ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
Projeto de Exploração da Pedreira “Cabeço Gordo”
FREGUESIA DE SERRO VENTOSO
CONCELHO DE PORTO DE MÓS
DISTRITO DE LEIRIA
RESUMO NÃO TÉCNICO
1 – INTRODUÇÃO
O presente documento constitui o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do
projeto de exploração da pedreira “Cabeço Gordo” de Airemármores Lda, localizada na freguesia
de Serro Ventoso, concelho de Porto de Mós, distrito de Leiria, no setor Norte do Parque Natural
das Serras de Aires e Candeeiros (PNSAC). Dando cumprimento à legislação em vigor sobre o
Processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), este documento tem como principal finalidade
dar apoio à participação pública, pelo que nele se descreve de forma sucinta e coerente, numa
linguagem não técnica acessível à generalidade do público, as informações mais importantes que
constam do Relatório Síntese do EIA.
O Resumo Não Técnico (RNT) e o Relatório Síntese (RS) integram o Estudo de Impacte
Ambiental (EIA) da pedreira “Cabeço Gordo”, sendo o EIA do projeto de exploração da pedreira
acompanhado por um Plano de Pedreira (Plano de Lavra – PL e Plano Ambiental e de
Recuperação Paisagística – PARP), elaborado de acordo com a legislação em vigor que rege a
atividade de exploração de pedreiras, nomeadamente o Decreto-Lei n.º270/2001 de 6 de Outubro,
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º340/2007 de 12 de Outubro.
A realização do EIA decorreu entre Setembro de 2012 e Março de 2013.
2 – PROMOTOR DO PROJETO - ENTIDADE RESPONSÁVEL PELO EIA
A entidade promotora do projeto é a empresa Airemármores Lda, com sede em Lugar de Poço da
Chainça, São Bento, Apartado 72, 2480-901 Porto de Mós, que é também a entidade responsável
pelo EIA referente ao Projeto de Exploração da Pedreira “Cabeço Gordo”.
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3 – ENTIDADE LICENCIADORA - AUTORIDADE DE AIA - FASE DO PROJETO
O licenciamento do “Projeto de Exploração da Pedreira Cabeço Gordo” é da competência da
Direção Regional do Centro do Ministério da Economia e do Emprego (DRCMEE), nos termos da
alínea b) do n.º2 do Art.º11.º do Dec. Lei n.º340/07 de 12/10. A Autoridade de AIA é a Comissão
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC).
Tratando-se de uma exploração de rocha ornamental, identifica-se a Fase do “Projeto de
Exploração da Pedreira” como correspondendo à Fase de Execução em conformidade com as
diretrizes constantes no Plano de Pedreira proposto.
O EIA elaborado contribuiu para a caracterização e avaliação das principais condicionantes
ambientais, permitindo a proposta de medidas mitigadoras dos impactes negativos mais
importantes decorrentes da execução do projeto de exploração da pedreira. O Plano de Pedreira
proposto envolve a execução do Plano de Lavra (PL) em paralelo com a execução do Plano
Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) a implementar durante a vida útil da exploração
e no términus da atividade extrativa no local do projeto.
4 – PRETENSÃO DA EMPRESA NA EXPLORAÇÃO DA PEDREIRA “CABEÇO GORDO”
A Airemármores pretende explorar a pedreira “Cabeço Gordo” de forma a garantir no curto, médio
e longo prazo a continuidade da produção do calcário “Semi-Rijo do Codaçal” que atualmente
extrai da pedreira contígua “Pia das Lages n.º2”, prolongando assim a atividade extrativa da
empresa neste importante núcleo de exploração – o Núcleo Extrativo do Codaçal (NEC). Esta
necessidade imperativa deriva da diminuição acentuada das reservas exploráveis de calcário
ornamental na pedreira contígua licenciada da Airemármores (“Pia das Lages n.º2”).
A empresa tem vindo a estabilizar a sua carteira de clientes e consequentemente o volume de
vendas anuais, sobretudo para o mercado externo, prevendo-se a curto-médio prazo um
acréscimo na tonelagem destinada à exportação, dada a aceitação que os calcários ornamentais
extraídos no Codaçal têm tido, em particular em alguns países asiáticos como a China e,
inesperadamente, a India. Espera-se a médio prazo um acréscimo na tonelagem destinada ao
mercado interno, passada a instabilidade e recessão económica que o país atravessa.
Os recursos endógenos da empresa, a sua implantação nos mercados nacional e externo, e a sua
estratégia comercial, são a base para o sucesso económico e social da empresa, proporcionado
em grande parte pela exploração da unidade extrativa do Codaçal – pedreira ”Pia das Lages n.º2”
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– que por si só representa a principal fonte de matéria-prima da empresa e cuja continuidade será
garantida pela exploração da pedreira “Cabeço Gordo”.
5 – ANTECEDENTES PROCESSUAIS – DEFINIÇÃO DA PEDREIRA “CABEÇO GORDO”
O projeto de exploração a desenvolver na pedreira “Cabeço Gordo", sita no Núcleo Extrativo do
Codaçal (NEC), tem como objetivo o cumprimento técnico-legal determinado pelo Grupo de
Trabalho criado ao abrigo do Artigo 5º do Decreto-Lei n.º340/07 de 12/10, com vista à
regularização de “exploração não titulada por licença” através da adaptação da exploração da
pedreira “Cabeço Gordo” ao referido Decreto-Lei.
O pedido de regularização da pedreira “Cabeço Gordo” submetido a reapreciação ao abrigo do
n.º8 do Despacho n.º5697/2011 de 01 de Abril, obteve decisão favorável condicionada para uma
poligonal de pedreira com 18000 m2. O Plano de Pedreira apresentado incidiu sobre uma área
ligeiramente superior (+913m2), ou seja, sobre uma poligonal de pedreira com 18913 m2, resultado
da otimização da configuração da poligonal inicial, com o intuito de se garantir a melhor aplicação
das regras da arte na execução dos trabalhos de exploração através da horizontalização das
bancadas de desmonte, a qual gera benefícios diretos na racionalização e valorização geológicoeconómica do recurso a explorar e da recuperação paisagística a efetuar.
O Plano de Lavra traduz até à cota base do projeto (488 m) reservas de bloco ornamental na
ordem dos 247303 m3, estimando-se que possam ser exploradas durante os próximos 34 anos
com referência a uma produção constante de 7200 m3/ano de blocos com dimensão comercial.
6 - ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO DO PROJETO
O projeto foi elaborado de acordo com a legislação em vigor que regulamenta a exploração de
massas minerais, conjugada com a legislação específica sobre estudos de impacte ambiental,
respetivamente os diplomas legais – Dec.Lei n.º270/01 de 6/10 alterado pelo Dec.Lei n.º340/07 de
12/10, e Dec.Lei n.º69/00 de 3/5 alterado pelo Dec.Lei n.º197/05 de 8/11.
A implementação do projeto de exploração da pedreira obriga, no âmbito do licenciamento, a
sujeitar-se à Avaliação de Impacte Ambiental como estipulado na alínea a) do n.º2 do Anexo II do
Dec.Lei n.º69/00 de 3/5 (alterado pelo Dec.Lei n.º197/05 de 8/11), pelo facto da pedreira se
localizar em Área Sensível – Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC) e Sítio de
Interesse Comunitário Serras de Aire e Candeeiros (SICSAC).
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Elaborado nos termos da Portaria n.º330/01 de 2/4, o EIA teve incidência nos 18913 m2 da área
da pedreira (dos quais 14630 m2 estão afetos à lavra), sendo acompanhado pelo respetivo Plano
de Pedreira, cujo conteúdo técnico foi elaborado segundo as diretivas consignadas no Anexo VI
ao Dec. Lei n.º340/07 de 12/10.
Localizando-se a pedreira no setor Norte da área integrante do PNSAC, no flanco de encosta de
Cabeço Gordo a Noroeste da povoação do Codaçal, a mesma está sujeita aos mecanismos legais
no âmbito das competências deste organismo, com base no Plano de Ordenamento do Parque
Natural das Serras de Aires e Candeeiros (POPNSAC).
7 – DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO
7.1 – Localização e Acessos
A pedreira “Cabeço Gordo” está integrada no PNSAC, no lugar do Codaçal/Cabeço Gordo, na
freguesia de Serro Ventoso, concelho de Porto de Mós, distrito Leiria.
A zona do Codaçal é servida pela Estrada Nacional EN362, que faz a ligação Santarém-AlcanedePorto de Mós, e por uma rede de estradas municipais com menor impacte rodoviário onde se
destacam a Estrada Municipal EM554, a EM506 que na área em apreço faz a ligação Serro
Ventoso – São Bento, e a EM1350 que a partir da anterior dá acesso à povoação do Codaçal e à
área da pedreira.
A partir de Alcanede, o acesso à pedreira faz-se seguindo pela EN362, em direção a Norte até
Serro Ventoso; o Codaçal encontra-se num desvio à direita da estrada que liga o Serro Ventoso a
São Bento. A partir de Porto de Mós, percorre-se na direção Sul cerca de 5 km na EN362 até
próximo da povoação de Serro Ventoso, tomando-se à esquerda e junto ao km 12 deste itinerário
(EN362) a EM506 passando-se por Chão das Pias até ao desvio à direita para o Codaçal.
O PNSAC abrange uma parte significativa do Maciço Calcário Estremenho (MCE), englobando os
seus limites as Serras de Aire e Candeeiros e os Planaltos de Santo António e São Mamede. A
Planta 1 ilustra a localização da pedreira “Cabeço Gordo” tendo em consideração o seu
enquadramento à escala nacional, regional e local. Ao nível local o posicionamento da pedreira é
dado pela poligonal inserida no extrato da folha n.º318 (Mira de Aire/Porto de Mós) da Carta Militar
de Portugal, à escala 1/25000 (IGE - série M888, ed. 3 de 2004).
A Figura 1 ilustra o enquadramento da pedreira face à rede viária local e regional.
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Figura 1 – Enquadramento da pedreira face à rede viária local e regional.
7.2. – Caracterização da Exploração
Áreas e Produções: A área da pedreira é de 18913 m2, correspondendo 14630 m2 deste total à
área de desmonte e 4283 m2 à área de defesa. A produção média prevista para a pedreira é de
18000 m3/ano - 7200 m3 de rocha ornamental e 10800 m3 de escombros.
Infraestruturas de Superfície: Os blocos saem da pedreira em bruto directamente para o cliente
(com as dimensões comerciais), com destino aos vários circuitos e canais de distribuição
nacionais e estrangeiros.
Sendo a pedreira “Cabeço Gordo” contígua à pedreira “Pia das Lages n.º2”, ambas do mesmo
explorador, a Airemármores Lda, as instalações sociais, sanitárias e industriais que irão servir a
pedreira alvo de estudo são as mesmas que atualmente se posicionam no interior da área
licenciada da pedreira “Pia das Lages n.º2”, e que apoiam a sua atividade.
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Assim, das instalações de apoio à pedreira fazem parte: a) o pavilhão dotado de escritório,
refeitório, instalações sanitárias e arrecadações; b) o posto de transformação; c) a fossa para
manutenção de viaturas; d) o tanque de retenção de lamas; e) o depósito de água.
O pavilhão coberto destina-se também a armazém de ferramentas e máquinas (onde se procede à
manutenção simples e conservação de equipamentos), bem como à aparelhagem de blocos por
ação de monolâmina coadjuvada por ponte rolante.
Equipamentos Produtivos: O equipamento produtivo adstrito à atividade de exploração na
pedreira “Cabeço Gordo” será o mesmo que atualmente se encontra instalado na pedreira
contígua “Pia das Lages n.º2”, a saber: • 5 Máquinas de fio diamantado; • 1 Roçadora de
corrente; • 2 Escavadoras hidráulicas; • 1 Dumper de carga; • 1 Pá carregadora; • 2 Perfuradoras
pneumáticas; • 1 Grupo industrial (PT e compressor); • 1 Ponte rolante; • 2 Monolâminas.
Meios Humanos e Regime de Laboração: Os meios humanos afetos à pedreira “Cabeço
Gordo”, os mesmos que atualmente estão afetos à pedreira contígua “Pia das Lages n.º2”, têm a
seguinte distribuição: • Gerente (1); • Encarregado geral (1); • Operadores de máquinas (2); •
Operador de máquina de fio (1); • Operador de roçadora (1); • Operador de monolâmina (1); •
Responsável pela segurança, higiene e saúde (1); • Diretor Técnico (1). O regime de laboração
será idêntico ao que atualmente se pratica na pedreira contígua: ao longo dos 12 meses do ano,
num turno diário das 8.30 h às 17.30 h, com intervalo para almoço das 12.30 h às 13.30 h. Com a
implementação do projeto serão mantidos os atuais 9 postos de trabalho afetos à pedreira
contígua, podendo eventualmente serem criados novos empregos.
Plano de Lavra (PL): Tendo por condição a correta aplicação das regras de arte, o método de
exploração a implementar na pedreira “Cabeço Gordo” visa a consonância entre a segurança, a
economia da exploração, o correto aproveitamento do jazigo e a proteção ambiental da área
intervencionada e sua envolvente.
Desmonte: O processo de exploração será idêntico ao que atualmente se pratica na pedreira
contígua da Airemármores, concretamente o desmonte a céu-aberto, em flanco de encosta, por
degraus direitos, com recurso a meios mecânicos móveis, sendo o corte por fio diamantado a
técnica de desmonte utilizada. O desmonte envolve as seguintes operações: A) Decapagem e
armazenamento das terras vegetais; B) Deposição dos blocos calcários sem aptidão ornamental;
C) Extração dos blocos calcários com aptidão ornamental (envolvendo a conjugação das tarefas
de furação, corte, derrube, esquadrejamento e remoção); D) Limpeza e saneamento dos pisos.
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Depressão escavada: No fim da vida útil da pedreira, as características da escavação final pós
recuperação são as seguintes: • Área - 14630 m2; • Profundidade máxima - 28 m; • Bancadas - no
máximo 4, colocando-se os pisos, do topo para a base, instalados às cotas dos 565; 558 e 551 •
Dimensão das bancadas - com 7 m de altura média, separadas por patamares direitos com 3 m
de largura; • Geometria - bacia fechada de fundo largo; • Plataforma de enchimento – ocupa uma
área de 12009 m2, instalada à cota média dos 537 m, com inclinação de 6 a 7% acompanhando a
morfologia natural do terreno em flanco de encosta de SE para NW.
Terras e Escombros: As terras resultantes da decapagem superficial e gradual do terreno à
medida que se concretiza o avanço do desmonte terão como destino o armazenamento em
pargas próprias posicionadas ao redor da escavação, para posteriormente serem reutilizadas nas
tarefas de proteção e recuperação do céu-aberto. No total a volumetria de terras a movimentar
rondará os 4389 m3.
O projeto não contempla a formação de escombreiras. Os escombros resultantes do processo
produtivo (calcário alterado das camadas superficiais – “carga” e blocos desaproveitados sem
aptidão ornamental) servirão para constituir barreiras de proteção e segurança a partir do exterior
(murete de blocos), e para utilizar no enchimento parcial da área escavada da pedreira. O modelo
de deposição será idêntico ao atualmente praticado na pedreira contígua “Pia das Lages n.º2”, ou
seja, segundo um modelo de deposição definitiva feita ao ritmo de “lavra à frente e enchimento
atrás”. Prevê-se uma volumetria total a depositar que rondará os 370955 m3 (60% das reservas
exploráveis de calcário a desmontar até às cotas do projeto), acrescida do natural empolamento.
Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP): O modelo de recuperação
paisagística e ambiental deverá ser implementado em concomitância com o desenvolvimento da
lavra, de forma a facilitar as tarefas finais de recuperação paisagística a implementar no final da
vida útil da pedreira.
Para além da reflorestação de toda a área intervencionada na pedreira, a recuperação têm como
principal objetivo a reposição parcial da topografia da corta da pedreira, assentando num modelo
de enchimento gradual da escavação por intermédio da utilização do material estéril (vulgo
escombros) resultante do desmonte do maciço.
As tarefas de recuperação paisagística a implementar na pedreira “Cabeço Gordo” distribuem-se
por 2 Fases: 1ª Fase – Recuperação Paisagística Inicial e 2ª Fase - Recuperação Paisagística
Final.
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1ª Fase - Recuperação Paisagística Inicial
As medidas de recuperação paisagística a implementar nesta fase visam essencialmente a
deposição em pargas das terras de cobertura, a criação de uma cortina arbórea, e a
implementação de um murete de blocos. De forma sucinta, as medidas de recuperação a
implementar nesta fase são as seguintes:
A) Deposição das Terras Vegetais Provenientes das Decapagens.
B) Implementação de Murete de Blocos.
C) Constituição de Cortina Arbórea.
D) Outras Medidas de Integração Paisagística.
2ª Fase - Recuperação Paisagística Final
Engloba as medidas de recuperação paisagística e ambiental a implementar no decorrer do tempo
de vida útil da pedreira e no ano seguinte ao términus da atividade extrativa desenvolvida no local
do projeto. Consistem basicamente na modelação topográfica da escavação e na reconversão
florestal e vegetativa da área intervencionada. De forma sucinta, as medidas de recuperação a
implementar nesta fase são as seguintes:
E) Extensão da Cortina Arbórea.
F) Enchimento Parcial da Escavação.
G) Colocação de Substrato de Terras Vegetais Sobre a Área Intervencionada.
H) Reflorestação Arbórea Sobre a Área de Enchimento da Escavação.
I) Hidrossementeira Herbáceo-Arbustiva sobre a Plataforma de Enchimento e sobre os Pisos
Finais da Escavação.
J) Implementação de Vedação no Perímetro do Céu-aberto.
A revegetação com espécies arbóreas pertencentes à vegetação climácica autóctone, como é o
caso do carvalho-cerquinho, da azinheira, e do carrasco, potencia a reconversão florestal e
vegetativa da área afetada pela pedreira, promovendo a sua integração na fisiografia da região.

Como anexo a esta página apresentam-se em formato A3 as plantas do projeto com os n.ºs 3, 4,
5 e 6 à escala 1/1000, as mesmas que constam do Plano de Pedreira à escala 1/500.
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8 – CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS DE REFERÊNCIA
Geologia e Geomorfologia – O recurso geológico a explorar faz parte da unidade dos Calcários
Ornamentais do Codaçal que integra o MCE. A pedreira insere-se na morfologia típica do MCE, na
unidade Planalto de Santo António, onde o desenvolvimento de formas cársicas de superfície e
profundidade constituem as principais especificidades morfológicas da região. A pedreira
posiciona-se no setor NW do Planalto, concretamente num dos cabeços que formam a cumeada
da Serra de São Bento (Cabeço Gordo).
Solos – Os solos da região são pouco espessos, rugosos, bastante pedregosos e pouco férteis,
permitindo uma cobertura vegetal essencialmente rasteira e perfeitamente adaptada a solos
pobres, como são os de natureza calcária. Os solos agricultáveis, mercê das condições
topográficas favoráveis, desenvolvem-se no fundo dos vales secos e das depressões cársicas
onde ainda subsiste alguma cobertura gresosa resultante da alteração dos calcários (“terra
rossa”), como no vale que se estende de Mendiga até Serro Ventoso.
Planeamento e Ordenamento do Território – Na Planta de Ordenamento do PDM de Porto de
Mós a pedreira insere-se em Espaço de Indústria Extrativa e Espaço Florestal, estando neste
último espaço o setor da pedreira mais a NW inserido na subclasse denominada por “Matos de
Proteção”. Na Planta de Outros Condicionantes do PDM, a pedreira insere-se em “Área Sujeita ao
Regime Florestal”.
Em termos de Áreas de Uso Condicionado, a área da pedreira não assenta em solos pertencentes
à Reserva Agrícola Nacional (RAN). No que diz respeito à Reserva Ecológica Nacional (REN) a
área da pedreira insere-se em solos pertencentes à REN – “área de máxima infiltração”.
Relativamente a outras figuras de ordenamento legalmente definidas, nomeadamente as que
incidem sobre áreas protegidas e classificadas, destacam-se as que geograficamente englobam a
pedreira “Cabeço Gordo” e as pedreiras similares que se posicionam na sua envolvente,
concretamente o “Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros” (PNSAC) e o “Sítio de
Interesse Comunitário Serras de Aire e Candeeiros” (SICSAC), cujos limites, grosso modo, são
coincidentes (vide Figura 2 anexa a esta página).
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Segundo a legenda da Planta de Ordenamento do POPNSAC, a pedreira “Cabeço Gordo” assenta
em “Área de Proteção Complementar II” (APCII), compatível com a exploração de massas
minerais no cumprimento do estipulado no n.º8 do Artigo 32º da RCM n.º57/2010. Já na legenda
da Planta de Condicionantes do POPNSAC a pedreira assenta em terrenos da “Reserva
Ecológica Nacional” e no perímetro abrangido pelo “Regime Florestal”.
Recursos Hídricos – A linha de água com drenagem mais próxima da área do projeto, a mais de
2 km para NE, é o ribeiro da Fórnea. A pedreira não é atravessada por nenhuma linha de água,
sendo a rede hidrográfica na sua vizinhança pouco densa, formada por trechos temporários sem
qualquer ligação superficial ao ribeiro, que se encontram completamente secos nos meses sem
pluviosidade ou com caudais bastante reduzidos nos meses mais chuvosos, devido às boas
condições de infiltração proporcionadas pelas superfícies de natureza calcária. O sistema aquífero
MCE, de comportamento tipicamente cársico, é o que mais influência o regime hídrico da região,
não existindo na zona envolvente da pedreira nenhuma saída natural deste sistema (nascente
e/ou captação).
Clima – A área em estudo é caracterizada por apresentar um clima de transição entre as
influências marítimas do Atlântico e do Mediterrâneo, com maior preponderância de temperaturas
frias. O vento mais frequente sopra de NW, sendo este o rumo do vento mais veloz nos meses
mais secos e quentes do ano (Julho e Agosto).
Paisagem – A área do projeto insere-se na paisagem típica do carso do MCE onde, para além de
outras formas, se destacam os campos de lapiás por entre a vegetação rasteira sub-arbustiva. A
secura à superfície, a erosão, a rocha nua, a intricada malha de muros, os moinhos de vento, os
chousos e a vegetação incipiente que se desenvolve entre a rocha, reflectem os principais traços
da paisagem na zona do Codaçal. O aspecto “calvo” das zonas limítrofes à pedreira é a
consequência do modo como ao longo do tempo se foi fazendo a apropriação do espaço, o qual
contribui ainda mais para acentuar o cariz pedregoso da paisagem e descaracterizar o elevado
grau de organização do sistema cársico que é bem patente em zonas afastadas menos
intervencionadas pelo homem.
Ecologia – A área do projeto insere-se no interior dos limites definidos pelo Parque (PNSAC) e
pelo Sítio da Rede Natura (SICSAC), os quais encerram uma grande riqueza ecológica, assente
numa grande diversidade de habitats em substrato calcário. A pedreira não assenta sobre habitats
protegidos e/ou prioritários legalmente definidos. Na zona da pedreira “Cabeço Gordo” dominam
os espaços florestais degradados, ocupados por pinheiros e eucaliptos incipientes, sobretudo no
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interior e vizinhança da poligonal da pedreira, acompanhados por espécies de vegetação rasteira
(herbácea e arbustiva) à base de carrasco e alecrim.
Nas zonas envolventes, a maior parte da vegetação é de ocorrência espontânea, bem adaptada
aos solos secos e pedregosos, constituindo a expressão mais directa da degradação da
vegetação autóctone primitiva em situação de meia encosta. A atividade atualmente instalada na
zona do Codaçal permite concluir que a desertificação da fauna é quase total.
Ruído – As medições do ruído ambiente efetuadas junto ao recetor sensível identificado na
envolvente da pedreira (conjunto das três habitações do Codaçal mais próximas da pedreira),
revelaram, na situação de intervenção atual, valores inferiores aos valores limite de exposição,
tendo-se cumprido os critérios da “incomodidade” e do “nível sonoro médio de longa duração”.
Concluiu-se ainda que o efeito do ruído perturbador, mesmo considerando o carácter cumulativo
associado ao ruído emitido pelas pedreiras vizinhas, não se faz sentir de forma preocupante junto
ao recetor sensível existente.
Qualidade do Ar – A recolha de partículas efetuada junto ao recetor sensível identificado
(conjunto das três habitações do Codaçal mais próximas da pedreira), revelou que em nenhum
dos sete dias de recolha se excedeu o valor limite para partículas finas PM10, verificando-se no
local de amostragem níveis de concentração dentro dos valores limite estipulados pela legislação
em vigor. Mesmo considerando o caráter cumulativo associado há emissão de partículas pelas
pedreiras vizinhas, concluiu-se que o seu efeito não é preocupante junto ao recetor sensível.
Rede Viária – O trânsito preferencial dos camiões oriundos da pedreira efetuar-se-á na EM1350 e
na EM506 em direcção à EN362, apresentando estes itinerários municipais traçados sinuosos,
com faixas de rodagem estreitas que dificultam a circulação e cruzamento de pesados,
encontrando-se o pavimento em razoável estado de conservação.
Sócio-Economia – A população do concelho pode-se considerar estável, com o vincado
envelhecimento da estrutura populacional, onde a ocupação do espaço se relaciona com as
atividades agropecuárias, silvo-pastorícia, indústria têxtil, de curtumes, extrativa e agricultura
pobre de montanha embora, não obstante o solo agreste, o concelho tenha vales abundantes em
fruta e produtos hortícolas. A extração de rochas calcárias sempre foi uma atividade tradicional na
região, contribuindo hoje de forma significativa para a população ativa no setor primário. Dos
principais valores, recursos e potencialidades das freguesias abrangidas pelo PNSAC, destacamse: a localização geográfica, a paisagem, a riqueza do património histórico, o valor da
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biodiversidade, a importância estratégica da água, a extração da pedra calcária, e a fraca
degradação ambiental que ainda se regista.
Património Arqueológico, Arquitetónico, Etnográfico e Espeleo-Arqueológico – Na
prospeção realizada no interior da área da pedreira e na sua envolvente mais próxima apenas foi
registado um chouso de pedra seca denominado por “cercado Cabeço Gordo”. A pedreira
desenvolve-se em flanco de encosta que culmina numa bancada de lapiás recortada. Não se
identificaram quaisquer outras estruturas arqueológicas ou espeleológicas de valor excecional.
Na envolvente alargada à pedreira “Cabeço Gordo” são vários os topónimos alusivos à presença
das formações cársicas, como: “Cabeço Gordo”, “Covão Alto”, “Covão da Fonte”, “Penas da
Feteira”, “Cabeço da Fórnea”, “Cabeço das Pias”, “Chão das Pias”, remetendo estas últimas para
as depressões de morfologia oval, formadas no calcário através da ação química e mecânica das
águas, frequentemente aproveitadas pelo Homem como tanques ou bebedouros para animais.
Outros topónimos como “Casal Velho”, “Poço da Chainça”, “Lagar Novo”, “Casal das Correias”,
“Malhadas”, corroboram a presença humana na região e as suas atividades ligadas a agricultura e
exploração dos recursos naturais e hídricos.
Os arqueossítios dominantes neste território correspondem a contextos de aproveitamento das
cavidades naturais, abrigos e grutas. A presença humana está documentada através de vestígios
arqueológicos desde o período paleolítico. O Algar da Arroteia é uma jazida na qual foram
recolhidas lascas de sílex. Ao período Neolítico remontam as ocupações da gruta da Lapa da
Mouração (necrópole) e a gruta da Cova Velha (onde se identificaram fragmentos de cerâmica).
No que diz respeito ao património arquitetónico refere-se o “Castelo de Porto de Mós”, classificado
como Monumento Nacional, cujo atual edifício representa um dos mais importantes elementos
arquitetónicos do séc. XV, em Portugal.
9 – IMPACTES AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS PRECONIZADAS
A análise de impactes ambientais incidiu sobre os aspectos negativos/positivos gerados no meio
ambiente pela exploração da pedreira “Cabeço Gordo”, bem como sobre a ocorrência de
eventuais impactes relacionados com as ações do projeto de exploração e de impactes
cumulativos relacionados com a proximidade das pedreiras que integram o Núcleo Extrativo do
Codaçal - NEC (vide Figura 3 anexa a esta página). A avaliação de impactes utilizou uma escala
que os classificou como importantes, pouco ou muito importantes.
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Pedreira "Cabeço Gordo"
Unidades Similares

LISTAGEM DAS PEDREIRAS REPRESENTADAS
(números, nomes e proprietários)
Nr

Nome

“Pia das Lages”

Garcia Anastácio Bento

5490

“Cabeço Gordo n.º 2”

Mármores Garcogel, Lda

5511

“Cabeça Gorda (PRS - 5)”

PedraMoca, Lda

“Eira da Morgada”

Manuel Cordeiro Rei

“Pia das Lages n.º 4”

Marbipedra, Lda

5510
5515
5537
5556
5571
5821

“Cabeço Gordo”
"Codaçal nº 2"

“Pia das Lages n.º2”
“Pia das Lages n.º3”

“Cabeço Gordo n.º 7”

0

125

250

500 m

Proprietario

3826
5479

-14250

-14250

-14000

5571

Marmorrimal, Lda
Rafaéis, Lda

Airemármores
Bentos, Lda

M. Anastácio, Lda.

Figura 3 - Unidades Similares da Vizinhança
da pedreira "Cabeço Gordo".

Clima – São pouco importantes os impactes gerados no clima pela atividade extrativa que se
desenvolve no local, considerando sobretudo que as pedreiras de rocha ornamental existentes
são de reduzida dimensão (a área de lavra da pedreira “Cabeço Gordo é de apenas 14630 m2).
Geomorfologia – Consideraram-se importantes os impactes negativos (visual e topográfico)
gerados pela pedreira alvo de estudo (escavação), como também no contexto de exploração que
se verifica no interior do Núcleo Extrativo do Codaçal (escavações, depósitos de materiais, etc.).
As medidas de recuperação paisagística a implementar durante e após a atividade de exploração
permitirão atenuar o impacte visual e morfológico gerado pela escavação da pedreira “Cabeço
Gordo”. O enchimento gradual da escavação com os escombros produzidos até à cota média dos
537 m atenuará o impacte visual e morfológico gerado pela mesma, ao diminuir em cerca de 49 m
a altura final da escavação. Por fim, as plantações e sementeiras a realizar sobre a plataforma de
enchimento da escavação e sobre os pisos finais do céu-aberto que irão permanecer no final
(impactes residuais), constituem medidas capazes de mitigar os impactes negativos gerados na
geomorfologia.
Solos - Ao nível dos impactes esperados com a implementação do projeto de exploração,
consideram-se pouco importantes os impactes negativos sobre a alteração da ocupação e uso
do solo, face à reduzida área de intervenção na pedreira, às características dos solos de cobertura
(pobres e pouco espessos), e ao recobrimento vegetal incipiente que caracteriza todo este sector.
Por outro lado, o projeto engloba o desenvolvimento da lavra sobre 14630 m2 de terreno
parcialmente intervencionado, o que reduz significativamente os trabalhos de “descubra” do
maciço que envolvem a remoção da camada superficial de solo e da vegetação. A implementação
do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) colmatará os impactes esperados ao
nível da alteração da ocupação e uso do solo para fins industriais.
Para minimizar os impactes instalados e esperados ao nível da alteração da ocupação e uso do
solo, o estudo recomenda a reposição integral dos solos como substrato às plantações e
sementeiras previstas no PARP. Ao nível da eventual contaminação superficial dos solos pelo
contacto com poluentes, o estudo apresenta um conjunto de medidas de minimização onde se
destaca o princípio de não se efetuar a manutenção dos equipamentos produtivos no interior da
área da pedreira mas sim no interior do pavilhão industrial da Airemármores existente no local.
Ordenamento do Território – Consideram-se pouco importantes os impactes negativos
esperados com a implementação do projeto ao nível da interferência com o PDM de Porto de Mós,
com a Reserva Agrícola Nacional (RAN), com a Reserva Ecológica Nacional (REN), com o
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SICSAC, e com o POPNSAC. Com vista à compatibilização da exploração da pedreira com a REN
deverá ficar garantida a drenagem dos terrenos confinantes durante e após a atividade extrativa.
Recursos Hídricos – São pouco importantes os impactes gerados pela pedreira nos recursos
hídricos. O desenvolvimento da lavra não irá interferir com linhas de água nem com estruturas
cársicas que condicionam a circulação sub-superficial e profunda, uma vez que a pedreira não se
posiciona na zona de recarga da principal exsurgência conhecida na zona – a Fórnea, não sendo
de admitir que induza a desequilíbrios no aquífero estudado, ou na qualidade da água que
caracteriza o potencial hídrico da região. A escavação, na sua configuração final, não irá interferir
com o nível de água de circulação subterrânea que, localmente, deverá posicionar-se a grande
profundidade (>400 m).
Como principais medidas a implementar no final da vida útil da pedreira, o estudo recomenda a
modelação topográfica da escavação de modo a repor as condições iniciais de recarga, e a
descompactação mecânica dos solos nas zonas mais solicitadas pela circulação das máquinas,
de forma a restabelecer os índices de infiltração normais.
Ecologia - São pouco importantes os impactes negativos esperados ao nível da alteração do
coberto vegetal e da desertificação faunística devido à atividade da pedreira “Cabeço Gordo”,
considerando-se no entanto importantes no contexto global da atividade que se verifica no Núcleo
Extrativo do Codaçal. Os impactes cumulativos esperados são pouco importantes, uma vez que
não há afectação directa de habitats classificados, havendo apenas a considerar a perturbação
que é gerada pela pedreira sobre locais envolventes a preservar. Recomendam-se medidas para
corrigir os impactes instalados (redução da vegetação e ausência de fauna), e limitar a
perturbação ecológica sobre a envolvente, das quais se destacam as ações de recuperação
paisagística a implementar durante e após a fase de exploração, em paralelo com o controlo do
ruído e das poeiras.
Paisagem – Será importante o impacte visual gerado pela pedreira “Cabeço Gordo” assim como
o é pelas restantes pedreiras que integram o Núcleo Extrativo do Codaçal, sobretudo pela
ocupação industrial do espaço. Não se espera um efeito cumulativo acentuado com a execução
do projeto pelo facto da área da pedreira já ter sido remexida, o que lhe confere características
paisagísticas distintas das iniciais. A maioria dos impactes são temporal e espacialmente restritos,
exceptuando-se o de carácter residual associado à depressão escavada, passando a sua
atenuação pela adopção das medidas de recuperação paisagística a implementar durante e após
a fase de exploração, de forma a reabilitar paisagística e ambientalmente todo o espaço afectado.
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Ruído – São pouco importantes os impactes negativos gerados pelo ruído no ambiente externo
da pedreira, uma vez que a normal atividade não gera incomodidade junto ao recetor sensível
existente (conjunto das três habitações do Codaçal mais próximas da pedreira), nem são
ultrapassados os limites para os restantes indicadores de ruído (ruído noturno e ruído diurnoentardecer-nocturno). Com a execução do projeto não será de prever qualquer efeito cumulativo
no ruído perturbador, mesmo considerando o contributo do ruído gerado pelas pedreiras vizinhas.
O estudo recomenda medidas para controlar e mesmo reduzir os níveis de emissão de ruído,
nomeadamente a redução das velocidades de circulação dos equipamentos móveis, a
implementação de um plano de manutenção preventiva dos equipamentos, e o controlo periódico
dos níveis de ruído no ambiente externo à pedreira (Plano de Monitorização do Ruído Ambiente).
Poeiras (Partículas Finas PM10) – São pouco importantes os impactes negativos gerados
pelas poeiras no ambiente geral, uma vez que a normal atividade não gera níveis de
empoeiramento críticos junto ao recetor sensível existente (conjunto das três habitações do
Codaçal mais próximas da pedreira). Com a execução do projeto não será de prever qualquer
efeito cumulativo no empoeiramento, mesmo considerando o contributo gerado pelas pedreiras
vizinhas. O estudo recomenda medidas para controlar e mesmo reduzir os níveis de emissão de
poeiras, sugerindo a execução de uma cortina arbórea, a aspersão controlada de água sobre os
acessos de terra batida e sobre os materiais depositados, a limpeza e manutenção dos acessos à
área da pedreira, e a implementação do Plano de Monitorização da Qualidade do Ar Ambiente.
Património Arqueológico, Arquitetónico, Etnográfico e Espeleo-Arqueológico – São pouco
importantes os impactes negativos gerados pela pedreira nestas vertentes patrimoniais, uma vez
que não foram registadas na prospeção realizada quaisquer incompatibilidades entre o projeto e o
património existente. Com a execução do projeto prevê-se apenas a afetação do cercado de
pedra seca (chouso) situado no interior da área da pedreira. Como principais medidas a
implementar o estudo recomenda o registo fotográfico, topográfico e memória descritiva do
cercado Cabeço Gordo, um acompanhamento arqueológico durante as fases da atividade de
exploração que envolvam mobilização de sedimentos, e uma monitorização periódica com o
objetivo de verificar a existência de eventuais cavidades cársicas.
Rede e Circulação Viária – São importantes os impactes negativos com efeitos nas populações
do Codaçal e Chão das Pias, devido à incomodidade gerada pela passagem da globalidade dos
camiões oriundos do Núcleo Extractivo do Codaçal, pelas EM1350 e EM506. É necessário
melhorar as condições de circulação e evitar que se atinjam índices de incomodidade, degradação
e perigosidade elevados no interior destas povoações, devendo a empresa ter abertura e ser
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participativa na resolução dos problemas da rede viária local, sobretudo para os relacionados com
o melhoramento e manutenção dos pavimentos e valetas, e com a eventual pavimentação do
principal acesso comum de terra batida que dá passagem a cada uma das pedreiras do Codaçal.
Sócio-Economia – A atividade extrativa instalada no local origina impactes positivos
importantes no meio sócio-económico local e regional. Um aspecto positivo que advém da
exploração da pedreira “Cabeço Gordo”, na continuidade da produção do calcário “Semi-Rijo do
Codaçal” que atualmente a empresa extrai da pedreira contígua “Pia das Lages n.º2”, é o facto da
Airemármores Lda ter vindo a estabilizar a sua carteira de clientes e consequentemente o volume
de vendas anuais, sobretudo para o mercado externo, dada à excelente qualidade e aceitação dos
produtos que comercializa. Prevê-se com a implementação do projeto manter as exportações da
empresa para a China (atualmente garantidas pela exploração da pedreira contígua), e fomentar
ainda mais a exportação para a India, não só por ser o mais recente cliente da empresa mas
porque constitui o mercado emergente com maior potencialidade de crescimento. Apesar da
importância sócio-económica extravasar as fronteiras nacionais, contribuindo no âmbito
internacional para a amplitude considerável atingida pelas exportações de calcários ornamentais
em bloco, a exploração da rocha ornamental na pedreira e em todo o Núcleo Extractivo do
Codaçal é de extrema importância para o desenvolvimento integrado e sustentável da região, uma
vez que gera emprego e riqueza, contribuindo de forma positiva para o crescimento de outros
setores de atividade situados a jusante (indústria transformadora), e para a dinamização da
atividade económica ao nível da restauração, do comércio e outros serviços.
Impactes Residuais – O estudo revelou que o impacte negativo de carácter permanente gerado
pela depressão escavada e pelos taludes que a definem é pouco importante se devidamente
recuperados e integrados no meio envolvente, não se comprometendo deste modo, e de forma
irreversível, a recuperação de alguns dos valores paisagísticos e da biodiversidade existentes
antes do inicio da atividade no local. Com efeito, o enchimento parcial previsto da escavação até à
cota média dos 537 m atenuará o impacte geomorfológico e visual gerado por esta depressão,
diminuindo-se cerca de 49 metros à altura da escavação projetada para o final da exploração.
10 – PLANOS DE MONITORIZAÇÃO
O estudo apresenta propostas de monitorização para o ruído, poeiras (partículas finas) e resíduos,
no ambiente externo da pedreira, no âmbito do processo de observação e recolha de dados sobre
o estado do ambiente e sobre os efeitos ambientais que serão induzidos pela implementação do
projeto, no âmbito do cumprimento integral e criterioso do Plano de Segurança e Saúde, e do
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Plano de Gestão de Resíduos visando o melhoramento da gestão de resíduos no interior do
pavilhão da Airemármores externo à área da pedreira mas que dará apoio à atividade.
De forma resumida, todos os planos de monitorização propostos contemplam a discriminação dos
seguintes aspetos: 1) os parâmetros a medir e a observar; 2) os equipamentos e meios a utilizar;
3) as metodologias recomendadas; 4) os locais de medição, colheita, ou de observação; 5) a
periodicidade das campanhas; 6) a análise dos resultados.
11 – CONCLUSÕES
Em termos ambientais pretendeu-se com o EIA diagnosticar os problemas associados à
exploração da pedreira “Cabeço Gordo” no interior do PNSAC, não os tendo dissociado com os
decorrentes da exploração que atualmente se verifica no interior do Núcleo Extractivo do Codaçal,
tendo-se considerado como contributo para a sua resolução uma proposta de exploração e
recuperação com regras, orientações e metodologias bem definidas, naturalmente à escala da
área total do projeto (18913 m2), cujo cumprimento permitirá uma melhor compatibilização entre a
pedreira, o ordenamento do território, o ambiente e o desenvolvimento sócio-económico,
esperando-se que no final da atividade não se inviabilize irreversivelmente qualquer outra
potencialidade de desenvolvimento numa área restrita do interior do PNSAC que é sobretudo
sensível em termos paisagísticos e ecológicos.
As atividades comerciais e industriais diretamente associadas aos calcários ornamentais extraídos
no Codaçal contribuem de um modo muito significativo para o desenvolvimento económico do
país, visto que a maior parte da produção de calcário em bruto e transformado se destina à
exportação.
Reconhecendo a imprescindibilidade dos recursos minerais para a sociedade, para a
competitividade, para o crescimento e para a geração de emprego a nível local e regional,
considera-se que o Projeto Global apresentado (Plano de Pedreira e Estudo de Impacte
Ambiental) é sustentável no plano económico, social e ambiental, promovendo o crescimento da
economia através da garantia de abastecimento de matérias-primas essenciais e do reforço da
sua importância no Produto Interno Bruto nacional (PIB) e nas exportações.

Porto de Mós, Julho de 2013
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