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1. INTRODUÇÃO
O presente documento constitui o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte
Ambiental do Projeto da Área de Exploração da Pedreira de Calcário denominada
“Cabeça Denta”.
O Estudo de Impacte Ambiental decorre do facto da pedreira estar incluída em área
sensível, rede Natura 2000, ficando sujeita a AIA os projetos enunciados no Anexo II
do Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental, Decreto-Lei n.º 197/2005,
de 8 de Novembro. Este anexo determina que para a indústria extrativa, pedreiras,
n.º 2 alínea a) inserida em áreas sensíveis, os projetos são sujeitos a AIA.
A entidade licenciadora do projeto de execução, 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, a Direção Regional da Economia do Centro. A autoridade de AIA é a
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), nos
termos da alínea b) do ponto 1 do Artigo 7° do Decreto-Lei n.°69/2000, de 3 de Maio
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, 8 de Novembro, bem
como pela Declaração de Retificação n.º 2/2006, de 6 de Janeiro.
A atividade de extração de lajes e pedra calcária é desenvolvida neste espaço há
mais de quarenta anos, com o presente e anteriores proprietários, de acordo com o
enquadramento legal vigente à altura. A área da pedreira está agora inserida na rede
Natura 2000, aprovada por Resolução de Conselhos de Ministros n.º 76/00, de 05 de
julho.
Os trabalhos de campo foram realizados entre junho - agosto 2012, março – abril e
julho - agosto 2013
1.1

Identificação do projeto e empresa proponente

O projeto localiza-se na freguesia da Cumeeira, concelho de Penela e trata-se do
licenciamento de uma pedreira para a extração de pedra de calçada. A firma
Sociedade de Construções Elimur, Lda com sede na Rua Horta da Fonte, n.º 105,
3240-116 Ansião dedica-se ao sector da Construção Civil e Obras Públicas e a
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exploração da pedreira é feita, apenas, consoante as necessidades da empresa,
uma vez que exploram a pedra de calçada apenas para aplicação nas suas obras.
1.2

Antecedentes do projeto

A atividade de extração de lajes e pedra calcária é desenvolvida neste espaço há
mais de quarenta anos, com o presente e anteriores proprietários, de acordo com o
enquadramento legal vigente à altura.
A atividade de extração de lajes foi enquadrada inicialmente com o Decreto-Lei n.º
90/90 e o Decreto-Lei n.º 89/90 (a lei das pedreiras) e o Decreto -Lei n.º 270/2001,
de 6 de Outubro, que aprova o regime jurídico de pesquisa e exploração de massas
minerais (pedreiras), procurou introduzir no procedimento de licenciamento e
fiscalização das pedreiras normas que garantissem a adequação das explorações
existentes à lei e a necessária ponderação dos valores ambientais.
Este diploma mostrou-se de aplicação impraticável, em especial para as explorações
de pequena e média dimensão, ainda que tal prazo tenha sido prorrogado por duas
vezes. Para as pedreiras de lajes e calçada foi criado um regime especial e
simplificado, ao nível do município.
O processo de licenciamento foi iniciado em julho de 2007, na sequência da
promulgação do Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro, junto do Município de
Penela, no âmbito da legalização de pedreiras promovida pelo Município, na
sequência de uma reunião de 31 de agosto de 2007.
O Município de Penela através do ofício n.º 1176 de 05/05/2009 considerou que
havendo “…profundidades de escavação superiores a 10 metros a pedreira
classifica-se na classe 2 de acordo com o estabelecido no artigo 10º a) do DecretoLei n.º 340/2007, de 12 de Outubro, sendo a atribuição da licença de exploração da
competência da Direção Regional da Economia”.
Através do ofício n.º 400138 de 24/01/2011 da Direção Regional da Economia do
Centro foi autorizada a exploração da pedreira, a título provisório, pelo prazo de um
ano para uma área de 5510 m2.
Através do ofício n.º 401426 de 11/10/2011 da Direção Regional da Economia do
Centro foi autorizada a exploração da pedreira, a título provisório, pelo prazo de um
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ano para uma área de 13 800 m2, devendo o requerente apresentar Estudo de
Impacte Ambiental.
Através do ofício n.º 401798 de 03/12/2012 da Direção Regional da Economia do
Centro foi autorizada por mais um ano, com efeitos a partir de 11/10/2012.
A 1ª revisão do Plano Diretor Municipal de Penela foi publicada no diário da
república, 2ª série, n.º 157 de 16 de agosto de 2013. Este instrumento de gestão
territorial encontra-se, nos termos da lei, eficaz a partir do dia 17 de agosto de 2013.
Este plano acolheu a situação da pedreira em estudo, considerando-a em área de
exploração consolidada, situação que não estava acautelada no PDM de Penela
ratificado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 40/93, de 17 de maio de
1993.
1.3

Objetivo do projeto

O presente RNT refere-se à pedreira de extração de pedra de calçada, localizada
em Cabeça Denta / Cabeço Santo, sita na freguesia da Cumeeira, concelho de
Penela, distrito de Coimbra e pretende licenciar a sua área de 13 800 m2.
A pedreira em análise é da classe 2, dado que excede um dos limites fixados no nº 4
do artº 10.º do Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro (que altera e republica o
Decreto-Lei 270/2001 de 6 de Outubro): não utiliza explosivos no método de
desmonte; a área é inferior a 5 hectares; a profundidade de escavações pretendida é
de 10-12 m (limite excedido); a produção é inferior a 150 000 t/ano e o número de
trabalhadores inferior a 15.
2. ELEMENTOS GERAIS DE LOCALIZAÇÃO
2.1

Localização

Foi feita a localização da área requerida para licenciamento, com cerca de 13 800
m2, nas seguintes cartas (em anexo):
- carta militar n.º 263, esc 1:25 000, Câmara Municipal de Penela, com os limites
administrativos do concelho e da freguesia;
- planta de localização, nº263-4, esc 1:10 000, Câmara Municipal de Penela;
- planta de ordenamento 1.0, do PDM, esc 1:25000, Câmara Municipal de Penela;
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- planta de ordenamento 1.1, do PDM, esc 1:25000, Câmara Municipal de Penela;
- planta de ordenamento 1.2, do PDM, esc 1:25000, Câmara Municipal de Penela;
- planta de ordenamento 1.3, do PDM, esc 1:25000, Câmara Municipal de Penela;
- planta de ordenamento 1.4, do PDM, esc 1:25000, Câmara Municipal de Penela;
- planta de ordenamento 1.5, do PDM, esc 1:25000, Câmara Municipal de Penela;
- planta de condicionantes 1.0, do PDM, esc 1:25000, Câmara Municipal de Penela;
- planta de condicionantes 1.1, do PDM, esc 1:25000, Câmara Municipal de Penela;
- planta de condicionantes 1.2, do PDM, esc 1:25000, Câmara Municipal de Penela;
- planta de condicionantes 1.3, do PDM, esc 1:25000, Câmara Municipal de Penela;
- planta de condicionantes 1.4, do PDM, esc 1:25000, Câmara Municipal de Penela;
- planta de condicionantes 1.5, do PDM, esc 1:25000, Câmara Municipal de Penela;
- planta da rede Natura 2000, Portugal, fonte DG ENVI, União Europeia;
- planta da rede Natura, esc 1:25 000, ICNF,IP;
- planta da rede Natura, esc 1:10 000, Câmara Municipal de Penela;
- carta geológica, esc 1:500 000, Instituto Geográfico e Cadastral;
- carta geológica, esc 1:50 000, Instituto Geográfico e Cadastral.
2.2

Ordenamento do Território

A pedreira localiza-se na freguesia da Cumeeira, concelho de Penela. A freguesia da
Cumeeira, concelho de Penela, faz fronteira, a Oeste, com a freguesia de Ansião, do
concelho de Ansião, e a Este com a freguesia de Avelar, concelho de Ansião.
Analisando sucessivamente as plantas de ordenamento e condicionantes (anexo A),
conclui-se o seguinte:
- Planta de Ordenamento 1.0 – Qualificação do Solo: a área da pedreira encontrase em espaço afeto à exploração de recursos geológicos, em área de exploração
consolidada.
- Planta de Ordenamento 1.1 – Classificação de Zonas Sensíveis e Mistas e
Identificação de Zonas de Conflito: a área da pedreira encontra-se em espaço não
classificado de zona sensível ou mista.
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- Planta de Ordenamento 1.2 – Estrutura Ecológica Municipal: a área da pedreira
encontra-se em espaço não classificado, explicitamente excluído da estrutura
ecológica rural.
- Planta de Ordenamento 1.3 – Carta de Património Arquitetónico e
Arqueológico: na vizinhança da área da pedreira está assinalado o sítio n.º 6 do
património arquitetónico e arqueológico de Penela. A descrição refere a possível
existência de um Dólmen do Neolítico, que poderá ter sido destruído, acerca de
300m da escola. Pelas suas coordenadas, constantes da respetiva ficha, este sítio
arqueológico não está na área da pedreira em estudo. A mesma ficha refere a
possibilidade de já ter sido destruído.
- Planta de Ordenamento 1.4 – Planta de Ordenamento Florestal: a área da
pedreira está localizada na sub-região homogénea PROFPIN de Sicó e Alvaiázere e
é uma área de potencial produtivo de carvalho cerquinho. Na sua vizinhança há
caminhos pertencentes à rede viária florestal fundamental de defesa da floresta
contra incêndios.
- Planta de Condicionantes 2.0 – Recursos Ecológicos, Hídricos e Geológicos:
a área da pedreira encontra-se em espaço afeto à exploração de recursos
geológicos, em área de exploração consolidada. Nesta planta ainda é assinalada a
Reserva Ecológica Nacional (REN), assinalando a área da pedreira como área com
riscos de erosão. O prédio está em Reserva Ecológica Nacional (REN), por estar em
cabeceira de linha de água. Nos termos da Portaria n.º 419/2002, de 20 de
Dezembro, Anexo I, VI alínea a), as novas explorações ou ampliações de
explorações existentes “pode ser admitida desde que seja garantida a drenagem dos
terrenos confinantes”. Este requisito, dado que não há quaisquer construções ou
barragens, está satisfeito, dispensando-se a apresentação de uma memória
descritiva ou justificativa.
Analisando a mesma planta de condicionantes, verifica-se que, a área da pedreira
está integrada na Rede Natura 2000 PTCON0045.
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- Planta de Condicionantes 2.1 – Recursos Agrícolas e Florestais: a área da
pedreira encontra-se em espaço não incluído na RAN, nem em perímetro hidroagrícola nem em regime florestal nem em povoamento de sobreiros.
- Planta de Condicionantes 2.2 – Património e Infraestruturas: na área da
pedreira não há património arquitetónico e arqueológico classificado ou em vias de
classificação. Na respetiva legenda está designado qual o património arquitetónico
classificado ou em vias de classificação. No limite Este da pedreira é assinalada uma
linha de muito alta tensão. A área da pedreira não está incluída em zonas de
proteção (ZP) ou em zonas especiais de proteção (ZEP).
- Planta de Condicionantes 2.3 – Povoamentos florestais percorridos por
incêndios: na área da pedreira não há povoamentos florestais percorridos por
incêndios entre 2003 e 2012.
- Planta de Condicionantes 2.4 – Mapa de Perigosidade de Incêndio e Rede
Primária de Faixas de Gestão de Combustível: a área da pedreira não está
incluída nas faixas de gestão de combustível de perigosidade alta ou muito alta.
- Planta da rede Natura 2000, fornecida pelo ICNF – IP. O prédio está incluído no
Sitio PTCON0045 Sicó/Alvaiázere.
3. CARACTERIZAÇÃO DA ENVOLVENTE
3.1

Clima

A região de Penela (referida à estação metereológica de Coimbra) apresenta um
clima mediterrânico. O total anual de precipitação é de aproximadamente 1100
mm/m2.
3.2

Geologia e geomorfologia

O Maciço de Sicó, com cerca de 430 Km2, situa-se na Orla Mesocenozóica
Ocidental. Tem afloramentos carbonatados da idade Jurássica, com calcários do
Dogger. O Maciço corresponde genericamente a um carso com cobertura gresosa,
apresentando-se em algumas áreas sem esta cobertura. Nestas áreas são visíveis
as lajes calcárias. Estas áreas, típicas da paisagem cársica surgem na Serra do
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Circo, do Rabaçal e de Sicó, Planalto de Degracias-Alvorge, Castelo do Sobral e
Alvaiázere.
A análise da carta geológica (carta 1:500 000) assinala os calcários tipo J 2O,
calcários de Sicó, do Jurássico médio, entre os períodos Bajociano e Batoniano.
A coluna litoestratigráfica é constituída por calcários micríticos, observando-se
nódulos botrioidais siliciosos. Com base neste estudo, a espessura desta coluna de
calcário micrítico é de 100 a 150 metros.
Nas áreas com coberturas gresosas, há formações florestais e espaços agrícolas,
ainda com algum significado económico, no âmbito da economia de subsistência.
Na região do concelho de Penela e na área dos concelhos envolventes,
correspondente ao Maciço de Sicó é de assinalar a presença de campos lapiás,
dolinas e canhões fluviocársicos, de que são exemplos os canhões dos Poios, Novo
e Velho, vale das Buracas, canhão do Rio dos Mouros e canhão do Vale da Mata, a
Norte da Serra de Alvaiázere.
Na área específica da pedreira, verifica-se a ocorrência de afloramentos calcários,
sem cobertura gresosa, sendo visíveis as lajes calcárias. O maciço é constituído por
um conjunto de blocos delimitados por falhas, onde por vezes se desenvolvem
estruturas em sinclinal e em anticlinal.
A Oeste da pedreira encontram-se carsos com coberturas gresosas, em vale (vale
do Vale Rodrigo).
3.3

Recursos minerais

Os recursos minerais potencialmente exploráveis na área da pedreira e zona
envolvente são os seguintes: calcário, para produção de lajes tradicionais; calcário,
para produção de pedra de calçada, cor cinza claro; calcário, para produção de
britas; calcário, para produção de cal viva; calcário e margas, como matéria-prima
para a produção de cimento Portland. No projeto em referência pretende-se explorar
calcário para a produção de pedra de calçada.
3.4

Solos e capacidade de uso do solo

O solo, na área da pedreira, é de pequena profundidade, característica do habitat
lajes calcárias.
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O solo apresenta-se em lajes descobertas, na sua maior parte e em pequenas
manchas surgem coberturas gresosas, inferiores a 30 cm, que permitem formações
arbustivas e herbáceas, com uso reduzido para pastoreiro.
3.5

Recursos hídricos superficiais e subterrâneos e qualidade da água
superficial e subterrânea

A pedreira está inserida em cabeceira de linha de água, desaguando no Ribeiro de
Camporez que desagua, a Norte, no Rio Dueça (também conhecido como Rio
Corvo). A nascente do Rio Dueça, conhecida como o Olho do Dueça, localiza-se
cerca de 6 Km a Norte do centro da pedreira.
O Rio Dueça ou Corvo é um afluente do Ceira. Nasce no concelho de Penela e
desagua no Rio Ceira na vila de Ceira. A maior parte do seu percurso, de cerca de
46 Km, é feito no concelho de Miranda do Corvo, que atravessa.
O Rio Ceira, por sua vez, desagua no Rio Mondego.
O sistema aquífero apresenta um funcionamento tipicamente cársico, estando a
drenagem subterrânea organizada em torno de um número pequeno de nascentes
permanentes com caudal elevado. Existem outras, subsidiárias, com caudais mais
modestos, permanentes ou temporárias.
As unidades morfo-estruturais condicionam os grandes traços da circulação regional.
Assim, podemos considerar dois sectores principais distintos: um sector oeste
correspondente à linha de relevos Sicó-Rabaçal e, a leste, um sector correspondente
à linha de relevos serra de Ansião-Alvaiázere. A separar estas duas unidades
principais encontra-se uma área deprimida, em grande parte preenchida por
sedimentos cretácicos que cobrem os calcários.
Na área envolvente da pedreira (a cerca de 6 Km do seu centro), perto do bordo
leste do sistema, junto ao contacto com as rochas menos permeáveis da base do
Mesozóico, assinala-se uma nascente importante designada por Olho do Dueça.
Embora esta nascente esteja situada em formações liásicas, relaciona-se com um
complexo importante de galerias subterrâneas e recebe águas de depressões
situadas a sul, através de um sumidouro, o Algar da Várzea, aberto em calcários do
Dogger.
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A qualidade da água, com base na amostragem apresentada no estudo em
referência, é boa, mostrando-se um decréscimo nas concentrações de cloretos e
nitratos. A composição das águas analisadas é bastante homogénea, sendo todas
de fácies bicarbonatada sódica. Os resultados de algumas análises refletem
contaminação com efluentes de aviários e, perto de aglomerados urbanos,
contaminação fecal. Assim, a qualidade da água para consumo humano é variável, e
a qualidade da água para usos agrícolas é condicionada.
3.6

Qualidade do ar

Para este descritor, utilizaram-se os dados de referência de 2011 da Estação de
Coimbra (Instituto Geofísico). Do quadro de poluentes selecionou-se apenas o
indicador das PM10, por se considerar que os restantes descritores (dióxido de
azoto, dióxido de enxofre, monóxido de carbono, ozono) são específicos de áreas
urbanizadas e industrializadas, o que não é o caso da área em estudo. Verifica-se
assim, que a qualidade do ar na área da pedreira, será previsivelmente boa.
3.7

Património arquitetónico, arqueológico e cultural

A pedreira está a cerca de 500 m da povoação da Cumeeira e a cerca de 2500 m da
povoação da Lagarteira.
Na povoação da Cumeeira assinala-se a sua Igreja Paroquial, de estilo manuelino.
Na área envolvente da pedreira não há construções, património arquitetónico,
arqueológico ou cultural.
De acordo com a planta de condicionantes 2.2, património e infraestruturas (em
anexo A), na área da pedreira não há património arquitetónico e arqueológico
classificado ou em vias de classificação. De acordo com a planta de ordenamento
1.3, carta de património arquitetónico e arqueológico, na vizinhança da área da
pedreira está assinalado o sítio n.º 6 do património arquitetónico e arqueológico de
Penela. A descrição refere a possível existência de um Dólmen do Neolítico, que
poderá ter sido destruído, a cerca de 300m da escola.
3.8

Sócio-Economia

O concelho de Penela, onde se situa a pedreira, situa-se no “litoral” do país, com
boas acessibilidades rodoviárias, de que se salienta a proximidade ao IC3 e IC8,
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mas com fraco dinamismo demográfico, económico, social e cultural. O Maciço de
Sicó tem muito fracas densidades populacionais. Para além da agricultura de
sequeiro e da pastorícia, em regra de pequenos rebanhos, de ovinos e caprinos, a
que se associa a produção artesanal de queijo, as atividades tradicionais deste
espaço serrano, compreendem ainda a extração da pedra de calçada.
3.9

Valores paisagísticos

A envolvente da pedreira não apresenta valores paisagísticos significativos. No
entanto, a exploração da pedreira tem uma marca característica na paisagem que,
neste caso particular, é pouco significativa, dado que a vertente da pedreira em
análise vai ser explorada, apenas nas suas faces sul e oeste.
Do ponto de vista paisagístico, a pedreira não é vista da Cumeeira, que se situa a
uma cota superior, a este da pedreira (face oeste). A pedreira também não é vista da
Lagarteira, dado que a elevação Delta Vale Rodrigo se interpõe na linha de vista
(face oeste). A sul da pedreira está uma área de floresta, que constitui uma máscara
natural. Após a implementação do Plano de Recuperação Ambiental e Paisagístico,
a pedreira não será visível, de todas as faces, inclusivé nos fotogramas.
3.10 Ruído
A produção de ruído, na área de exploração é globalmente reduzida, não havendo
recetores sensíveis na proximidade (a povoação mais próxima, Cumeeira, dista
cerca de 500 metros). Adicionalmente, a povoação não está em “linha de vista”, está
protegida por uma elevação, não havendo propagação de eventuais ruídos.
Não é usado qualquer tipo de explosivo na exploração da pedreira sendo utilizados
apenas meios mecânicos. O processo de transformação dos blocos maiores em
blocos mais pequenos conta essencialmente com a força manual de um operador,
auxiliado por algumas ferramentas do tipo marretas (atividade normal). Com uma
periodicidade quinzenal ou mensal é feito o carregamento dos blocos de calçada
para uma viatura média ou pesada, com auxílio da retroescavadora. Há assim, uma
reduzida atividade ruidosa e, consequentemente, um bom ambiente sonoro.
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4. CARACTERIZAÇÃO DA REDE NATURA 2000
O Projeto da Área de Exploração da Pedreira a licenciar encontra-se inserido no
Sítio Sicó / Alvaiázere, proposto pelo Estado Português para integração na Rede
Natura 2000.
A Rede Natura 2000 é uma rede ecológica que tem por objetivo contribuir para
assegurar a biodiversidade através da conservação dos habitats naturais e espécies
selvagens raras, ameaçadas ou vulneráveis na União Europeia.
4.1

Descrição do Plano Sectorial da rede Natura

Sítio da Rede Natura 2000 - Sicó / Alvaiázere PTCON0045
Sítio muito rico em fitodiversidade devido ao predomínio de substratos calcários nos
quais se desenvolvem comunidades de orquídeas. É a zona de Portugal onde
abundam os bosques de Quercus faginea ssp. Broteroi. Comunidades rupícolas com
espécies prioritárias e uma rede de grutas. Sítio com 31 678 ha. O sítio inclui as
mais importantes áreas contínuas de carvalhais de Quercus faginea e de azinhais
(Quercus rotundifolia) sobre calcários em Portugal. Grande diversidade de habitats
com substrato calcário, incluindo habitats prioritários (8240, 6210, 6110, 91E0). A
galeria ripícola ao longo do Rio Nabão encontra-se em bom estado de conservação.
O Rio Nabão é o único local de ocorrência confirmada de uma espécie classificada
como ameaçada, a lampreia-pequena. Inclui uma gruta importante para os
quirópteros na época de criação, com grande diversidade de espécies. A colónia de
morcego-de-peluche – Miniopterus schreibersii (espécie classificada “vulnerável”) é
uma das maiores do país.
O sítio está ameaçado por: construção urbana e industrial; corte de Quercus faginea
para lenha; extração de inertes; ausência de medidas preventivas contra fogos; corte
de vegetação ribeirinha; poluição dos cursos de água; florestações com exóticas;
pressão turística; perturbação das grutas.
Concelhos abrangidos: Soure, Ansião, Pombal, Penela e Alvaiázere.
Nas tabelas seguintes, identificam-se todos os habitats naturais, espécies de flora e
fauna existentes no Sítio PTCON0045 Sicó / Alvaiázere:
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Tabela 1 - Habitats naturais versus SIC.
Código

Nome Científico

3130

Águas estagnadas, oligotróficas a mesotróficas, com vegetação da Littorelletea uniflorae

3170

Charcos temporários mediterrânicos*

3260

Cursos de água dos pisos basal a montano com vegetação da Ranunculion fluitantis

3290

Cursos de água mediterrânicos intermitentes da Paspalo-Agrostidion

4020

Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix *

4030

Charnecas secas europeias

5230

Matagais arborescentes de Laurus nobilis *

5330

Matos termomediterrânicos pré-desérticos

6110

Prados rupícolas calcários ou basófilos da Alysso-Sedion albi *

6210

Prados secos seminaturais e fácies arbustivas em substrato calcário (Festuco-Brometalia)
(* importantes habitats de orquídeas)

6220

Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea *

6310

Montados de Quercus spp. de folha perene

6420

Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion

8130

Depósitos mediterrânicos ocidentais e termófilos

8210

Vertentes rochosas calcárias com vegetação casmofítica

8240

Lajes calcárias *

8310

Grutas não exploradas pelo turismo

9230

Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica

9240

Carvalhais ibéricos de Quercus faginea e Quercus canariensis

9330

Florestas de Quercus suber

9340

Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia

91B0

Freixiais termófilos de Fraxinus angustifolia

91E0

Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae) *

92A0

Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba

Tabela 2 - Espécies da Flora versus SIC – Plantas.
Código

Nome Científico

1507

Arabis sadina

1877

Juncus valvatus

1863

Narcissus calcicola

1457

Silene longicilia
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Tabela 3 - Espécies da Fauna versus SIC – Mamíferos.
Código

Nome Científico

Nome Vulgar

1355

Lutra lutra

lontra

1310

Miniopterus schreibersi

morcego-de-peluche

1307

Myotis blythii

morcego-rato-pequeno

1321

Myotis emarginatus

morcego-lanudo

1324

Myotis myotis

morcego-rato-grande

1305

Rhinolophus Euryale

morcego-de-ferradura-mediterrênico

1304

Rhinolophus ferrumequinum

morcego-de-ferradura-grande

1303

Rhinolophus hipposideros

morcego-de-ferradura-pequeno

1302

Rhinolophus mehelyi

morcego-de-ferradura-mourisco

Tabela 4 - Espécies da Fauna versus SIC – Anfíbios
Código

Nome Científico

Nome Vulgar

1172

Chioglossa lusitanica

salamandra-lusitânica

Tabela 5 - Espécies da Fauna versus SIC – Répteis.
Código

Nome Científico

Nome Vulgar

1259

Lacerta schreiberi

lagarto-de-água

1221

Mauremys leprosa

cágado

4.2

Descrição da rede Natura 2000 (observado)

Numa primeira fase, foram feitas visitas de campo que decorreram nos meses de
junho a agosto, durante o período matutino, vespertino e noturno. Este horário é o
mais adequado para o registo e observação das espécies animais. A observação
das espécies vegetais é limitada, atendendo ao facto de estarmos no Verão, num
ano de seca extrema, fora do período de floração de algumas das espécies. Numa
segunda fase foram feitas visitas de campo que decorreram nos meses de março e
abril de 2013, durante o período vespertino. Numa terceira fase foram feitas visitas
de campo, julho e agosto de 2013, nos períodos matinal e vespertino, no âmbito da
reformulação do presente estudo.
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A descrição da rede Natura 2000 (observado) abordará os seguintes pontos:
ocupação do solo na área da pedreira e área envolvente; flora e vegetação
observados; fauna observada e carta de habitats observados.
4.2.1 Ocupação do solo na área da pedreira e área envolvente
A área em estudo, correspondendo à área da pedreira e a uma envolvente com
cerca de 150 metros de afastamento caracteriza-se da seguinte forma:
- uma faixa com cerca de 100m de largura, com orientação Norte-Sul, artificializada,
ocupada por pedreiras e respetivas escombreiras. Nesta faixa inclui-se a pedreira
em estudo e um conjunto de antigas pedreiras e respetivas escombreiras já
encerradas;
- uma faixa a Oeste da anterior, com a mesma orientação, correspondendo ao vale,
mais plana, com alguns olivais e pastagens, com solos com pouca aptidão agrícola;
- uma faixa a Este da faixa das pedreiras, que se prolonga até à povoação da
Cumeeira correspondendo a um carvalhal, fechado, assinalando-se algumas
clareiras correspondentes a antigas pedreiras, já encerradas.
4.2.2 Flora e vegetação observados
Há cerca de 200 – 300 anos, esta área seria, com elevada probabilidade, uma área
contínua de carvalhal de Quercus faginea, e uma zona agrícola, no vale a Oeste. O
início da exploração da pedra de calcário da Cumeeira (séculos XIX e XX) e o
consumo de madeira veio reduzir a área de carvalho, a uma taxa superior à da sua
renovação natural.
A situação atual é, assim, um reflexo desta evolução, havendo um retrocesso para
Oeste da área de carvalhal, mata fechada, com árvores de 12 a 15 metros de altura,
bem conservada.
A Oeste da pedreira encontram-se oliveiras e zambujeiros, com pastagem. O solo é
coberto por funcho, cardos e por uma gramínea anual, o balanco, com ocorrências
de espinheiros, sanguinho e trovisco.
Na área artificializada correspondente às antigas pedreiras e à área da pedreira em
PARP encontram-se espécies diversas, dispersas, tais como a oliveira, o
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zambujeiro, pinheiro-bravo, figueira, macieiras, pereiras, pessegueiros. A cobertura
do solo é igualmente feita por funcho, cardos e por uma gramínea anual, o balanco,
com ocorrências de espinheiros, sanguinho e trovisco.
É de assinalar a existência de uma faixa de transição, de largura significativa, entre o
carvalhal e os olivais. Nesta faixa coexistem as diversas espécies.
A cobertura desta área de transição é também tipo prado, com o solo coberto por
balanco, funcho, erva santa, giesta, hipericão, repassage, trovisco, espinheiro alvar,
sanguinho e cardos de diversas espécies.
A flora e vegetação observada, com estatuto de proteção corresponde às seguintes
espécies:
- Carvalho (em carvalhal), constante do anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24
de abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro;
- Orquídeas: Orchis itálica, Barlia robertiana, Ophrys lutea, Serapia parviflora, que
encontram o seu ótimo ecológico em habitats prioritários no âmbito do Decreto-Lei
n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2008, de 24 de fevereiro;
- Euphorbia transtagana, constante do anexo B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99,
de 24 de abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de
fevereiro.
Estas espécies com estatuto de proteção encontram-se predominantemente na faixa
de transição entre o carvalhal e os olivais.
4.2.3 Fauna observada
Durante as visitas de campo, que decorreram no período matutino, vespertino e
noturno (horário mais adequado para o registo e observação das espécies animais)
foi feita uma pesquisa geral da área, com ênfase num bebedouro para animais,
colocado na orla do carvalhal.
Foram observados coelhos bravos, pegadas de javali, borboletas, gafanhotos e
formigas. Dentro dos répteis foi observada a presença de vários indivíduos de
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lagartixa-do-mato. Nas aves foi assinalada a presença de um corvo, de perdizes
(introduzidas por caçadores?) e de pardais, na orla do carvalhal.
Não foram observados morcegos. Por um lado, a explicação para este facto
resultará da não existência de abrigos naturais (grutas).
Não foram observadas lontras, dado que não era expectável a sua presença longe
de um curso de água.
4.2.4 Carta de habitats observados
Habitats prioritários - A rede Natura 2000 apresenta, na área em estudo, três
habitats prioritários (6110*- prados rupícolas calcário; 6220*- subestepes de
gramíneas e anuais e 8240* - lajes calcárias). Feita a pesquisa para os respetivos
bioindicadores, podemos concluir que os habitats 6110* e 6220* não indiciam estar
presentes. Para o habitat 8240* - lajes calcárias, a Norte da pedreira há uma
pequena faixa, com alguma intervenção anterior, constituída por lajes calcárias, que
não têm bioindicadores, na sua ficha descritiva do habitat. A área da pedreira em
estudo, agora artificializada, também fazia parte deste habitat, antes da sua
exploração.
Habitats não prioritários - A rede Natura 2000 apresenta, na área em estudo, três
habitats não prioritários (6210 – prados secos seminaturais em substrato calcário;
8210 – vertentes rochosas calcárias com vegetação casmofílica e 8310 – grutas não
exploradas pelo turismo). Feita a pesquisa para os respetivos bioindicadores foi
observada

a

presença

de

pelo

menos

quatro

espécies

de

orquídeas,

designadamente Ophrys lutea, Orchis itálica, Barlia Robertiana e Serapia Parviflora.
Foi observada, também, uma espécie de Euphorbia transtagana, constante do anexo
B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, do habitat 6210, o único presente. As
vertentes existentes correspondem a uma área artificializada e não há grutas visíveis
do exterior.
Assinala-se a presença de um habitat 9240 – carvalhais ibéricos de Quercus faginea
e Quercus canariensis confrontando a Oeste com a pedreira.

Página 16

Podemos considerar que os impactes sobre a fauna, com a exploração desta
tipologia de pedreira é de baixa magnitude, quer para a avifauna, répteis e
mamíferos.
Os impactes sobre a vegetação, incluindo espécies com estatuto de proteção é
reduzido, desde que se reduza ao mínimo possível a presença humana nas áreas
exteriores à pedreira, a Norte (zona de transição, habitat 6210) e a Este, carvalhal
(habitat 9240).
A execução do PARP da pedreira, após a conclusão da exploração, permite a
reposição parcial das espécies de fauna, flora e habitats existentes na envolvente.
Assim, considera-se que a atividade de exploração de pedra de calçada é
compatível com a preservação dos valores ecológicos.
5. DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE EXPLORAÇÃO
O método de exploração processar-se-à a céu aberto. O processo de exploração
tem início com o desmonte da rocha das bancadas calcárias. O desmonte será
efetuado por degraus direitos, de cima para baixo, sempre e após terem sido
retiradas as terras de cobertura (ou substrato vegetal existente), de modo a criar
uma faixa, isenta de terras de cobertura entre o bordo dos degraus e a superfície do
terreno e limitando o bordo da área de exploração. Não é usado qualquer tipo de
explosivo na exploração da pedreira sendo utilizados apenas meios mecânicos. O
derrube das bancadas será efetuado por meio de uma giratória, provocando a queda
das massas desmontadas. Depois, os blocos e os resíduos serão transportados da
área de exploração, com o recurso a uma retroescavadora, através de caminhos de
acesso. Os blocos irão ser depositados no parque de blocos, enquanto que os restos
de rocha serão colocados numa instalação de resíduos de extração (escombreira)
para posterior reposição nos vazios de escavação. Esta instalação de resíduos
enquadra-se no âmbito do Regime Especial de Licenciamento descrito no artº 37º do
DL n.º 10/2010, de 4 de fevereiro. Assim, nos termos do n.º 3 do mesmo artigo, a
decisão de aprovação do plano de lavra ou plano de pedreira substitui a decisão de
aprovação do projeto de instalação de resíduos. Estes resíduos serão colocados nos
vazios de escavação, em cumprimento do PARP, de forma contínua, num tempo não
superior a um ano. O processo de transformação dos blocos maiores em blocos
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mais pequenos conta essencialmente com a força manual de um operador, auxiliado
por algumas ferramentas.
5.1

Acessos

A Pedreira “Cabeça Denta” localiza-se na freguesia da Cumeeira, concelho de
Penela e distrito de Coimbra. A pedreira “Cabeça Denta” dista sensivelmente de 1
Km da estrada nacional. O percurso da estrada asfaltada até à pedreira é efetuado
por caminho de terra batida. O percurso está assinalado na planta 1:25 000.
5.2

Equipamento e Recursos Humanos

Os equipamentos a existir na pedreira durante a fase de laboração são
retroescavadora, giratória (eventual), martelo, alavancas, enxadas, marretas, guilhos
e paletas. Os recursos humanos necessários a este tipo de exploração é composto
por um número total de 4 (quatro) trabalhadores: 3 (três) calceteiros e 1 (um)
condutor manobrador. Estes trabalhadores não estão na pedreira a tempo inteiro,
apenas vão lá consoante as necessidades/obras. O horário de laboração é efetuado
de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
5.3

Transporte de matéria-prima

O material obtido é carregado por uma retroescavadora para um camião de
transporte de pedra. A frequência de carregamento depende um pouco das
necessidades da empresa (obras de calçada à portuguesa).
5.4

Instalações de apoio

As instalações de apoio são constituídas por telheiro, barracão de ferramentas e
módulo sanitário portátil, com tanque de recolha de águas residuais. A Câmara
Municipal de Penela manifestou, por escrito, a sua disponibilidade para proceder à
descarga dos efluentes provenientes deste módulo sanitário. A água para descarga
na sanita será transportada em depósito de plástico de 1000 litros. A água para
consumo humano (alimentação) será fornecida engarrafada.
Os vestiários dos trabalhadores (para troca de vestuário e banho) e o refeitório são
na sede da empresa, dado que não se justifica economicamente a construção
destas instalações, na área da pedreira.
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5.5

Calendarização do projeto

A estimativa das reservas existentes de pedra calcária é de 16150 m3, sendo
produzidos 2850 m3 de resíduos (85% de rendimento). A produção anual potencial
será de 684 m3 equivalente a 1 368 000 kg (1368 toneladas). O tempo previsto de
exploração da pedreira é de 25 anos. Este tempo é calculado com base na produção
estimada

(produção

potencial,

teórica).

O

PARP

será

implementado

progressivamente, ao longo dos 25 anos de vida estimada da pedreira. Dada a
pequena dimensão da pedreira (área total 13 800m2) não é possível definir um
faseamento efetivo das operações de lavra e PARP.
5.6

Plano de recuperação

O Plano Ambiental de Recuperação Paisagística preconiza as 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. Dada a
proximidade da pedreira a habitats da rede natura 2000, a referência de recuperação
será um dos habitats tipo, vizinhos.
O solo, no final da escavação de 10-12m (total ou parcial) terá previsivelmente um
fundo rochoso (em lajes de calcário), sobre o qual será espalhada a camada de
resíduos da escavação e corte de pedra, com uma altura na ordem de 1-1.5m. Esta
camada de resíduos será constituída por fragmentos de rocha, resíduos do tipo
marga e misturas de areias e argilas, provenientes das camadas de separação das
lajes e, eventualmente, terras de empréstimo. A camada superficial será melhorada,
com terra vegetal, com uma altura de 0.30 a 0.40 m.
A altura limitada do solo, a sua natureza inconsistente, bem como a existência de
uma camada previsivelmente contínua de laje de calcário não permite o
desenvolvimento pleno de árvores com um sistema radicular profundo e extenso.
Não é aconselhável, assim, a plantação de carvalhos, que idealmente poderão
atingir 30 m de altura, e que necessitam de um sistema radicular extenso e profundo.

Página 19

A plantação de oliveiras não é tão exigente quanto à profundidade do solo, e é
consistente com a existência de prados secos seminaturais, que correspondem ao
habitat 6210 – prados secos seminaturais e facies arbustivas em substrato calcário.
Não é possível definir qual a altimetria futura, atendendo à imprevisibilidade da
actividade. A possibilidade de, após remoção da camada de solo, se encontrar uma
camada geológica de espessura relevante mas sem potencial mineiro, é elevada, o
que determinaria o encerramento imediato da atividade nessa frente. Este
encerramento determinaria a entrada em execução do plano de recuperação do
solo, fazendo-se assim a articulação do plano de recuperação do solo com o plano
de trabalhos.
O plano entrará em execução nas seguintes condições: encerramento da atividade
de extração; esgotamento das frentes de corte, individualizadas e inaptidão da frente
de corte para o fim a que se destina.
O revestimento vegetal que se propõe para a recuperação do solo, a implementar
logo que reunidas as condições de entrada em execução será idêntico ao habitat
6210 – prados secos seminaturais e facies arbustivas em substrato calcário, com
oliveiras com um espaçamento médio de 6m.
O plano de revestimento vegetal deverá acautelar a proteção passiva contra
incêndios florestais, garantindo a existência de caminhos e acessos.
Em termos de previsão temporal, estima-se que ao fim de seis anos, após o início da
recuperação do solo, a cobertura vegetal esteja completa e integrada na cobertura
vegetal envolvente. Esta estimativa tem a ver com o normal crescimento das árvores
designadas (oliveiras). A vegetação rasteira estará completa ao fim de um ano.
Durante a fase de crescimento das oliveiras, se necessário, serão efetuadas regas e
adubagens das oliveiras. O prado envolvente será disponibilizado para pastoreio de
ovinos e caprinos (em termos a definir), para que os terrenos recuperados sejam
integrados no conjunto envolvente, assegurando-se assim a sua manutenção e
conservação.
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A monitorização do plano de recuperação do solo será feita no âmbito das atividades
normais de exploração da pedreira.
A recuperação paisagística tem as seguintes fases:
- 1ª fase– reposição topográfica com os materiais sobrantes (fragmentos de pedra,
areia, barro, margas) armazenados durante a fase de exploração.
- 2ª fase – colocação de camada superficial de terra vegetal, espessura de 0.40m.
- 3ª fase - plantação de árvores (oliveiras) - 1 árvore/36m2. Sementeira de prado
seco, com gramíneas
O PARP total da pedreira estará executado no ano n+1, ou seja, um ano após os 25
anos de vida útil estimada da pedreira.
É de assinalar que já há uma área em processo de recuperação paisagística, com
cerca de 1300 m2.
No anexo A, apresentam-se as peças desenhadas do PARP.
5.7

Produção de efluentes, resíduos e emissões

No processo de exploração da pedreira “Cabeça Denta” haverá resíduos do
processo de extração, resíduos associados às máquinas e equipamentos, e esgotos
de instalações sanitárias.
A Câmara Municipal de Penela manifestou, por escrito, a sua disponibilidade para
proceder à descarga dos efluentes provenientes deste módulo sanitário.
No que respeita aos resíduos gerados, as atividades extrativas acarretam sempre a
produção de resíduos, pois não há o aproveitamento da totalidade do volume de
material. Adicionalmente, haverá outros resíduos associados ao processo de
extração. Seguidamente apresentam-se os resíduos previstos, em conformidade
com a Lista Europeia de Resíduos – LER.
Na caracterização abaixo é igualmente apresentado o destino e armazenamento
(temporário) de cada resíduo.
Os resíduos resultantes da prospeção, extração, tratamento e armazenagem de
recursos minerais, bem como da exploração de pedreiras abrangidas pelo DecretoPágina 21

Lei n.º 10/2010, de 4 de fevereiro são excluídos do âmbito de aplicação do DecretoLei n.º 178/2006, de 5 de setembro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 7
de junho. No caso da pedreira de calcário, trata-se de resíduos inertes.
Estes resíduos são fragmentos de rocha, resíduos do tipo marga e misturas de
areias e argilas, provenientes das camadas de separação das lajes, e são
depositados na área da pedreira, num depósito temporário de resíduos
(escombreira). Estes resíduos serão utilizados para a recuperação ambiental da
pedreira. A permanência destes resíduos no depósito temporário é inferior a dois
anos.
LER 13 02 05 - Óleos minerais não cloretados de motores, transmissões e
lubrificação (ponto de retoma)
São óleos resultantes das operações de manutenção dos equipamentos de carga e
transporte. A manutenção dos equipamentos é realizada em oficinas exteriores, não
havendo reparação de máquinas no local. Os óleos serão entregues a entidades
credenciadas a partir das oficinas de reparação pelo que na pedreira não se prevê
armazenamento deste tipo de resíduo.
LER 16 01 03 - Pneus usados (ponto de retoma)
Os pneus usados são recolhidos pela empresa fornecedora dos pneus novos.
Quando permanecem na pedreira, temporariamente, são armazenados em local
impermeabilizado, enquanto aguardam a recolha.
LER 16 01 17/ 16 01 18 - Metais ferrosos e metais não ferrosos provenientes de
veículos/equipamentos
Estes resultam de peças de equipamento obsoleto que eventualmente permaneça
na pedreira, em local devidamente impermeabilizado, enquanto aguardam pela
recolha por parte de uma empresa credenciada para o efeito.
LER 20 03 01 - Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo mistura de
resíduos
Estes são produzidos nas instalações sociais e são armazenados em contentores de
RSU sendo depositados nos contentores dos serviços municipalizados no final de
cada dia de trabalho.
A atividade da pedreira será incluída no plano de gestão de resíduos da empresa.
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5.8

Processos alternativos à execução da calçada

As alternativas atuais à calçada de calcário são a pavimentação por pavimentos em
argamassa de cimento (tipo pavé), em pavimentos cerâmicos e em pavimentos
betuminosos (asfalto/alcatrão). Estas alternativas são, pelo seu processo de fabrico,
fortemente consumidoras de energia, estando associadas a elevada produção de
CO2. No caso dos pavimentos de argamassa de cimento, a produção de CO2 está
associada principalmente à calcinação de margas, para a produção de cimento
portland. No caso dos pavimentos cerâmicos, a produção de CO2 está associada à
cozedura das peças.
Comparativamente, verifica-se que a produção de calçada é, atendendo ao fim a que
se destina, a alternativa menos consumidora de energia, a que está associada uma
menor produção de CO2.
6. EVOLUÇÃO DO AMBIENTE NA AUSÊNCIA DO PROJETO
Na pedreira de “Cabeça Denta” a atividade de extração de lajes e pedra calcária é
desenvolvida neste espaço há mais de quarenta anos, com o presente e anteriores
proprietários, de acordo com o enquadramento legal vigente à altura. Na ausência
de projeto, compete à empresa a imediata implementação do PARP.
Ao nível da Natureza, nas suas componentes fauna e flora, a recuperação
considera-se efetiva ao fim de 5-6 anos, sendo as superfícies de lajes calcárias, com
vegetação escassa (um dos habitats da rede Natura) substituída por uma mancha
arbustiva, complementada por vegetação rasteira.
Ao nível social, designadamente população e povoamento, não haverá alterações
significativas diretas. A extinção dos postos de trabalho associados à exploração da
pedreira (3 calceteiros e 1 condutor/manobrador), tem um impacto sensível, não
quantificável na população e atividade económica locais.
A ocupação da pedreira significa uma ocupação física do território, num ponto com
elevada visibilidade. Esta ocupação permite monitorizar o início de eventuais
incêndios. Adicionalmente, permite reduzir tentativas de fogo posto. Assim, a não
ocupação da pedreira constitui por si só uma vulnerabilidade ambiental.
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7. IMPACTES AMBIENTAIS
Os principais impactes exercem-se sobretudo nas componentes geologia e
geomorfologia, flora, fauna, habitats e paisagem.
No entanto, os efeitos negativos causados, no geral pouco significativos, temporários
e com ritmo de progressão lento (o desmonte é um processo progressivo, manual,
assente em mão-de-obra de 4 trabalhadores) que podem, desde já, ser minimizados
pela aplicação rigorosa das medidas de minimização propostas.
Apresentam-se as principais alterações no ambiente que, de forma direta ou indireta,
toda esta atividade tem e terá à sua responsabilidade, percorrendo todas as fases do
projeto.
Clima - não são de prever alterações das características climáticas locais
associadas ao presente projeto, pelo que os impactes ao nível do clima são nulos.
Geologia - os impactes mais óbvios e irreversíveis na geologia do local, serão o
consumo do recurso geológico e as alterações geomorfológicas resultantes, que
poderão ser minimizadas no PARP.
Solo e ocupação do solo - os impactes no solo decorrentes da atividade extrativa,
relacionar-se-ão principalmente com a alteração da ocupação do solo devido às
ações de decapagem e remoção da camada de solo, no sentido da abertura e
sucessiva expansão da área de corta; a ocupação e compactação do solo pelas
instalações de apoio necessárias, circulação de veículos e deposição de terra e
restos de rocha.
Contaminação do solo – a contaminação do solo pode ocorrer devido às fugas de
óleo existentes nas máquinas.
As máquinas normalmente já vão abastecidas para a pedreira, daí não haver o risco
de abastecimento o que poderia implicar, também, a contaminação do solo. Esta
situação deverá ser considerada crítica em termos ambientais.
Recursos hídricos superficiais e subterrâneos - a contaminação dos recursos
hídricos superficiais e subterrâneos poderá ocorrer com descarga acidental de
esgotos das instalações sociais, perdas de óleos ou combustíveis e poeiras
resultantes direta ou indiretamente do processo de extração.
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Acautelando-se estes acidentes (que desejavelmente não ocorrerão ou ocorrerão
com muito baixa frequência) poderemos afirmar que a atividade da pedreira não tem
impactes significativos sobre os recursos hídricos superficiais e subterrâneos.
Destruição da cobertura vegetal - a destruição da cobertura vegetal é um
fenómeno local, circunscrito à área de extração. No caso em estudo a destruição é
pouco significativa, dado que se verifica a existência de afloramentos rochosos, à
superfície.
No final da atividade, a modelação do terreno com as ações de enchimento e
regularização de terras atenuará as alterações do relevo e criará condições para a
implementação final da recuperação paisagística.
Paisagem: alterações físicas e visuais - a vertente da pedreira em análise vai ser
explorada, apenas nas suas faces sul e oeste. Do ponto de vista paisagístico, a
pedreira não é vista da Cumeeira, que se situa a uma cota superior, a este da
pedreira (face oeste).
Após a implementação do Plano de Recuperação Ambiental e Paisagístico, a
pedreira não será visível, de todas as faces, inclusivé nos aerofotogramas.
A vertente rochosa, atualmente visível permanecerá visível: o processo de extração
vai “deslocar” esta vertente para Norte e Este, nas duas frentes de corte.
Fauna e flora - o método de exploração, assente em mão-de-obra intensiva, com
pouco ruído, sem o uso de explosivos é compatível com a existência da fauna e flora
locais, nas imediações da pedreira. O impacte é local, circunscrito à pedreira, de
baixa magnitude e é facilmente recuperado pela natureza, após a realização do
PARP.
O revestimento vegetal que se propõe para a recuperação do solo, a implementar
logo que reunidas as condições de entrada em execução será idêntico ao habitat
6210 – prados secos seminaturais e facies arbustivas em substrato calcário, com
oliveiras com um espaçamento médio de 6m.
Em termos de previsão temporal, estima-se que ao fim de seis anos, após o início da
recuperação do solo, a cobertura vegetal esteja completa e integrada na cobertura
vegetal envolvente. Esta estimativa tem a ver com o normal crescimento das árvores
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designadas (oliveiras). A vegetação rasteira, com gramíneas anuais da espécie
balanco, estará completa ao fim de um ano.
As espécies protegidas (orquídeas diversas e Euphorbia transtagana) foram
identificadas, na sua maioria, na área de defesa (Norte e Este) da pedreira. Os
impactes da pedreira sobre estas espécies são minimizados através de uma rigorosa
disciplina de movimentos, reduzindo a presença e passagem de trabalhadores e
equipamentos nesta área.
O carvalhal a Este da pedreira, pelo facto de se localizar numa cota superior à da
pedreira estará naturalmente protegido dos impactes da pedreira, durante a sua
atividade.
Foram observados coelhos bravos, pegadas de javali, borboletas, gafanhotos e
formigas. Dentro dos répteis foi observada a presença de vários indivíduos de
lagartixa-do-mato. Nas aves foi assinalada a presença de um corvo, de perdizes
(introduzidas por caçadores?) e de pardais, na orla do carvalhal. Estas espécies
coexistem, atualmente, com a laboração da pedreira. É de esperar que durante e
após o encerramento da pedreira, estas espécies se mantenham.
Qualidade do ar – Poeiras - a diminuição da qualidade do ar deve-se,
essencialmente, à libertação de poeiras e gases, que no processo de desmonte das
bancadas, na perfuração das rochas e no restante processo de diminuição de
tamanho dos blocos calcários, quer no deslocamento de camiões nos acessos, de
terra batida, à pedreira.
Os efeitos sobre a envolvente são atenuados pela vegetação em redor, que funciona
como uma barreira ao transporte das poeiras, e está relativamente afastada das
povoações vizinhas. Estas poeiras tendem a assentar no solo. A sua permanência
no ar depende fundamentalmente da velocidade do vento e do grau de humidade do
ar.
A sua natureza, calcária, não difere das poeiras dos caminhos e das terras vizinhas.
Dada a sua natureza calcária, não há libertação de minerais asbestiformes (Crisótilo,
Crocidolite, Amosite, Antofilite, Tremolite, ou Actinolite). Estas poeiras, após
assentamento, passam a integrar o solo.
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Ruído e vibrações mecânicas - as principais fontes de ruído e vibrações
associadas à pedreira “Cabeça Denta” devem-se, essencialmente, ao funcionamento
dos equipamentos associados à extração do calcário. O tráfego de viaturas pesadas,
que transportam o calcário para fora da pedreira, constituirá também uma importante
fonte de ruído e de vibrações. Considera-se, por isso, que o projeto poderá conduzir
a alterações no ambiente acústico da envolvente. No entanto, os recetores sensíveis
situam-se bastante longe da pedreira pelo que será pouco provável a ocorrência de
situações de incomodidade devidas à sua laboração. A laboração é feita no período
diurno, pelo que a produção de ruído (tráfego) é circunscrita ao período 08:00 –
17:00. Considerando que o transporte será feito numa viatura de 3 toneladas de
carga, que corresponde à produção diária de pedra de calçada, teremos em média
um único carregamento por dia.
Pode dizer-se que os impactes associados à incomodidade provocada pelo ruído
ambiental e pelas vibrações resultantes da atividade extrativa envolvente fazem
sentir-se principalmente no interior da pedreira, onde atuam os trabalhadores, mas
que numa análise geral são pouco negativos.
Produção de CO2 - o funcionamento das máquinas e viaturas vai provocar a
produção de CO2, resultantes do uso de combustíveis.
Aspetos sócio-económicos - a avaliação dos impactes de um projeto associado à
indústria extrativa, sobre este descritor, é a que apresenta maior complexidade. De
facto, a determinação da sua importância não se pode aferir simplesmente pelos
empregos diretos que cria ou pelo seu volume de faturação, dada a importância que
assume para a viabilidade de toda uma fileira industrial que abastece, em especial
para o sector da Construção Civil e Obras Públicas. É sobre a sócio-economia que
irão incidir os impactes positivos mais importantes, quer localmente quer a um nível
mais abrangente. Em termos diretos de criação/manutenção de postos de trabalho, a
exploração da pedreira garante quatro postos de trabalho (1 manobrador/condutor e
3 calceteiros). Ao nível da empresa, uma PME, a pedreira constitui um património
muito significativo, fornecendo a matéria-prima para as suas obras (arruamentos,
passeios em calçada). A alternativa, aquisição de pedra de calçada a outras
pedreiras iria aumentar os custos de execução, pondo em causa a própria empresa.
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Prevenção de incêndios - a ocupação da pedreira significa uma ocupação física do
território, num ponto com elevada visibilidade. Esta ocupação permite monitorizar o
início de eventuais incêndios. Adicionalmente, permite reduzir tentativas de fogo
posto. Assim, a simples ocupação da pedreira constitui por si só uma mais-valia
ambiental.
8. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
As medidas de minimização dos impactes ambientais a observar têm como
referência as medidas de minimização gerais apresentadas pela Agência
Portuguesa do Ambiente.
Do conjunto enunciado, foram selecionadas, pela sua importância e aplicabilidade,
as seguintes:


Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas,
designadamente à população residente na área envolvente. A informação
disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a localização da obra, as
principais ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais afetações à




população, designadamente a afetação das acessibilidades.
Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de
dúvidas e atendimento de eventuais reclamações.
Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores
e encarregados envolvidos na execução das obras relativamente às ações
suscetíveis de causar impactes ambientais e às medidas de minimização a
implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos



trabalhos.
Assegurar que a calendarização da execução das obras atenda à redução dos
níveis de perturbação das espécies de fauna na área de influência dos locais
dos trabalhos, nos períodos mais críticos, designadamente a época de



reprodução, que decorre genericamente entre o início de Abril e o fim de Junho.
A área da pedreira e parques de materiais devem ser vedados, de acordo com a
legislação aplicável, de forma a evitar os impactes resultantes do seu normal
funcionamento.
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As ações pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e
decapagem dos solos devem ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis



para a execução da obra.
Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra
viva e ao seu armazenamento em pargas, para posterior reutilização em áreas



afetadas pela obra.
A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas atividades devem ser
removidos e devidamente encaminhados para destino final, privilegiando-se a




sua reutilização.
Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos
estejam limpos, evitando repetição de ações sobre as mesmas áreas.
Executar os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação
de terras de forma a minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior



pluviosidade, de modo a diminuir a erosão hídrica e o transporte sólido.
Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como
material de aterro, de modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a



transportar para fora da área de intervenção).
Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso,
devem ser armazenados em locais com características adequadas para



depósito.
Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de
contaminação, estes devem ser armazenados em locais que evitem a
contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por infiltração ou
escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para



destino final adequado.
Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não
fiquem obstruídos ou em más condições, possibilitando a sua normal utilização



por parte da população local.
Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar
a acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por
ação da circulação de veículos e de equipamentos de obra.
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Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adotadas
velocidades moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras.
Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem
homologação acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem



em bom estado de conservação/manutenção.
Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos
afetos à obra, em oficina exterior à pedreira, de forma a manter as normais
condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões gasosas,
dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar



cumprimento às normas relativas à emissão de ruído.
A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via
pública deverá obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afetação por



arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veículos.
Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os
resíduos suscetíveis de serem produzidos na obra, com a sua identificação e
classificação, em conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER), a
definição de responsabilidades de gestão e a identificação dos destinos finais



mais adequados para os diferentes fluxos de resíduos.
Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de
acordo com a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Deve
ser prevista a contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames. Não é
admissível a deposição de resíduos, ainda que provisória, nas margens, leitos



de linhas de água e zonas de máxima infiltração.
Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos
devem ser depositados em contentores especificamente destinados para o
efeito, devendo ser promovida a separação na origem das frações recicláveis e




posterior envio para reciclagem.
Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos
destinos finais, com base nas guias de acompanhamento de resíduos.
Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes
do estaleiro, de acordo com a legislação em vigor – ligação ao sistema municipal
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ou, alternativamente, recolha em tanques ou fossas estanques e posteriormente


encaminhados para tratamento.
Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra,
com a desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos,
maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre outros. Proceder à limpeza
destes locais, no mínimo com a reposição das condições existentes antes do



início dos trabalhos.
Proceder ao restabelecimento e recuperação paisagística da área envolvente
degradada – através da reflorestação com espécies autóctones e do
restabelecimento das condições naturais de infiltração, com a descompactação
e arejamento dos solos.

9. MONITORIZAÇÃO
A monitorização traduz-se na avaliação contínua da qualidade ambiental da área de
implantação do projeto, baseada na recolha intensiva de informação e na sua
interpretação permitindo, através da análise de indicadores relevantes, estabelecer a
evolução da situação de referência e efetuar a comparação relativamente aos
objetivos pré-definidos. As medidas de monitorização, os seus agentes, a respetiva
calendarização / periodicidade (se aplicável), e as medidas de correção são as
seguintes:
Qualidade do ar - inspeção visual das poeiras em suspensão no ar; responsável
pela pedreira e trabalhadores; meses de Verão; proceder a rega de caminhos e
áreas de trabalho com autotanque de água, se necessário.
Qualidade das águas superficiais e subterrâneas - inspeção visual de eventuais
derrames de águas residuais, óleos ou combustíveis no solo; responsável pela
pedreira e trabalhadores; diariamente; proceder a recolha do solo contaminado e
resolução da causa.
Ruído - inspeção auditiva das fontes de ruído (máquinas); responsável pela pedreira
e trabalhadores; diariamente; proceder a resolução da causa.
Solos e Paisagem - inspeção visual das áreas em recuperação paisagística;
responsável pela pedreira; mensalmente; proceder a regas ou novas sementeiras /
plantações, se necessário.
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10. CONCLUSÕES
A 1ª revisão do Plano Diretor Municipal de Penela foi publicada no diário da
república, 2ª série, n.º 157 de 16 de agosto de 2013. Este instrumento de gestão
territorial encontra-se, nos termos da lei, eficaz a partir do dia 17 de agosto de 2013.
Este plano acolheu a situação da pedreira em estudo, considerando-a em área de
exploração consolidada, situação que não estava acautelada no PDM de Penela
ratificado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 40/93, de 17 de maio de
1993.
No que se refere à rede Natura, a pedreira está inserida na rede Natura com os
seguintes habitats:
Habitats prioritários - A rede Natura 2000 apresenta, na área em estudo, três
habitats prioritários (6110*- prados rupícolas calcário; 6220*- subestepes de
gramíneas e anuais e 8240* - lajes calcárias). Feita a pesquisa para os respetivos
bioindicadores, podemos concluir que os habitats 6110* e 6220* não indiciam estar
presentes. Para o habitat 8240* - lajes calcárias, a Norte da pedreira há uma
pequena faixa, com alguma intervenção anterior, constituída por lajes calcárias, que
não têm bioindicadores, na sua ficha descritiva do habitat. A área da pedreira em
estudo, agora artificializada, também fazia parte deste habitat, antes da sua
exploração.
Habitats não prioritários - A rede Natura 2000 apresenta, na área em estudo, três
habitats não prioritários (6210 – prados secos seminaturais em substrato calcário;
8210 – vertentes rochosas calcárias com vegetação casmofílica e 8310 – grutas não
exploradas pelo turismo). Feita a pesquisa para os respetivos bioindicadores foi
observada

a

presença

de

pelo

menos

quatro

espécies

de

orquídeas,

designadamente Ophrys lutea, Orchis itálica, Barlia Robertiana e Serapia Parviflora.
Foi observada, também, uma espécie de Euphorbia transtagana, constante do anexo
B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, do habitat 6210, o único presente. As
vertentes existentes correspondem a uma área artificializada e não há grutas visíveis
do exterior.
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Assinala-se a presença de um habitat 9240 – carvalhais ibéricos de Quercus faginea
e Quercus canariensis confrontando a Oeste com a pedreira.
Podemos considerar que os impactes sobre a fauna, com a exploração desta
tipologia de pedreira é de baixa magnitude, quer para a avifauna, répteis e
mamíferos.
Os impactes sobre a vegetação, incluindo espécies com estatuto de proteção é
reduzido, desde que se reduza ao mínimo possível a presença humana nas áreas
exteriores à pedreira, a Norte (zona de transição, habitat 6210) e a Este, carvalhal
(habitat 9240).
A execução do PARP da pedreira, após a conclusão da exploração, permite a
reposição parcial das espécies de fauna, flora e habitats existentes na envolvente.
Assim, considera-se que a atividade de exploração de pedra de calçada é
compatível com a preservação dos valores ecológicos.
Recursos hídricos, superficiais e subterrâneos – O impacte da atividade da
pedreira é reduzido.
Qualidade do ar - O impacte da atividade da pedreira, na qualidade do ar, é
reduzido.
Prevenção de incêndios - A ocupação da pedreira significa uma ocupação física do
território, num ponto com elevada visibilidade. Esta ocupação permite monitorizar o
início de eventuais incêndios. Adicionalmente, permite reduzir tentativas de fogo
posto. Assim, a simples ocupação da pedreira constitui por si só uma mais-valia
ambiental.
Método de extração - Os efeitos negativos causados pela extração de pedra de
calçada, sem explosivos, são pouco significativos, temporários e com ritmo de
progressão lento. O desmonte é um processo progressivo, manual, assente em
mão-de-obra de 4 trabalhadores, e coexiste com a fauna e a flora existentes. O ritmo
de extração de pedra de calçada não é contínuo: o desmonte e corte de calçada são
feitos apenas em função das necessidades da empresa, para aplicação nas suas
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obras. Os

4

(quatro) trabalhadores

afetos

ao corte

de

pedra

exercem

simultaneamente a função de calceteiros.
Aspetos sócio-económicos - Em termos diretos de criação/manutenção de postos
de trabalho, a exploração da pedreira garante quatro postos de trabalho (1
manobrador/condutor e 3 calceteiros). Ao nível da empresa, uma PME, a pedreira
constitui um património muito significativo, fornecendo a matéria-prima para as suas
obras (arruamentos, passeios em calçada). A alternativa, aquisição de pedra de
calçada a outras pedreiras iria aumentar os custos de execução, pondo em causa a
própria empresa.
Ansião, 23 de agosto de 2013
A coordenada do EIA
___________________________________
Patrícia Isabel Gil Raposeiro
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ANEXO A

