcela K1, igual a 3 dB(A).
Correcção impulsiva: Consiste em determinar a diferença entre o nível sonoro contínuo equivalente,
LAeq, T, medido em simultâneo com característica impulsiva e Fast. Se esta diferença for superior a 6
dB(A), o ruído deve ser considerado impulsivo, e a correcção será de K2 igual a 3 dB(A).
Correcção meteorológica, Cmet: Correcção efectuada ao parâmetro “nível sonoro médio de longa
duração”, medido em condições de propagação sonora favorável, por forma a reflectir a variabilidade
das condições meteorológicas que ocorre ao longo do ano.
Nível de avaliação, LAr,T: Nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, durante o intervalo de tempo
T, adicionado das correcções devidas às características tonais e impulsivas do som, de acordo com a
seguinte fórmula:
LAr,T = LAeq,T + K1 + K2 , onde K1 é a correcção tonal e K2 a correcção impulsiva
Zonas sensíveis: áreas definidas em instrumentos de planeamento territorial como vocacionadas para
usos habitacionais, 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 outro estabelecimentos de restauração, papelarias e outros estabelecimentos de
comercio tradicional, sem funcionamento no período nocturno.
Zonas mistas: as zonas existentes ou previstas em instrumentos de planeamento territorial eficazes,
cuja ocupação seja afecta a outras usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição
de zona sensível.
Zonas urbana consolidada: a zona mista ou sensível com ocupação estável em termos de edificação.
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6. Metodologia
A monitorização do ruído ambiental foi efectuada de acordo com a metodologia estabelecida nos
seguintes documentos:
o

NP ISO 1996:2011 (parte 1 e 2);

o

DL n.º 9/2007 (Anexo I).

o

Circular Clientes nº 02/2007 IPAC/APA

o

Guia prático para medições de ruído ambiente no contexto do Regulamento Geral do Ruído
tendo em conta a NP ISO 1996

Ao parâmetro “nível sonoro médio de longa duração”, quando aplicável, é efectuada correcção
meteorológica (Cmet), conforme procedimento indicado nos seguintes documentos:
o

ISO 9613-2:1996, Cap. 8;

o

AR-INTERIM-CM (Ref.: B4-3040/2001/329750/MAR/C1)

A correcção meteorológica é efectuada quando não se verifica a seguinte condição:

[cap. 7.1 da NP ISO 1996-2:2011]

A avaliação da conformidade legal dos resultados obtidos, é efectuada face aos requisitos do Decreto-lei
n.º 9/2007 de 17 de Janeiro (“Regulamento Geral do Ruído”).
As avaliações foram efectuadas com tempos de amostragem representativos (45 minutos por ponto)
com o microfone omnidireccional situado a 3,5 metros de superfícies reflectoras e posicionado a 1.5
metros acima do solo. A medição do ruido residual foi efectuada após paragem total da empresa nos
dias das medições.

O solo nas zonas de medição é de florestal com solo vegetal e rochoso, com vegetação arbórea na
envolvente.
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Fig. 3 – Tipo de solo e vegetação existente entre a pedreira e receptor avaliado

O ruído da fonte particular é de tipo estacionário (variação inferior a 5dB(A)). Existem outras explorações
semelhantes que entram na composição do ruído da zona, para além do tráfego rodoviário da estrada
circundante a Este com tráfego esporádico.
O sonómetro foi usado no modo para análise de característica Impulsive e Fast em simultâneo.

Caso duas amostras do ruído ambiente (com ruído particular), efectuadas em dias distintos, apresentem
diferenças superiores a 5dB(A) entre si, deverá ser efectuada uma ou mais amostras adicionais
(conforme circular IPAC n.º 02/2007). Esta situação não foi observada.

O facto de surgirem por vezes valores de ruído residual superiores aos de ruído ambiental, ocorre devido
à insignificante contribuição do ruído particular para o ruído ambiente, e à variabilidade dos
componentes do ruído residual.

7. Resultados
7.1. Descrição das fontes e ruídos analisados e tratamento dos resultados
Apresentam-se de seguida os valores de ruído ambiente e residuais registados. Tendo por base os
resultados das medições efectuadas, apresentam-se de ainda os parâmetros caracterizadores dos
ruídos avaliados, a utilizar para efeitos de verificação de conformidade legal.
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Local: Exterior, junto à habitação situada a OSO da empresa

Ponto 1

Período
Diurno

Correcção meteorológica (C

met)

Regime de
funcionament
o

1

1

Período
nocturno
2

1

08:00-12:30 13:30-17:00

Altura do receptor - hr

(m)

4

Altura da fonte sonora em
análise - hs

(m)

4

Distância horizontal entre a
fonte e o receptor - r

(m)

690
0,01

(hr + hs)/r
Influência das condições meteorológicas:

Existe, devendo-se aplicar a correcção Cmet

Cmet

1,3

(dB)
(Horas)

0,6

0,0

8

8

0

0

0

dB(A )

45,8

44,7

44,3

44,4

42,5

(Sim/Não)

Não

Não

Não

Não

Não

0

0

0

0

0

Não

Não

Não

Não

Não

0

0

0

0

0

dB(A )

45,2

44,6

44,3

44,4

42,5

Tempo de funcionamento do ruído
particular no período de referência

(Horas)

8

8

0

0

0

Tempo do período de ref. sem ruído
partícular

(Horas)

5

5

3

3

8

Duração do período de referencia

(Horas)

13

13

3

3

8

dB(A)

45,8

44,7

44,3

44,4

42,5

Patamar 1 (Laboração)

Ruído Ambiente

2

Horário de laboração:

Duração do patamar
Ruído Ambiente - LAeq
Ruído Tonal? (K1)
Valor de K1
Ruído Impulsivo? (K2)

(Sim/Não)

Valor de K2
R. Resíd.

Período do
entardecer

Ruído Residual - LAeq

LAeq do ruído ambiente
Correcções a aplicar devido às
características tonais e/ou
impulsivas detectadas (k1+k2):

0

0

0

0

0

Patamar 3

0

0

0

0

0

Nível de Avaliação do ruído
ambiente (LAr,T )

dB(A)

45,8

44,7

44,3

44,4

42,5

LAeq do ruído residual
(no período de laboração do ruído
particular)

dB(A)

45,2

44,6

44,3

44,4

42,5

LAeq do ruído residual
(fora do período de laboração do
ruído particular)

dB(A)

45,2

44,6

44,3

44,4

42,5

RA

LAr, LT

dB(A)

45,3

44,4

42,5

RR

Leq residual, LT

dB(A)

44,9

44,4

42,5
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8. Conclusão
8.1. Enquadramento legal
De acordo com o definido pelo “Regulamento Geral do Ruído - RGR” actualmente em vigor (DL n.º
9/2007 de 17 de Janeiro), a instalação e o exercício de actividades ruidosas permanentes em zonas
mistas, nas envolventes das zonas sensíveis ou mistas ou na proximidade dos receptores sensíveis
isolados, estão sujeitos ao cumprimento de critérios de conformidade, como se indica:
1. Critério do “nível sonoro médio de longa duração” (Art. 11.º)


As zonas sensíveis e mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior, expresso
pelos indicadores Lden e Ln, superior ao valor indicado na tabela seguinte:
V a lo r e s l im it e d e e x p o s i ç ã o
C la s s if ic a ç ã o d a zo n a

L d en
dB(A)

Ln
dB( A)

Zo n a m is ta

65

55

Z o n a s e n s íve l

55

45

Z o n a n ã o cla ssif ica d a

63

53

Z o n a s s e n s ive is n a s p ro xim id a d e s
d e G I T e xis te n t e s

65

55

Z o n a s s e n s ive is n a s p ro xim id a d e s
d e G I T n ã o a e r e a s e m p ro je c to

60

50

Z o n a s s e n s ive is n a s p ro xim id a d e s
d e G IT a e re a s e m p r o je ct o

65

55

G IT -g ran de i nfra e s tr utura de tra ns po rte

2. Critério de “Incomodidade” (n.º 1 – alínea b), do Art. 13.º)


O valor limite a cumprir é função da duração e horário de ocorrência do ruído particular,
conforme se indica na tabela seguinte:
Valor da relação percentual (q) entre a
duração acumulada de ocorrência do
ruído particular e a duração total do
período de referência

q ≤ 12,5%

Valor limite - "Incomodidade"
P. Diurno

P. Entardecer

dB(A)

dB(A)

9

8

P. Nocturno
dB(A)
6*

5 **

12,5% < q ≤ 25%

8

7

5

25% < q ≤ 50%

7

6

5

50% < q ≤ 75%

6

5

4

q > 75%

5

4

3

* Valores aplicáveis a actividades com horário de funcionamento até às 24 horas;
** Valores aplicáveis a actividades com horário de funcionamento que ultrapasse as 24 horas.
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8.2. Valores limite a cumprir


Face à duração e horário de laboração da empresa, o limite a cumprir para o critério da
“Incomodidade” é de 6dB(A) para o período de laboração diurno. Nos locais onde o
indicador LAeq apresenta valores médios abaixo dos 45dB(A) este critério não é aplicável
em qualquer dos períodos.



Relativamente ao “nível sonoro de longa duração”, assumindo que a zona avaliada não se
encontra ainda estabelecida no PDM como “zona mista” ou “zona sensível”, devem ser
cumpridos os seguintes valores limite: Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A) - (n.º 3 do Art. 11.º).
No caso de não existir marcada sazonalidade e o indicador der 10dB(A) abaixo do limite,
não é necessário um segundo dia de medição.

8.3. Análise de conformidade legal
Com base nas avaliações efectuadas, apresenta-se nos quadros seguintes a análise comparativa dos
resultados com os respectivos valores limite, definidos para as zonas onde ocorre utilização mista ou
sensível.
Local: Exterior, junto à habitação situada a OSO da empresa

Ponto 1

Período
Diurno
1

Resultados

Incom odidade - dB(A)

Nível sonoro m édio
de longa duração
dB(A)
[Medido - Cmet]

Período do
entardecer
2

RA - RR

0

Ld

44

1

2

0

dB(A)

Valor limite para "Lden / Ln" (1)

dB(A)

Classificação da zona /
Tipo de utilização observada

0

43

Ln

Valor limite para a Incomodidade

1

44

Le

49

Lden

DL 9/2007

Período
nocturno

6

não aplicável

não aplicável

63 / 53 (zona não classificada)

Habitações + Indústria

(1) Valor dependente da classificação atribuida à zona (mista ou sensível), em âmbito de PDM.

Tabela 8.1 – Análise de conformidade legal
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Através da análise dos resultados obtidos face aos respectivos valores limite definidos pelo RGR,
conclui-se o seguinte:



“Critério da Incomodidade”
 No local monitorizado verifica-se a seguinte situação:
No ponto de jusante avaliado este indicador encontra-se a ser cumprido no período
de laboração da empresa.



“Nível sonoro médio de longa duração”
 No local avaliado verifica-se a seguinte situação:
Indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno (Lden): Nos pontos avaliados este
indicador encontra-se a ser cumprido para “zona não classificada”.

Indicador de ruído nocturno (Ln): No ponto avaliado este indicador encontra-se a
ser cumprido para “zona não classificada”. A empresa não labora neste período.

9. Análise previsional - “Fase de implementação do projecto”
9.1. Descrição
Por forma a avaliar o impacte sobre os receptores sensíveis localizados na envolvente, decorrente do
ruído gerado pela pedreira apresenta-se seguidamente estudo previsional considerando as várias
fontes de ruído particular relevantes (fontes de tipo “fixas”) e a forma de propagação da sua pressão
sonora no espaço exterior.

9.2. Metodologia
A análise previsional consiste em estimar o acréscimo de ruído resultante nos locais sensíveis
(“receptores”), decorrente do ruído gerado pelos trabalhos associados às operações de exploração em
questão (“emissor”) e ao tráfego a ela associado.
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Partindo do conhecimento dos níveis de ruído espectáveis para as diversas fontes particulares em
análise, do actual ruído ambiente junto dos receptores sensíveis envolventes (medido), bem como a
sua distância ao local emissor, estima-se o ruído ambiente resultante no receptor utilizando as
expressões matemáticas que traduzem a atenuação geométrica do som em consequência do aumento
da distância à fonte:

L2i = L1i + 10 log (Ni/SiT) + 10 log (r1/r2)1+α - 13
fontes lineares

- para obtenção de níveis de ruído de

(fonte: FHWA Highway Noise Model", da Federal Highway Administration, USA validado segundo o

modelo NMPB-Routes-96 )

Onde,
L1

Nível de ruído à distância r1 da fonte;

L2

Nível de ruído à distância r2 da fonte;

Ni

N.º de passagens de veículos do tipo “i”, ocorridas no tempo T;

Si

Velocidade média dos veículos do tipo “i”, em km/h;

T

Período (h) para o qual se pretende determinar L2, correspondente a Ni;

α

factor relacionado com as características de absorção sonora do piso
(0 para pisos reflectores; 0,5 para pisos rugosos e com coberto vegetal)

Para introduzir a contribuição individual por tipo de viatura e em função da sua velocidade de
circulação média na via, serão ainda usadas as seguintes expressões

(fonte: "Environmental Impact Analysis

Handbook" - McGraw-Hill):

L0 = 38.1 log (v) – 2.4 dB(A) medido a 15,2 m da estrada
sendo “v“ a velocidade de circulação (Km/h) para viaturas ligeiras.
L0 = 33.9 log (v) + 16.4 dB(A) medido a 15,2 m da estrada
sendo “v“ a velocidade de circulação (Km/h) para camiões médios.
L0 = 24.6 log (v) + 38.5dB(A) medido a 15,2 m da estrada
sendo “v“ a velocidade de circulação (Km/h) para camiões pesados.
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Assim, um veiculo ligeiro que circule a 50Km/h irá gerar, a 15.2 metros, um nível de ruído de 62.0dB(A)
enquanto que um veiculo pesado irá gerar 80.3dB(A) à mesma distância.

No caso presente a modelização das fontes pontuais (fixas) será efectuada segundo o disposto na NP
4361-2 (ISO 9613) com recurso ao software específico SPM9613 V2.x da Power Acoustics® que permite
observar a propagação de som da fonte particular (considerada aqui como um conjunto de fontes
fixas e móveis), na situação meteorológica mais favorável de propagação, tendo ainda sido considerado
o trabalho em simultâneo de um conjunto máximo de equipamentos a operarem à cota zero (à
superfície), situação esta que apenas irá ocorrer na fase inicial do desmonte uma vez que depois existe
rebaixamento da cota de trabalho.

A propagação do som de fontes pontuais fixas, como neste caso, faz-se em geometria esférica. Nesta
situação a intensidade sonora diminui quatro vezes com a duplicação da distância à fonte e
consequentemente a pressão decresce para metade. Este decréscimo corresponde um abaixamento de
6dB no nível de pressão sonora. Portanto cada vez que a distância à fonte duplica, verifica-se um
abaixamento de 6dB no valor da pressão em campo aberto.

O nível sonoro a uma distância X qualquer L (x0) é obtido pela expressão:
L (X) = L(X0) + D(Ø) - A

sendo
L(X0) - nível sonoro obtido a uma distancia X0 determinada
D(Ø) - a correcção da directividade da fonte sonora
A - factor de atenuação que ocorre desde a fonte até ao receptor
O factor de atenuação A descrito na ISO 9613-2é obtido ainda pela expressão:
A = Adiv +A atm +Aground + Ascreen + Amisc
sendo
Adiv - atenuação devida a divergência geométrica
Aatm - atenuação de energia devida a absorção na atmosfera
Aground – atenuação devida ao tipo de terreno
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Ascreen – atenuação por barreiras
Amisc – outros efeitos como a variação da temperatura, turbulência da atmosfera, vegetação

O modelo de previsão usado considera estas componentes de atenuação com uma precisão de ±3dB(A)
para dp<1000 metros e receptores localizados em alturas inferiores a 5 metros e ±1dB(A) para dp<100
metros e receptores localizados em alturas superiores a 5 metros e inferiores a 30 metros. No quadro
seguinte apresentam-se as especificações do modelo de previsão fornecidas pelo fabricante do
software.
ISO 9613 parte 1 e 2

Método de cálculo usado
Nº máximo e fontes possíveis

200
Lineares, 3D de superfície ou pontuais

Tipo de fontes
Directividade da fonte sonora usada
Pressão sonora de entrada
Nº max de barreiras possíveis

Vertical e Horizontal
1/1 oitavas de 16Hz a 8000Hz
200 podendo ser múltiplas
Possível para uma única barreira acústica

Reflexões
Correcção meteorológica (ventos dominantes com v>

Introduzida para cada caso para os indicadores de longa
duração

3 m/s)

Considerada com base na temperatura e humidade média

Absorção na atmosfera

fornecidas
Divergência

Calculada com base na dp emissor-receptor

Atenuação do terreno

Considerada (0 terreno duro e 1 para macio)

Atenuação de outros efeitos

Considerada mas opcional (vegetação, industrial)

Apresentação dos resultados

em malha A ou C, valores discretos ou graficamente

Quadro 9.2.1 – Componentes do software de previsão usado no estudo

9.3. Análise previsional
Na presente análise, será determinado o impacte da implementação do projecto em questão,
considerando a existência de várias fontes de potencial incomodidade, nomeadamente:
•

Equipamento fixos da exploração mineral (a serem tratados acusticamente como sendo fonte
pontual);
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Equipamentos móveis da exploração mineral (a serem tratados igualmente como fonte
pontual fixas num ponto – a frente da lavra);

•

Tráfego de pesados e ligeiros associados à exploração (fonte linear) constante na fase actual
e futura;

•

Solo de tipo “duro” (atenuação zero);

•

O modelo assume a considera na previsão o efeito da topografia da área em estudo;

•

O modelo de previsão requer o conhecimento da potência sonora (Lw) dos equipamentos (fixos
e móveis) existir e o seu posicionamento no terreno, pelo que as relações Lw/Lp em “campo
próximo” são obtidas com base em medições reais de Lp que foram efectuadas a 1 metro
duma fonte real idêntica, tal como indicado na norma ISO3746 ou outras potências sonoras
fornecidas pelos fabricantes.

A localização do receptor sensível mais próximo da exploração (P1) sito a cerca de 690 metros a OSO
da face Oeste do polígono de exploração e que será alvo da análise (análise de “pior caso”) pode ser
observada na figura seguinte:

Figura 9.1 – Frente máxima da lavra prevista e vias de acesso não pavimentadas (azul) e pavimentadas (amarelo)
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A análise de impacte é efectuada segundo um “cenário pessimista”, considerando as seguintes
situações de referência:
• Receptor sensível localizado no “Ponto 1”, correspondente ao local habitado mais próximo do
único acesso da pedreira sito no quadrante Oeste-OSO.
• O material extraído será transportado para a EN1 a Oeste, sendo efectuado o circuito em cerca
de 600 metros em estrada não pavimentada até à ligação a estrada pavimentada, seguindo por
esta via na direcção de Casais de Vale de Ventos e descendo a serra ate á ligação à EN1;
• Conjunto de fontes móveis passíveis de estarem em laboração simultânea na exploração
(máximo de quatro, que é o numero de trabalhadores), consideradas aqui no seu conjunto como
uma única fonte pontual fixa, todas localizadas a 5 metros do limite máximo da nova frente de
lavra e a funcionar de forma contínua, ao longo do horário de laboração previsto para a
exploração (8 h/dia) de acordo com o esquema seguinte:

N

y
Frente máxima da lavra
Fontes fixas (compressor, gerador, serra)
Fontes móveis

x
(0;0;2)
P1 sito a 690 metros a OSO

Figura 9.2 – Esquema da localização das fontes no modelo face ao receptor “crítico” P1
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• Ruído residual no receptor, medido na fase de caracterização da “situação de referência” (ver
Cap. 8).
•

Foi considerado no modelo a cortina arbórea actualmente existente na envolvente, quer na face
Oeste quer na face Norte. Está estudado que uma ampla cintura verde com 30 metros de largura
de densas árvores altas, combinadas com modelação do terreno, conseguem reduzir o barulho
em cerca de 50% ou mais. Para espaços estreitos de plantação (menos de 3 metros de largura),
a redução de ruído em cerca de 3 a 5dBA só é possível com uma faixa de vegetação densa,
numa fileira de arbustos com árvores por trás (Nowak, D.J., 2001). Não foram considerados no
modelo a existência de meios reflectores tais como depósitos de pargas ou escombreiras, nem
de quaisquer barreiras acústicas de tipo artificial.

Com base em medições reais efectuadas in situ junto de equipamentos semelhantes disponibilizados
pela empresa numa outra exploração vizinha e a uma distância conhecida, foi atribuído um espectro da
pressão sonora para cada um dos referidos equipamentos na gama de frequências dos 16Hz a 8000 Hz,
na situação mais desfavorável de operação “ao nível do solo”. O quadro seguinte indica os valores
obtidos para cada equipamento em operação real:

Potência sonora das fontes da "exploração" consideradas no estudo
Origem
dos dados

Potência sonora LW
dB(A)

1 Fio diamantado (móvel)

(1)

89

1 Serrote (fixo)

(1)

93

1 Gerador (fixo)

(1)

85

(1)

108

1 Compressor (fixo)

(1)

88

1 Pá carregadora CAT 950 (móvel)

(1)

90

1 Carro perfurador ATLAS COPCO ROC 66 (móvel)

(1)

110

1 Pá carregadora CAT 980 (móvel)

(1)

90

Fonte particular de Ruído

1 Dumper Euclides (móvel)

(1) Medido in situ Lp e convertido a Lw
(2) do fabricante
Tabela 9.3.1 – Valores de referência utilizados para a fase de exploração – fonte fixa “Exploração”
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Os pressupostos usados para o cálculo das emissões de ruído das fontes lineares são os seguidamente
apresentados:
Dados de referência caracterizadores do projecto
Ítem

Quantidades

Período (T) considerado na contagem de veículos (Ni)

8

horas

Fluxo de motociclos (Nmotociclos )

0

passagens/T

Fluxo de veículos ligeiros (Nligeiros )

8

passagens/T

Fluxo de veículos pesados (Npesados )

32

passagens/T

Velocidade média de circulação dos veículos

40

km/h

470

Distância do eixo da estrada ao receptor mais proximo

Características do piso entre a estrada e o receptor

m

Irregular e com coberto vegetal

Tabela 9.3.2 – Dados de referência utilizados para a fase de exploração – “Via de acesso”

As contribuições do tráfego de pesados e ligeiros foram obtidas pela expressão da FHWA ajustada à
NMPB-Routes-96. O valor final obtido que traduz a contribuição do conjunto de fontes móveis junto do
receptor mais próximo P1 é então o apresentado seguidamente a azul:
Nível sonoro contínuo equivalente no receptor (LAeq),
do ruído particular resultante do movimento de veículos
Ítem

dB(A)

Veículos ligeiros

10,6

Veículos pesados

34,9

Global (ligeiros + pesados)

35,4

Tabela 9.3.3 – Valores de referência utilizados para a fonte “Via de acesso”

O modelo de previsão usado para as fontes pontuais fixas, permite obter valores de ruído em pontos
específicos de recepção com base nas suas coordenadas cartesianas (x,y,z), pelo que foi obtido o valor
discreto de ruído particular “propagado” da futura fonte pontual esférica em condições favoráveis, para o
ponto mais próximo sito a OSO segundo a fig 9.3., tendo sido obtido nesse ponto o valor de 37.9dB(A).
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A figura seguinte traduz a dispersão no terreno real produzida pelo modelo em classes de 5dB(A).

Fig. 9.4 – Linhas isófonas geradas pela fonte em classes de 5dB(A) e malha 200 m x 200 m

Considerando os valores de referência indicados bem como o horário de laboração da exploração, que
decorrerá apenas em período diurno, obtiveram-se os resultados indicados na tabela seguinte para o
ponto P1:
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Análise do impacte das fontes partículares, sobre o ruído ambiente no receptor mais próximo
Duração da
ocorrência no
período

LAeq,
no receptor

(horas)

(dBA)

Pedreira

8

37,9

Modelizado como "fonte pontual" na pior situação

Estrada

8

35,4

Obtido pelas expressões de tráfego

Residual

13

44,9

Medido no receptor na "Situação de referência"

Ruído ambiente no período de
laboração das fontes

8

46,1

Valor a utilizar para determinação da
"Incomodidade" na fase de exploração *

Ruído ambiente na totalidade do
período diurno

13

45,7

Indicador "Ld" para a fase de exploração **

ítem

Componentes do
ruído ambiente no
receptor

Observações

* soma logartimica dos tres componentes acima indicados e que compõem o ruido ambiental global
** media ponderada no periodo com 8 horas com ruido particular e 5 horas com ruido residual

Tabela 9.3.4. – Níveis de ruído previstos para a fase de implementação do projecto no ponto P1

9.4. Conclusão – “Fase de exploração”
Considerando os valores de referência indicados bem como o horário de laboração da exploração, que
irá decorrer apenas em período diurno, obtiveram-se os resultados indicados na tabela seguinte para o
ponto P1:
Análise de níveis de ruído (dBA) no ponto mais próximo da exploração
Período
Diurno

Período do
Entardecer

Período
Nocturno

Ruído ambiente

46,1

44,4

42,5

Ruído residual
(Ruído residual da "Situação de ref.")

44,9

44,4

42,5

1

0

0

DL 9/2007

Resultados das medições e modelizações

PONTO P1 a OSO

"Incom odidade"
Ld
"Nível sonoro m édio
de longa duração"

46
44

Le

43

Ln

50

Lden
Valor limite para a Incomodidade

Valor limite para "Lden / Ln"

6

(1)

não labora

não labora

65 / 55 (zona mista)
55 / 45 (zona sensível)
63 / 53 (zona não classificada)

(1) Valor dependente da classificação a ser dada à zona (mista ou sensível), em âmbito de PDM.

Tabela 10.4.1. – Níveis de ruído previstos para a fase de implementação do projecto no ponto P1
na situação futura.

Imp 13.11-D Ed.10-03-09

Pág.24/25

Sede: Rua da Indústria, 13 ▪ 2430-069 Marinha Grande ▪ Telef.: 244 560534 ▪ Fax: 244 568071
Delegação: R.D. Manuel Trindade Salgueiro, 29-R/C Dto.▪ 3830-655 Gafanha da Nazaré-Ílhavo ▪ Telef.: 234 087 820 ▪ Fax: 234 087 844

Título:

Avaliação de ruído ambiental

Empresa:

SOLANCIS, S.A.

Relat. N.º:

MG1032-2/11Ed1

Data: Abril 2012

Face aos resultados obtidos e indicados na tabela anterior, conclui-se o seguinte relativamente ao
impacte expectável, resultante da acção da lavra no quadrante NO sobre o receptor sensível analisado:
o

No ponto P1 o critério da “incomodidade” cumpre o valor limite determinado no DL 9/2007 na
situação actual e na situação futura.

o

No ponto P1 o critério do “nível sonoro médio de longa duração” irá cumprir os valores limite
determinados no DL 9/2007 até para “zonas sensíveis”;

o

A implementação do projecto não provocará alteração nas condições que permitem classificar
actualmente o local receptor no ponto P1 como “zona sensível”;

o

O ruído gerador pela componente “tráfego” ira se manter uma vez que não existe incremento
no número de veículos face a situação actual medida como “situação de referência”;

o

Na habitação sita a 350 metros a Norte, a montante dos ventos dominantes e portanto, em
situação não favorável de propagação de ruido (não avaliada na situação de referência) o
modelo prevê um valor de ruido particular de apenas 44.9dB(A), que está abaixo do limiar de
aplicabilidade do “critério de incomodidade” se este for assumido como sendo a fonte
dominante (ou seja, não sendo somado ao ruido residual existente);

o Sendo os resultados obtidos por um modelo matemático de previsão com uma incerteza
conhecida associada, este necessita de ser confirmado com base nas medições reais que irão
ocorrer no âmbito do respectivo plano de monitorização de ruído ambiental da pedreira e que é
parte integrante do EIA.

Marinha Grande, 26 de Junho de 2012
Elaborado por:

Director Técnico:

______________

_______________

Eng. Pedro Silva

Eng Jorge Branco
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ANEXO IV
Relatório das medições de Poeiras Ambiental

ANÁLISE DE FRACÇÃO PM10 DE
POEIRAS EM SUSPENSÃO EM AR
AMBIENTE
Relatório n.º MG1032/11Ed1

SOLANCIS - Sociedade Exploradora de Pedreiras, S.A.
Pedreira de Calcário n.º 5551 - “Vale da Moita n.º 1”
Arrimal
Porto de Mós

Abril 2012
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Análise de fracção de poeiras PM10 em ar ambiente
SOLANCIS, Lda

1. INTRODUÇÃO
Caracterizaram-se as emissões de poeiras em suspensão na fracção PM10, por um período de 24
horas durante 7 dias consecutivos incluindo fim-de-semana, na habitação de jusante mais próxima da
pedreira de calcário activa n.º5551 designada “Vale da Moita n.º 1”, sita na freguesia de Arrimal,
concelho Porto de Mós, propriedade da empresa Solancis - Sociedade Exploradora de Pedreiras,
S.A.. Com esta avaliação pretende-se efectuar a análise de conformidade face aos valores definidos
para PM10 no D.L. nº 102/2010 de 23 de Setembro como resultado da sua ampliação, numa área
prevista de 29479 m².

A exposição prolongada a partículas em suspensão (PM10 e PM2.5) reduz em média 8,6 meses de
vida de cada Europeu. Cada ano, mais de 280 000 mortes prematuras são atribuídos à exposição
prolongada deste poluente em 25 países da UE. O mesmo estudo revela ainda o elevado número de
casos de bronquite crónica e de admissões hospitalares devido a sintomas de doenças respiratórias e
cardiovasculares diagnosticadas em crianças e adultos oriundos deste poluente.

De um modo geral, partículas de grandes dimensões depositam-se facilmente nas proximidades dos
seus pontos de emissão, enquanto que partículas mais finas podem-se dispersar a longas distâncias.
Por exemplo, partículas com diâmetros> 50µm tendem a depositar-se rapidamente enquanto que
partículas <10µm têm um pequena taxa de deposição relativa.

Partículas grandes (>30µm), responsáveis pelos problemas de empoeiramento (cobertura de
edifícios, viaturas, roupas, solo e vegetação vizinha), geralmente depositam-se até cerca de 100
metros da fonte. Partículas de dimensões intermédias (10-30µm) podem se deslocar cerca de 200500m da fonte enquanto partículas finas (<10µm – PM10) podem-se deslocar a 1 km da fonte ou até
mais.
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Considera-se que as emissões de material fino apenas ocorrem com teores de humidade nos inertes
inferiores a 1.5% (EPA-AP42), situação que apenas se verifica nos meses muito secos de Verão e na
ausência de qualquer sistema de humedecimento do material. Desta forma, este tipo de emissões
está restrito aos meses secos do ano tipicamente de Junho a Setembro (teores de precipitação média
diária inferior a 0.25 mm).
A suspensão de material proveniente de estradas não pavimentadas constitui a principal fonte de
emissão de material fino uma vez que nos processos e nas pilhas, o teor de humidade destes, se
humedecidas, é geralmente sempre superior a 3%.

Técnico de campo: Rui Areias – Eng. do ambiente

Trabalho solicitado por:

EPP – Engenharia, Projecto e Planeamento Industrial, Lda
Av. Engº Arantes Oliveira, nº 46 R/C Dto
1900-223 LISBOA

Nota: Os resultados apresentados neste relatório referem-se exclusivamente às emissões verificadas no período de medição de
3 a 9 de Abril de 2012.
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2. DESCRIÇÃO DO TRABALHO
As análises foram efectuadas com base em elementos constantes na norma europeia de referência
EN 12341- “Determination of the PM10 fraction of suspended particulate matter” e os constantes na
secção IV do Anexo VII do Decreto-Lei nº 102/2010 de 23 de Setembro e ainda todos os elementos
gerais analíticos constantes na norma portuguesa NP2266 (“Colheita de ar para análise de partículas
sólidas e liquidas”) sendo colhidas e analisadas as partículas de dimensão inferior a 10µm (PM10).

Foi usado um amostrador sequencial com caudal constante (1m³/hora) colocado no receptor sensível
mais próximo possível, tendo sido efectuada a amostragem a caudal constante durante 24 horas
consecutivas por um período de 7 dias, incluindo o fim-de-semana, e com início às zero horas de
cada dia. A análise é efectuada por gravimetria, após estabilização de peso do material colhido no
filtro, em ambiente controlado. È ainda analisado um filtro branco não amostrado para controlo. Este
equipamento encontra-se homologado segundo a norma EN12341 como método equivalente ao
método de referência.

Fig. 1 – Amostrador sequencial no ponto de medição a OSO da pedreira

O amostrador possui sistema de mudança automática do filtro amostrado ao final de cada período de
24 horas de amostragem, sendo registadas as condições ambientais existentes nos sete porta-filtros
para efeitos de correcção às condições normalizadas de pressão e temperatura.
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Na amostragem em microescala devem ser cumpridas, tanto quanto possível, as seguintes
orientações:
a) O fluxo de ar em torno da entrada da tomada de amostragem (ou seja, num ângulo de, pelo menos,
270°) deve ser livre, sem quaisquer obstruções que afectem o fluxo de ar na proximidade do
dispositivo de amostragem (em geral, a alguns metros de distância de edifícios, varandas, árvores ou
outros obstáculos e, no mínimo, a 0,5 m do edifício mais próximo, no caso de pontos de amostragem
representativos da qualidade do ar na linha de edificação);
b) Em geral, a entrada da tomada de amostragem deve estar a uma distância entre 1,5 m (zona de
respiração) e 4 m do solo. Poderá ser necessário, nalguns casos, instalá-la em posições mais
elevadas (até cerca de 8 m). A localização em posições mais elevadas pode também ser apropriada
se a estação for representativa de uma área vasta;
c) A entrada da tomada não deve ser colocada na vizinhança imediata de fontes, para evitar a
amostragem directa de emissões não misturadas com ar ambiente;
d) O exaustor do sistema de amostragem deve ser posicionado de modo a evitar a recirculação do ar
expelido para a entrada da sonda;
e) Para todos os poluentes, os dispositivos de amostragem orientadas para o tráfego devem ser
instaladas a uma distância mínima de 25 m da esquina dos principais cruzamentos e, no máximo, a
10 metros da berma.
No caso de estes critérios não serem passíveis de aplicação devem ser usados métodos direccionais
de amostragem.

Deve também atender -se aos seguintes factores:
a) Fontes interferentes;
b) Segurança do equipamento;
c) Acessibilidade;
d) Disponibilidade de energia elétrica e comunicações telefónicas;
e) Visibilidade do local em relação ao espaço circundante;
f) Segurança do público e dos operadores;
g) Conveniência de efectuar no mesmo local a amostragem de diversos poluentes;
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Na ausência de estação de monitorização em contínuo da qualidade do ar na área de influência da
unidade em questão (com valores anuais de longo termo), o ideal será colocar os amostradores a
jusante da direcção dos ventos dominantes no período de amostragem, no sentido de se avaliar a
situação mais desfavorável de propagação de material em suspensão, sendo ainda usual obter um
valor de concentração de fundo num lugar oposto à direcção dos ventos dominantes.

Fig. 2 – Esquema de receptores de fundo e receptor “crítico” para um determinado rumo de vento (Fonte: EPA, UK)

Como a avaliação efectuada utiliza um método de amostragem omnidireccional (colheita em todas as
direcções), a influência de outras fontes de emissão vizinhas deverá ser tida em conta no sentido de
se estimar a contribuição de cada uma das demais fontes no valor global obtido.

No caso presente foi colocado o amostrador a OSO da zona de extracção alvo da análise, no recetor
sensível mais próximo, localizado a cerca de 690 metros, sendo de estimar que o período alargado de
medição irá permitir obter situações de propagação favorável (downwind).

Verifica-se a NO do ponto analisado, confinante com a unidade alvo da análise, a presença de outras
fontes eventuais de emissão de material fino em suspensão, concretamente empresas industriais de
inertes e estradas não pavimentadas.

Todo o aglomerado habitacional importante situa-se a NO da exploração, no lugar de Vale de Ventos,
embora aí predomine o povoamento de tipo disperso com habitações unifamiliares isoladas. Estes
recetores encontram-se a montante dos rumos dominantes de vento nos meses secos do ano, pelo
que não foram selecionados como recetores “críticos”. A Sul, o lugar de Casais Monizes é o mais
próximo da pedreira, embora diste cerca de 2000 metros do seu limite Sul.
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Fig. 3 – Localização do ponto de medição de PM10 a OSO e zonas envolventes num raio>1000 metros

Fig. 4 – Localização da pedreira e lugares envolventes (Carta militar IGM nº 327)
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Fig. 5 – Polígono da exploração (a vermelho a área de ampliação)

Foi colocada no local de medição uma estação meteorológica portátil com sistema de aquisição de
dados em contínuo (horários), para registo das condições meteorológicas observadas no decorrer dos
ensaios. As condições ambientais médias observadas durante as amostragens foram as indicadas
seguidamente:
Condições ambientais
Temperatura (ºC)

Humidade (% HR)

Vento (m/s)

Patm

Precipitação
max horaria

Média

Máx.

Mín.

Média

Máx.

Mín.

Direcção
predomin.

Vel.
Média

Vel.
Máxima

(mbar)

(mm)

03-04-2012

15

16

14

61,5

72

51

NNO

4

6

1008

0,0

04-04-2012

14

16

12

63

77

48

NNO

4

8

1008

0,0

05-04-2012

11

14

8

66

87

44

NO

4

7

1009

0,0

06-04-2012

11

14

7

76

100

51

ONO

2

7

1009

0,0

07-04-2012

11

17

5

69

93

45

E-NO

2

9

1014

0,0

08-04-2012

14

20

7

63

93

33

E-NO

3

6

1016

0,0

09-04-2012

17

23

10

56,5

82

31

NO

3

6

1011

0,0

Data

Tabela 2.1. – Caracterização meteorológica do período de medição
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3. EQUIPAMENTO UTILIZADO


Amostrador sequencial PARTISOL 2025



Filtros de quartzo 47mm



Balança microanalítica



Calibrador de caudal primário DC-Lite



Estação meteorológica portátil DAVIS VP-1



GPS Garmin

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

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

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

Condições de referência de pressão e temperatura – No caso das partículas e substâncias a
analisar nas mesmas, o volume da amostra recolhida deve referir-se às condições ambiente em termo
de temperatura e pressão atmosférica, na data das medições.

Receptores sensíveis – população e/ou áreas protegidas afectadas pela exploração do projecto ou
pelas actividades complementares do mesmo (circulação de veículos de carga afectos à actividade e
outras).
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5. RESULTADOS OBTIDOS
No quadro seguinte apresenta-se o resultado da análise obtida ao parâmetro PM10 analisado. É
efectuado o comparativo com o normativo nacional aplicável, concretamente o disposto no Anexo XII
do Decreto-Lei nº 102/2010 de 23 de Setembro.

Local de amostragem: Habitação a OSO da pedreira
Direcção
Concentração medida
Dia de amostragem
predominate
do vento
(µg/Nm³)

Ponto

Valor limite *
(µg/Nm³)

1

03-04-2012

(3.ª Feira)

NNO

15

50

1

04-04-2012

(4.ª Feira)

NNO

3

50

1

05-04-2012

(5.ª Feira)

NO

2

50

1

06-04-2012

(6.ª Feira)

ONO

4

50

1

07-04-2012

(sabado)

E-NO

10

50

1

08-04-2012

(domingo)

E-NO

25

50

1

09-04-2012

(2.ª Feira)

NO

2

50

25

50

9

50

Valor máximo diário
Valor médio do periodo

* Valor-limite diário para protecção da saúde humana, a não exceder mais de 35 vezes em cada ano civil.
Tabela 5.1. – Resultados obtidos para PM10 no ponto de medição e comparação com valor-limite para 24H.

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

PM10 (µg/m3)

75

50

25

0
03-04-2012 04-04-2012 05-04-2012 06-04-2012 07-04-2012 08-04-2012 09-04-2012

Valor medido

Valor limite

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

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

•

O valor mais alto foi registo num domingo, pelo que não se torna evidente a menor influência
do fim-de-semana e do tráfego nas concentrações registadas ao longo da semana;

•

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

•

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

•

Os rumos de vento registados colocaram, tal como desejado, o receptor avaliado na janela
meteorológica mais favorável à propagação de material fino em pelo menos um dia;

•

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

Min

Mau

120

-----

Fraco

50

119

Médio

35

49

Bom

20

34

Muito Bom

0

19

PM10
Máx

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

No caso presente, a qualidade do ar registada no período de medição poderá ser classificada como
de “Muito Bom” em seis dias e “Bom” num dia, relativamente ao indicador PM10.
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As figuras seguintes indicam a rosa de ventos observada no período de medição e as classes de
estabilidade observadas no período de medição com base nos valores discretos diários obtidos pelo
programa WRPLOT.

Este software produz a rosa com base na escala de ventos da Beaufort que a apresenta a seguinte
tipologia para ventos medidos a 10 metros:
Velocidade m/s

Escala de Beaufort

Categoria

0

Calmo

1

Calmo

2

Fraco

3

Fraco

4

Moderado

5

Fresco

6

Fresco

7

Forte

8

Muito Forte

9

Tempestuoso

10

Tempestade

11

Tempestade violenta

12

Furacão

0.0-0.4
0.4-1.8
1.8-3.6
3.6-5.8
5.8-8.5
8.5-11
11-14
14-17
17-21
21-25
25-29
29-34
>34

E ainda possível obter com o programa, a análise qualitativa das classes de estabilidade com base na
seguinte escala de Pasquill.

Classe de
estabilidade

Definição

Classe de
estabilidade

Definição

A

Muito instável

D

Neutral

B

Instável

C

Ligeiramente instável

E
F
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Nesta rosa é possível verificar a dominância dos rumos NO e NNO (embora com registos em todos os
outros rumos) não sendo este um rumo potencialmente “crítico” para a propagação de material
proveniente da zona em análise para o receptor avaliado sito a OSO. A velocidade do vento
apresentou ventos “fresco” e “fortes” na maior parte do tempo, sendo a classe “D” a classe de
estabilidade ligeiramente dominante.

Fig. 6 – Rosa de ventos do período de amostragem
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Fig. 7 – Classes de estabilidade dos ventos no período de amostragem

A análise das concentrações médias diárias obtidas nas estações de qualidade do ar mais próximas
de Ervedeira, Lourinhã, Chamusca e Alverca permitem indicar os seguintes valores de PM10 no
mesmo período de medição:
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Ervedeira

Chamusca

Lourinhã

Alverca

Medições

(µg/m³)

(µg/m³)

(µg/m³)

(µg/m³)

(µg/m³)

03-04-2012

25

24

15

16

15

04-04-2012

20

18

11

10

3

05-04-2012

12

12

5

11

2

06-04-2012

5

4

3

5

4

07-04-2012

14

10

2

12

10

08-04-2012

20

11

6

8

25

09-04-2012

18

10

7

12

2

Data

Quadro 2 – Dados de PM10 registados nas estações mais próximas (fonte: Qualar, APA)

A análise do Quadro 2 permite concluir que os valores medidos no local se encontram, de um modo
geral, dentro das gamas registadas nas estações de qualidade do ar mais próximas nos mesmos dias
das medições.

No quadro seguinte são apresentadas informações acerca das excedências do parâmetro PM10, das
estações de qualidade do ar mais próximas que cobrem a zona em questão:
Excedências do Ano 2010 (PM10)*
Estação

Designação

Valor limite
diário (µg/m³)

Excedencias
permitidas (dias)

Nº excedencias > 50 (µg/m³)
(dias)

Media Anual
(µg/m³)

6

20,4

3

16,3

7

22,4

2

16,6

Ervedeira
Chamusca

VL+MT

50

35

Alverca
Lourinhã
Legenda

* fonte: w w w .qualar.org

VL: Valor limite
MT: margem de tolerância

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

Os valores obtidos nas medições são assim aparentemente bem corroborados pelos valores anuais
obtidos nas estações que cobrem zona em questão
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Os dados da estação meteorológica mais próxima (Santarém) indicam que nos meses secos do ano,
a frequência de dias com o rumo NO é muito alta pelo que o local de medição seleccionado posicionase como “crítico” face aos rumos observados nesses meses. A mesma realidade acontece no mês de
Abril, quando foi efectuada a medição.
Mes

%N

%O

% NO

%E

% NE

% SO

%S

% SE

% Calmo

Junho

4.2

15.6

44.1

1.6

7.4

9.1

3.0

1.0

13.9

Julho

5.2

18.1

51.0

1.4

4.6

4.7

1.4

1.3

12.4

Agosto

4.8

16.7

50.6

1.6

4.7

4.5

2.0

1.1

14.0

Setembro

4.9

17.2

33.6

2.3

5.8

6.5

4.8

1.6

23.3

Quadro 4 – Frequências dos rumos de vento nos meses secos do ano (serie INMG 1951-1980)

6. PREVISÃO DE IMPACTES FUTUROS
Foi efectuada a modelização matemática da dispersão das PM10 usando como dados de base os
factores de emissão previstos na AP42, Fifth Edition, Volume I Chapter 11: Mineral Products Industry,
Point 11.19.2 “Crushed Stone Processing and Pulverized Mineral Processing referenciado AP42:Compilation of Air Pollutant Emission Factors, da EPA (USA). Os dados de base usados foram
os seguintes:
Dados de referência de laboração da exploração
Ítem

Quantidades

Área total do projecto

7,6

Vida útil da exploração

87,0

Volume total a desmontar

3.292.607

Ritmo médio de desmonte

37.846

Humidade do material extraído (EN 13755)
Fluxo de veículos pesados
Peso médio de cada veículo descarregado
Peso médio de cada veículo carregado
Percurso efectuado em estrada pavimentada

4
32

ha
anos
m3
m3/ano
%
veículos/dia

7

toneladas

20

toneladas

10,8

km

Percurso efectuado em estrada não pavimentada

0,6

km

N.º de dias úteis de trabalho / Ano

242

dias/ano

Quadro 5 – Dados de base para obter as emissões por tipo de fonte segundo a AP42 (EPA)
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Estes factores entram em conta principais fontes de emissão de PM10 associadas a pedreiras a céu
aberto e que se devem essencialmente ao transporte e a erosão pelo vento da área exposta, e numa
dimensão muito inferior, às operações que ocorrem no seu interior.Com base nestes elementos é
possível obter os dados de base para introdução no modelo seguidamente apresentados:

Emissão difusa de partículas PM10

Factor de emissão AP42
Em issão
(g/dia)

Ítem
Circulação de veículos em percurso pavimentado

75.797

Circulação de veículos em percurso não pavimentado

27.114

Carga de material em camião

1,985 g/ s.km

5,12

Erosão pelo vento

32.160
Emissão Total:

g/ s.m2
4,90E -06

135.076

Quadro 6 – Emissões anuais por tipo de fonte

O modelo usado foi o ISCST3 da EPA sendo usada a versão comercial 4.6.2. da Lakes
Environmental, com valores diários de 24 horas. Estes modelos têm como base uma formulação
gaussiana, utilizando a classificação da estabilidade de Pasquill-Gifford-Turner e surgindo como os
mais indicados para a modelação da dispersão atmosférica na área em estudo, devido à possibilidade
de simular a dispersão na atmosfera dos poluentes emitidos por fontes pontuais ou difusas, simples
ou múltiplas, em terreno simples ou complexo.

Com base nos dados da estação meteorológica mais próxima, foi efectuada a simulação para valores
de curto prazo e valores anuais com base nos dados meteorológicos horários anuais mais recentes
disponíveis da estação de Arrimal (fonte: SNIGH), sendo obtidas as concentrações ao nível do solo,
por forma a permitir obter padrões de distribuição de níveis de concentração de poluentes (isolinhas
de concentração).

A figura seguinte traduz o penacho da dispersão anual de partículas obtida pelo modelo para o
receptor sensível mais próximo sito a OSO da pedreira (R1), para valores médios anuais.
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Fig. 8 – Perfil da dispersão de PM10 obtida pelo modelo ISCST3 para valores “media anual” num raio de 5 km

A análise dos resultados obtidos permite verificar que a ampliação da pedreira não irá agravar as de
forma relevante as concentrações actuais de PM10 junto dos receptores sensíveis de OSO.

Fig. 9 – Concentração de PM10 prevista pelo modelo no receptor de OSO
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De acordo com a modelação efetuada para a situação futura, verificou-se que a contribuição da
pedreira relativamente ao indicador PM10 no ar ambiente junto ao recetor, localizado a 690 m a OSO
da pedreira, se estima ser de 3.7 µg/m³ para a média anual. Deste modo, para a avaliação dos
impactes cumulativos na situação futura foi adicionado ao valor estimado para a média anual na
situação atual o valor estimado para a contribuição da pedreira, tendo-se obtido uma estimativa de 22
µg/m³ para a média anual na situação futura.

O quadro seguinte resume os dados usados para se obter as regressões lineares usadas (36º
máximo diário, media anual e média anual vs 36º máximo diário – valores a vermelho/castanho):
Data
Ervedeira Chamusca Lourinhã
03-Abr
25
24
15
04-Abr
20
18
11
05-Abr
12
12
5
06-Abr
5
4
3
07-Abr
14
10
2
08-Abr
20
11
6
09-Abr
18
10
7
Média campanha
16
13
7
Média anual (2010)
20
17
17
36ºmáximo diário (2010)
34
28
27

Alverca
16
10
11
5
12
8
12
11
22
35

Conc. Actual R1
15
3
2
4
10
25
2
9
18
29

Conc. Actual R1+3,8

22
36

Quadro 7 – Dados usados nas rectas de regressão linear para as extrapolações anuais (µg/m³)

Para o 36º máximo da média diária anual foi estabelecida a relação deste indicador com a média
anual (em quatro estações fixas existentes na envolvente) tendo-se obtido uma estimativa de
36µg/m³. Estes resultados indicam que, no receptor para onde se esperam concentrações de
partículas mais elevadas, se estima que na situação futura não devem ocorrer níveis de PM10 acima
do valor limite diários definidos na legislação.

No entanto, é ultrapassado o limiar superior de avaliação para o valor limite diário que é de 35 μg/m³,
o que implica que (de acordo com o Decreto-Lei 102/2010), junto ao recetor, na fase de exploração,
deve ser feita a “avaliação da qualidade do ar recorrendo a medições."
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7. CONCLUSÃO
7.1. Análise de conformidade
Através da análise dos resultados obtidos no período de amostragem, face ao respectivo valor limite
para partículas PM10 definido no DL nº102/2010 de 23 de Setembro é possível verificar que:


Na “situação de referência”, o valor limite não é ultrapassado em nenhum dia no ponto mais
próximo da exploração onde foi possível efectuar a avaliação e que se situa na janela das
direcções de vento mais prováveis.



No referido local “crítico”, (ponto de downwind), não é expectável segundo o modelo, a
ultrapassagem do valor limite anual (40 μg/m³) nem mais de 35 dias de excedência do limite
diário (50 μg/m³). Face ao tipo de penacho obtido, os valores mais elevados serão
expectáveis a Oeste (valores na ordem dos 20 a 35 μg/m³) onde presentemente não existem
receptores de tipo sensível.

7.2. Análise de impacte ambiental
A pedreira em análise encontra-se localizada numa zona onde existem outras explorações
semelhantes que são fontes igualmente importantes de partículas em suspensão, pelo que, sendo
efectuadas as medidas de salvaguarda ambiental previstas, os impactes decorrentes da sua
actividade não serão distintos dos demais gerados por outras explorações semelhantes.

Salienta-se no entanto que, em face do exposto neste estudo, não se prever a ocorrência de
“incomodidade ambiental” por empoeiramento junto das povoações vizinhas, deverá ser considerada
a implementação de um plano de monitorização e de validação/calibração do modelo usado, através
da realização de medições in situ , e em particular em época seca (Abril a Setembro) e sempre em
receptores de jusante.

Marinha Grande, 25 de Junho de 2012
Elaborado por:

____________________

Director Técnico:

_________________

Eng. Pedro Silva
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ANEXO V
PARECER ART.º5º

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL
DE PORTO DE MÓS

ANEXO VII
Interpretação do ICNB sobre o nº6, artigo 32º da
RCM n.º57/2010 de 12 de Agosto

ANEXO VIII
Licença do Furo de Água

ANEXO IX
Espécies de Flora inventariadas nos trabalhos de campo

Espécies de flora inventariadas no decorrer dos trabalhos de campo. É indicada a família
botânica, o nome científico, o nome comum, algumas notas indicando se se trata de uma espécie
endémica ou introduzida e a legislação aplicável (indicando o respectivo Decreto-Lei).
FAMILIA

Nome científico

Nome comum

Notas

Narcissus bulbocodium

campainhas-amarelas

Autóctone

Narcissus calcicola

narciso-calcícola

Endemismo lusitânico

Foeniculum vulgare

funcho

Thapsia villosa

Tápsia

Araceae

Arisarum simorrhinum

candeias

Araliaceae

Hedera maderensis subsp. iberica

hera

Aristolochiaceae

Aristolochia paucinervis

Erva-bicha

Amaryllidaceae

Legislação Aplicável
Anexo B-V do Decreto-Lei
nº.49/2005, de 24 de Fevereiro de
2005
Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei
nº.49/2005, de 24 de Fevereiro de
2005

Apiaceae

Asplenium billotii
Asplenium ruta-muraria
Aspleniaceae
Asplenium trichomanes subsp.
quadrivalens

avencão

Ceterach officinarum

douradinha

Achillea ageratum

macela-de-São-João, macelafrancesa

Bellis annua

Margaridinhas

Bellis sylvetris

Margarida

Calendula suffruticosa subsp.
lusitanica
Carlina corymbosa

cardil

Cirsium vulgare

Cardo-roxo

Coleostephus myconis

pampilho-de-micão

Dittrichia viscosa subsp. viscosa

táveda

Asteraceae
Invasora. Decreto-Lei
nº.565/99, de 21 de
Dezembro de 1999

Erigeron sp.
Helichrysum stoechas

perpétuas, joinas

Leontodon sp.
Leuzea conifera
Pseudognaphalium luteo-album
Phagnalon saxatile

alecrim-das-paredes

Pulicaria odora

Erva-montã

Rhagduolus sp.
Cynoglossum creticum
Boraginaceae
Lithodora prostara
Brassicaceae
(=Cruciferae)

Erva-das-sete-sangrias

Arabidopsis thaliana
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FAMILIA

Nome científico

Nome comum

Arabis sadina

Notas

Legislação Aplicável

Endemismo lusitânico

Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei
nº.49/2005, de 24 de 2005

Endemismo lusitânico

Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei
nº.49/2005, de 24 de 2005

Biscutella valentina subsp. valentina
Iberis procumbens subsp. microcarpa

assembleias

Jonopsidium abulense
Sinapis alba

Mostarda

Lonicera etrusca

madressilva

Viburnum tinus

Folhado

Caprifoliaceae

Arenaria conimbricensis
Caryophyllaceae

Endemismo ibérico

Cerastium glomeratum
Silene longicilia

Endemismo lusitânico

Cistus crispus

roselha-pequena

Cistus salviifolius

sanganho-mouro

Sedum album

Arroz-dos-telhados

Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei
nº.49/2005, de 24 de

Cistaceae

Crassulaceae

Carex flacca
Cyperacae

Carex hallerana
Scirpoides holoschoenus

Bunho

Dioscoreaceae

Tamus communis

uva-de-cão, baganha

Dipsacaceae

Scabiosa turolensis

Ericaceae

Euphorbiaceae

Arbutus unedo

Medronheiro

Calluna vulgaris

queiró, torga

Erica scoparia

urze-das-vassouras

Euphorbia segetalis

Alforva-brava

Anthyllis vulneraria s.l.
Coronilla glauca

pascoinhas

Cytisus sp.
Genista tournefortii
Fabaceae

Lathyrus ochrus

Endemismo ibérico
Chícharo-preto
Endemismo iberomauritânico

Ononis cintrana
Trifolium repens

trevo-branco

Ulex airensis

tojo

Ulex europaeus s.l.

tojo

Quercus coccifera

carrasco

Quercus faginea subsp. broteroi

carvalho-cerquinho

Endemismo lusitânico

Fagaceae

Gentianaceae

Endemismo iberomauritânico

Blackstonia sp.
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FAMILIA

Nome científico

Nome comum

Notas

Legislação Aplicável

Geranium purpurerum
Geraniaceae
Geranium rotundifolium
Hypolepidaceae

Lamiaceae
(=Labiatae)

Pteridium aquilinum

feteira, feto-comum

Clinopodium vulgare

clinopódio

Lavandula stoechas s.l.

rosmanho

Mentha suaveolens

mentrasto

Origanum vulgare subsp. virens

orégão

Rosmarinus officinalis

Alecrim

Salvia verbenaca
Sideritis hirsute
Teucrium polium s.l.
Thymus zygis subsp. sylvestris

Tomilho

Allium roseum

Alho róseo

Asphodelus sp.

abrótea

Frittilaria lusitanica var. lusitanica

fritilária

Hyacinthoides hispanica

jacinto

Muscari comosus

Jacinto-das-searas

Endemismo ibérico

Endemismo ibérico

Liliaceae
Muscari neglectum
Ornithigalum sp.
Polygonatum odoratum

Selo-de-salomão

Ruscus aculeatus

Gilbardeiro
Endemismo iberomauritânico

Scilla monophylos
Myrtaceae

Oleaceae

Anexo B-V do Decreto-Lei
nº.49/2005, de 24 de Fevereiro de
2005

Eucalyptus globulus

eucalipto

Não autóctone

Olea europaea var. europaea

oliveira

Cultivada

Olea europaea var. sylvestris

zambujeiro

Phillyrea angustifolia

Lentisco-bastardo

Aceras anthropophorum

erva-do-homem-enforcado

Decreto-Lei nº. 120/86, de 28 de
Maio de 1986

Neotinea maculata
Ophrys lutea
Orchidaceae
Ophrys scolopax
Orchis italica
Orchis máscula (incluindo O. olbiensis)
Pinaceae

Pinus pinaster

pinheiro-bravo

Plantaginaceae

Plantago sp.

tanchagem
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FAMILIA

Nome científico

Nome comum

Notas

Legislação Aplicável

Avenula sulcata s.l.
Brachypodium phoenicoides
Poaceae

Dactylis glomerata s.l.

panasco

Melica minuta s.l.
Stipa gigantea
Polygalaceae

Polygala vulgaris

Erva-leiteira

Poylpodiaceae

Polypodium cambricum

polipódio

Primulaceae

Anagallis arvensis

morrião-azul

Ranunculaceae

Ranunculus olissiponensis

Rhamnaceae

Rhamnus alaternus

Resedaceae

Reseda luteola
Crataegus monogyna

sanguinho-das-sebes

pilriteiro

Geum sylvaticum
Rosaceae

Rubiaceae

Rubus ulmifolius

silva

Sanguisorba verrucosa

pimpinela

Galium aparine

Amor-de-hortelão

Rubia peregrina

agarra-saias

Valantia muralis
Santalaceae

Osyris alba

Saxifragaceae

Saxifraga sp.
Antirrhinum majus subsp. linkianum

cássia-branca

bocas-de-lobo

Endemismo ibérico

Chaenorhinum origanifolium subsp.
origanifolium
Digitalis purpurea subsp. purpurea

dedaleira

Scrophulariaceae
Endemismo iberomauritânico

Pedicularis sylvatica subsp. lusitanica
Scrophularia sp.
Veronica persica
Selaginellaceae

Selaginella denticulata

Smilacaceae

Smilax áspera

salsaparrilha

Thymelaeaceae

Daphne gnidium

trovisco

Urticaceae

Urtica membranacea

urtiga

Violaceae

Viola riviniana

Violeta-brava
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Espécies de fauna inventariadas: Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal e Livro Vermelho
UICN (2005): DD – informação insuficiente (data deficient), LC – pouco preocupante (least concern),
NT – quase ameaçado (near threatened), VU – vulnerável (vulnerable), EN – em perigo (endangered),
CR – criticamente em perigo (critically endangered). Presença: X – ocorrência potencial (pesquisa
bibliográfica); C- ocorrência confirmada na área de alargamento ou na sua envolvente.
Anfíbios
FAMILIA

Nome científico

Nome comum

Bufonidae

Bufo bufo

sapo, sapo comum

Hylidae

Hyla meridionalis

rela-meridional

Ranidae

Rana perezi

rã-verde

Triturus boscai

tritão-de-ventre-laranja

Triturus marmoratus

tritão-marmoreado

Salamandra salamandra

salamandra

Nome científico

Nome comum

Coluber hippocrepis

cobra-de-ferradura

Elaphe scalaris

Salamandridae

Notas

Legislação
Aplicável

L.V.

Presença

LC

X

Anexo B-IV do DecretoLei nº. 49/2005

LC

X

Anexo B-V do Decreto-Lei
nº. 49/2005

LC

X

LC

X

LC

X

LC

X

Endemismo ibérico
Anexo B-IV do DecretoLei nº. 49/2005

Répteis
FAMILIA

Notas

Legislação
Aplicável
Anexo B-IV do DecretoLei nº. 49/2005

L.V.

Presença

LC

X

cobra-de-escada

LC

X

Malpolon
monspessulanus

cobra-rateira

LC

X

Natrix natrix

cobra-de-água-de-colar

LC

X

Tarentola mauritanica

osga

LC

X

Lacerta lepida

sardão, lagarto

LC

X

Lacerta schreiberi

lagarto de água

Endemismo ibérico

LC

X

Podarcis hispanica

lagartixa, sardanisca

Endemismo iberomauritânico

LC

X

Psammodromus algirus

lagartixa-do-mato

LC

C

Scincidae

Chalcides striatus

cobra-de-pernas, furapastos-grande

LC

X

Viperidae

Vipera latastei

víbora-cornuda

Endemismo iberomauritânico

VU

X

Nome científico

Nome comum

Notas

Accipiter gentilis

açor

VU

X

Accipiter nisus

gavião

LC

C

Buteo buteo

águia-d'asa-redonda

LC

C

Circaetus gallicus

Águia-cobreira

Anexo A-I do Decreto-Lei
nº. 49/2005

NT*

X

Hieraaetus pennatus

Águia-calçada

Anexo A-I do Decreto-Lei
nº. 49/2005

NT*

X

Milvus migrans

milhafre-preto

Anexo A-I do Decreto-Lei
nº. 49/2005

LC

X

Colubridae

Gekkonidae

Anexo B-II e B-IV do
Decreto-Lei nº. 49/2005

Lacertidae

Aves
FAMILIA

Legislação
Aplicável

L.V.

Presença

Accipitridae
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FAMILIA

Nome científico

Nome comum

Aegithalidae

Aegithalos caudatus

chapim-rabilongo

Lullula arborea

cotovia-pequena

Alauda arvensis

Notas

Legislação
Aplicável

L.V.

Presença

LC

X

LC

X

laverca

LC

X

Galerida cristata

cotovia-de-poupa

LC

X

Alcenidae

Alcedo atthis

guarda-rios

LC

X

Anatidae

Anas platyrhynchos

pato-real

LC

X

Apus apus

andorinhão-preto

LC

C

Apus melba

andorinhão-real

NT

X

Ardeidae

Bubulcus ibis

garça-boeira

LC

X

Caprimulgidae

Caprimulgus europaeus

noitibó

VU

X

Certhiidae

Certhia brachydactyla

trepadeira-comum

LC

X

Columba livia

pombo-da-rocha

DD

X

Columba palumbus

pombo-torcaz

LC

X

Streptopelia decaocto

rola-turca

LC

X

Streptopelia turtur

rola-comum

LC

X

Corvus corone

gralha-preta

LC

X

Corvus corax

corvo

NT

C

Garrulus glandarius

gaio

Anexo D do Decreto-Lei
nº. 49/2005

LC

X

Anexo D do Decreto-Lei
nº. 49/2005

LC

X

Anexo A-I do Decreto-Lei
nº. 49/2005

EN

X

Alaudidae

Anexo A-I do Decreto-Lei
nº. 49/2005

Anexo A-I do Decreto-Lei
nº. 49/2005

Apodidae

Anexo A-I do Decreto-Lei
nº. 49/2005

Columbidae

Corvidae

Pica pica

Cuculidae

pega-rabuda

Pyrrhocorax pyrrhocorax

gralha-de-bico-vermelho

Cuculus canorus

cuco

LC

X

Emberiza calandra

trigueirão

LC

C

Emberiza cirlus

escrevedeira

LC

C

Estrilda astrild

bico-de-lacre

NA

X

Falco peregrinus

Falcão-peregrino

VU*

X

Falco tinnunculus

peneireiro-vulgar

LC

X

Carduelis carduelis

pintassilgo

LC

C

Carduelis chloris

verdilhão

LC

X

Carduelis cannabina

pintarroxo

LC

C

Fringilla coelebs

tentilhão

LC

X

Serinus serinus

chamariz

LC

C

Delichon urbica

andorinha-dos-beirais

LC

X

Hirundo rustica

andorinha-das-chaminés

LC

X

Hirundo daurica

andorinha-dáurica

LC

X

Emberizidae

Estrildidae

Não autóctone
Anexo A-I do Decreto-Lei
nº. 49/2005

Falconidae

Fringillidae

Hirundinidae
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FAMILIA

Nome comum

Riparia riparia

andorinha-das-barreiras

LC

X

Lanius meridionalis

picanço-real

LC

X

Anthus campestris

petinha-dos-campos

LC

X

Motacilla alba

alvéola-branca

LC

X

Motacilla cinerea

alvéola-cinzenta

LC

X

Oriolus oriolus

papa-figos

LC

C

Parus ater

chapim-preto

LC

X

Parus cristatus

chapim-de-poupa

LC

X

Parus caeruleus

chapim-azul

LC

C

Parus major

chapim-real

LC

C

Passer domesticus

pardal-comum

LC

C

Passer montanus

pardal-montes

LC

X

Alectoris rufa

perdiz-comum

LC

X

Dendrocopos major

picapau-malhado-grande

LC

X

Jynx torquilla

torcicolo

DD

X

Picus viridis

peto-verde

LC

X

Rallidae

Gallinula chloropus

galinha-d'água

LC

X

Sittidae

Sitta europaea

trepadeira-azul

LC

X

Athene noctua

mocho-galego

LC

X

Bubo bubo

bufo-real

NT

X

Otus scops

mocho-de-orelhas

DD

X

Strix aluco

coruja-do-mato

LC

X

Sturnus unicolor

estorninho-preto

LC

C

Cettia cetti

rouxinol-bravo

LC

C

Cisticola juncidis

fuinha-dos-juncos

LC

X

Hippolais polyglotta

felosa-poliglota

LC

X

Laniidae

Motacillidae

Oriolidae

Notas

Legislação
Aplicável

Nome científico

Anexo A-I do Decreto-Lei
nº. 49/2005

L.V.

Presença

Paridae

Passeridae

Phasionidae

Picidae

Strigidae

Sturnidae

Anexo A-I do Decreto-Lei
nº. 49/2005

Phylloscopus ibericus

X

Sylviidae

Troglodytidae

Sylvia atricapilla

toutinegra-de-barretepreto

LC

X

Sylvia melanocephala

toutinegra-dos-valados

LC

C

Sylvia undata

toutinegra-do-mato

LC

C

Regulus ignicapillus

estrelinha-real

LC

X

Troglodytes troglodytes

carriça

LC

C

Erithacus rubecula

pisco-de-peito-ruivo

LC

X

Luscinia megarhynchos

rouxinol

LC

X

Anexo A-I do Decreto-Lei
nº. 49/2005

Turdidae
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FAMILIA

Notas

Legislação
Aplicável

Nome científico

Nome comum

L.V.

Presença

Monticola solitarius

melro-azul

LC

C

Oenanthe hispanica

chasco-ruivo

VU

X

Phoenicurus ochruros

rabirruivo-preto

LC

C

Saxicola torquata

cartaxo-comum

LC

C

Turdus merula

melro-preto

LC

C

Turdus viscivorus

tordeia

LC

X

Tytonidae

Tyto alba

coruja-das-torres

LC

X

Upupidae

Upupa epops

poupa

LC

X

Mamíferos
Notas

Legislação
Aplicável

FAMILIA

Nome científico

Nome comum

L.V.

Presença

Canidae

Vulpes vulpes

raposa

LC

X

Erinaceidae

Erinaceus europaeus

ouriço-cacheiro

LC

X

Lepus granatensis

lebre

LC

X

Oryctolagus cuniculus

coelho-bravo

NT

C

Tadarida teniotis

morcego-rabudo

DD

X

Apodemus sylvaticus

ratinho-do-campo

LC

X

Microtus cabrerae

rato-de-Cabrera

VU

X

Microtus lusitanicus

rato-toupeiro, rato-cego

LC

X

Arvicola sapidus

rato-de-água

LC

X

Rattus norvegicus

ratazana-castanha

NA

X

Rattus rattus

ratazana-preto

LC

X

Mus domesticus

rato-doméstico, ratinhocaseiro

LC

X

Mus spretus

rato-das-searas, ratinhoruivo

LC

X

Lutra lutra

lontra

LC

X

Meles meles

texugo

LC

X

Mustela nivalis

doninha

LC

X

Mustela putorius

toirão

Anexo B-V do Decreto-Lei
nº. 49/2005

DD

X

Rhinolophus euryale

morcego-de-ferraduramediterrânico

Anexo B-II e B-IV do
Decreto-Lei nº. 49/2005

CR

X

Rhinolophus
ferrumequinum

morcego-de-ferraduragrande

Anexo B-II e B-IV do
Decreto-Lei nº. 49/2005

VU

X

Rhinolophus
hipposideros

morcego-de-ferradurapequeno

Anexo B-II e B-IV do
Decreto-Lei nº. 49/2005

VU

X

Rhinolophus mehelyi

morcego-de-ferraduramourisco

Anexo B-II e B-IV do
Decreto-Lei nº. 49/2005

CR

X

Crocidura russula

musaranho-de-dentesbrancos

LC

X

Crocidura suaveolens

musaranho-de-dentesbrancos-pequeno

NE

X

Suncus etruscus

musaranho-anão

LC

X

Leporidae

Molossidae

Anexo B-IV do DecretoLei nº. 49/2005

Anexo B-II e B-IV do
Decreto-Lei nº. 49/2005

Muridae

Anexo B-II e B-IV do
Decreto-Lei nº. 49/2005

Mustelidae

Rhinolophidae

Soricidae
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FAMILIA

Nome comum

Sorex granarius

musaranho-de-dentesvermelhos

DD

X

Sorex minutus

musaranho-anão-dedentes-vermelhos

DD

X

Suidae

Sus scrofa

javali

LC

X

Talpidae

Talpa occidentalis

toupeira

LC

X

Eptesicus serotinus

morcego-hortelão

Anexo B-IV do DecretoLei nº. 49/2005

LC

X

Miniopterus schreibersii

morcego-de-peluche

Anexo B-II e B-IV do
Decreto-Lei nº. 49/2005

VU

X

Myotis myotis

morcego-rato-grande

Anexo B-II e B-IV do
Decreto-Lei nº. 49/2005

VU

X

Myotis emarginatus

morcego-lanudo

Anexo B-II e B-IV do
Decreto-Lei nº. 49/2005

DD

X

Myotis nattereri

morcego-de-franja

Anexo B-IV do DecretoLei nº. 49/2005

VU

X

Myotis bechsteinii

morcego-de-Bechstein

Anexo B-II e B-IV do
Decreto-Lei nº. 49/2005

EN

X

Myotis daubentonii

morcego-de-água

Anexo B-IV do DecretoLei nº. 49/2005

LC

X

Nyctalus leisleri

morcego-arborícola

Anexo B-IV do DecretoLei nº. 49/2005

DD

X

Plecotus auritus

morcego-orelhudocastanho

Anexo B-IV do DecretoLei nº. 49/2005

DD

X

Vespertilionidae

Pipistrellus pipistrellus

morcego-anão

Anexo B-IV do DecretoLei nº. 49/2005

LC

X

Vespertilionidae

Pipistrellus kuhli

morcego-de-Kuhl

Anexo B-IV do DecretoLei nº. 49/2005

LC

X

Viverridae

Genetta genetta

geneta

Anexo B-V do Decreto-Lei
nº. 49/2005

LC

X

Vespertilionidae

Notas

Legislação
Aplicável

Nome científico

L.V.

Presença
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ANEXO X
Fichas Técnicas do calcário ornamental explorado
“Branco Mar/Branco Real”

