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1. INTRODUÇÃO
O presente Resumo Não Técnico é referente ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) para a
ampliação da Pedreira de Extração de Areias, denominada “Alto do Areeiro” com o número de
pedreira 6561. A pedreira em análise localiza-se no lugar Alto do Areeiro, à distância
aproximada de 10 km de Torres Vedras, para Nordeste. O local pertence à Freguesia do
Ramalhal, Concelho da Torres Vedras e Distrito de Lisboa.
O proponente do projeto de ampliação da pedreira, denominada “Alto do Areeiro” é a empresa
“Inerlena, Exploração e Comercio de Inertes, S.A.”, com sede na EN1 (IC2) – S. Jorge,
Apartado 80, Concelho de Batalha e Distrito de Leiria.
Os trabalhos técnicos foram elaborados pela empresa “Workview – Unipessoal, Lda.”, com sede
na Rua Amália Rodrigues n.º 60, 4820-410 Fafe.
O desenvolvimento do trabalho de campo e de todos os trabalhos sectoriais associados à
elaboração do Estudo de Impacte Ambiental, tiveram a duração de aproximadamente 17
meses, entre abril de 2012 e setembro de 2013.
A “Inerlena” centra a sua atividade na exploração e comercialização de areias com aplicação no
fabrico de betão e argamassas. Iniciou a sua atividade em 15 de junho de 2005, estando,
atualmente, inserida no “Grupo Justo SGPS, S.A.”, juntamente com as empresas “Turislena –
Atividades Turísticas, S.A” e “Tracto-Lena -Máquinas e Camiões, S.A”. A “Inerlena” para além
da exploração e comercialização de areias dedica-se também ao transporte das areias lavadas
produzidas na sua unidade industrial de lavagem e classificação de areias.
O acesso à área de exploração é feito a partir da Estrada Nacional n.º 8 (E.N. 8), junto ao
quilómetro 57. Neste ponto existe um entroncamento com um caminho asfaltado de 60 m de
comprimento, seguido de um caminho, em terra batida, com 150 m de extensão.
A Figura n.º 1 apresenta a localização da exploração à escala regional assim como o
enquadramento da pedreira “Pedreira Alto do Areeiro” à escala local.
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Figura n.º 1: Localização do projeto à escala regional. (Fonte: Extrato da Carta Militar de Portugal nº 362
dos S. C. E., escala 1:25.000)
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2. OBJETIVO
É objetivo da “Inerlena” a obtenção do licenciamento da ampliação da pedreira n.º 6561 junto
da Direção Regional do Ministério da Economia de Lisboa e Vale do Tejo. Pretende-se assim o
licenciamento de uma área de aproximadamente, 15,6 ha, para além dos 4,9 ha, já licenciados.

3. ANTECEDENTES DO PROJETO
Em 2005 após uma campanha de prospeção geológica, a “Inerlena” adquiriu uma propriedade
com cerca de 13 ha, localizada no Alto do Areeiro, freguesia do Ramalhal, concelho de Torres
Vedras. De acordo com os estudos efetuados essa propriedade possuía importantes reservas de
areia com características tecnológicas adequadas, pelo que a “Inerlena” licenciou ao abrigo do
Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro, uma área com cerca de 4,9 ha. (“Pedreira Alto do
Areeiro”).
A pedreira licenciada com o n.º 6561 esta associada a uma unidade industrial de lavagem e
classificação de areias, com uma área de (14500 m2), onde se procede atualmente à
beneficiação unicamente das areias provenientes da pedreira em apresso, tendo como objetivo
a sua aplicação como matéria-prima no fabrico de betão e argamassas. É de salientar que a
unidade industrial de lavagem e classificação de areias foi alvo de um processo de
licenciamento autónomo.
As necessidades do mercado, assim como a necessidade de assegurar a continuidade da
exploração e da empresa, levou a que a área de exploração da pedreira tivesse excedido os
limites da área licenciada. Assim, e no sentido de regularizar essa situação, a “Inerlena” deu
entrada em abril de 2008, na entidade licenciadora DRE-LVT, de um processo de regularização
e adaptação das pedreiras “não tituladas por licença” de acordo com o Artigo 5º do Decreto-Lei
n.º 340/2007, de 12 de outubro.
No decurso da análise do pedido de regularização do Artigo 5º do Decreto-Lei n.º 340/2007, de
12 de outubro, entregue pela “Inerlena” o grupo de trabalho emitiu uma decisão favorável à
exploração da pedreira a titulo provisório, para a ampliação da pedreira, pelo prazo de um ano
condicionada, à apresentação “do processo de licenciamento nos termos do artigo 34º do

Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro, (…)”.
O estudo de impacte ambiental resultou da condicionante emitida pelo grupo de trabalho.
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4. DESCRIÇÃO DO PROJETO
O horizonte temporal do Projeto da “Pedreira Alto do Areeiro”, considerando todas as atividades
envolvidas, é de 15 anos.
Dos 186.485 m2 que irão constituir a área da pedreira a licenciar, cerca de 156. 947 m2 serão
afetos a área de exploração, e irão integrar zonas de defesa 15.947m2 . A área de pedreira
destinada a Área da Unidade de Lavagem e Classificação de Areias é de 14 500m2.
A exploração irá desenvolver-se a céu aberto por degraus. O avanço da exploração será
realizado com recurso a várias bancadas com altura média de 5 m e uma inclinação dos
paramentos na ordem dos 45º com a horizontal.
Os patamares entre bancadas, na situação de normal desenvolvimento da lavra, serão no
mínimo de 30 m.
Na configuração final de lavra as bancadas manterão as alturas de 5 m. Os patamares entre
bancadas terão larguras de 7 m divididos em 3 m para o talude e 4 m para circulação. Desta
forma os taludes individualmente apresentarão inclinações de 59º sendo que o talude geral da

38°

4m

5m

°
59
3m

5m

5m

escavação possuirá 38º (Figura nº 2).

3m

4m

3m

Figura n.º 2: Configuração final da lavra, corte esquemático.
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O desenvolvimento da exploração irá decorrer de forma faseada, alcançando-se um
compromisso exequível entre a exploração e a recuperação das áreas afetadas. Na Figura n.º 3
é possível observar o modo como a lavra irá evoluir da situação intermédia para a final.

Figura n.º 3: Avanço gradual da exploração com vista à definição da configuração final.

O faseamento da lavra foi estabelecido em 4 fases. Estas fases foram definidas com base na
metodologia de exploração proposta para a “Pedreira Alto do Areeiro” e tiveram como objetivo
racionalizar o aproveitamento do recurso mineral em termos técnicos e económicos e,
simultaneamente, minimizar os impactes visuais, libertando de imediato áreas para
recuperação.
As atividades de recuperação paisagística e de exploração ocorrerão de forma concomitante.
Com a implementação desta estratégia, as atividades de exploração e recuperação irão
coexistir, no espaço e no tempo, de acordo com a representação esquemática da Figura n.º 4.
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Figura n.º 4: Ilustração das atividades do ciclo de produção da pedreira.

A Recuperação Paisagística foi dividida em 6 fases sendo que as últimas 4 fases (3,4,5 e 6)
correspondem às fases 1,2,3 e 4 da Lavra, respetivamente. As áreas correspondentes às fases
1 e 2 do PARP já se encontram exploradas, a primeira está pronta a ser recuperada enquanto
que a última está a ser utilizada como bacia de decantação da unidade industrial de lavagem e
classificação de areias.
Na “Pedreira Alto do Areeiro”, não é possível estabelecer um faseamento cronológico preciso
para a definição da configuração final em cada zona correspondente à libertação da mesma
para recuperação paisagística, mas é antes estabelecida a estratégia geral de gestão da
pedreira que assenta nos seguintes objetivos:

•

Exploração preferencial das bancadas superiores;

•

Início imediato da recuperação nas áreas onde a lavra tenha cessado definitivamente.

Prevê-se que a recuperação esteja concluída um ano após a conclusão dos trabalhos de lavra,
excetuando-se as operações de manutenção e vigilância que se vão prolongar por mais dois
anos, perfazendo um total de três anos após o término da lavra.
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É de referir, também, que a recuperação paisagística será, em cada fase, realizada no ano
imediatamente a seguir à conclusão das operações e lavra e terá uma duração de um ano.
O PARP será aplicado em 6 fases que se sistematizam seguidamente:
FASE 1 – Zona Noroeste
Recuperação da zona Noroeste da área a licenciar. Esta zona já se encontra praticamente
modelada.
FASE 2 – Zona Sudoeste
Prevê-se o enchimento da área desta fase fique concluído em 2017. As operações de
modelação, sementeira e plantação deverão ficar concluídas um ano após o término do
enchimento, ou seja, 2018.
FASE 3 – Zona Sul
Prevê-se o enchimento da área desta fase fique concluído em 2021. As operações de
modelação, sementeira e plantação deverão ficar concluídas um ano após o término do
enchimento, ou seja, 2022.
FASE 4 – Zona Este
Prevê-se o enchimento da área desta fase fique concluído em 2025. As operações de
modelação, sementeira e plantação deverão ficar concluídas um ano após o término do
enchimento, ou seja, 2026.
FASE 5 – Zona Nordeste
Prevê-se o enchimento da área desta fase fique concluído em 2027. As operações de
modelação, sementeira e plantação deverão ficar concluídas um ano após o término do
enchimento, ou seja, 2028. Nesta fase ir-se-á dar início à criação de um lago que receberá as
águas pluviais da área envolvente e as enviará para a linha de água, Vala do Pisão.
FASE 6 – Final da exploração
Prevê-se o enchimento da área desta fase fique concluído em 2028. As operações de
modelação, sementeira e plantação deverão ficar concluídas um ano após o término do
enchimento, ou seja, 2029. Nesta fase concluir-se-á o lago iniciado na Fase 5 do PARP.
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Associada à “Pedreira Alto do Areeiro”, existe uma Unidade Industrial de Lavagem e
Classificação de Areias, onde é, efetuada a lavagem e classificação das areias exploradas por
via húmida.
Os produtos resultantes da exploração são sempre expedidos por modo rodoviário.
Considerando que a produção anual de areia comercial é estimada em 120 000 ton/ano, prevêse que o número de veículos pesados a circular diariamente seja próximo dos 16, numa média
de 2 a 3 camiões por hora.
A “Pedreira Alto do Areeiro”, irá garantir 5 postos de trabalho, recebendo os trabalhadores
formação específica para as atividades que desenvolvem. O horário de laboração é de 40 horas
semanais, ao longo de cinco dias uteis e no período diurno, estendendo-se a atividade a todo o
ano.
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5. PREVISÃO DE IMPACTES E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
O Estudo de Impacte Ambiental da “Pedreira Alto do Areeiro”, tem como objetivo a
apresentação de medidas que evitem, minimizem, ou compensem os impactes negativos da
pedreira sobre o meio ambiente.
No Estudo de Impacte Ambiental da “Pedreira Alto do Areeiro”, foram analisadas duas
vertentes:


Caracterização da evolução do estado do ambiente na ausência do Projecto;



Caracterização da evolução do estado do ambiente na presença do Projecto;

Na ausência do Projeto é expectável que nos terrenos da “Pedreira Alto do Areeiro” não haja
grandes alterações aos usos do solo que se verificam atualmente, tendo em atenção que se
está na presença de um processo de ampliação.
No caso evolução do estado do ambiente na presença do projecto, para este cenário efectuouse a previsão e a avaliação dos impactes que serão gerados pela implementação do projecto.
A área de implementação da pedreira foi caracterizada através do estudo de todas as
componentes ambientais, abrangendo aspectos biofísicos, sócio económicos, culturais e de
planeamento e qualidade do ambiente. Em função dos impactes negativos previstos, o Estudo
de Impacte Ambiental considerou medidas de minimização específicas.
A nível de Águas Superficiais e Drenagem os principais impactes do projeto da “Pedreira
Alto do Areeiro” relacionar-se-ão com o regime de escoamento local e com o incremento da
carga sólida transportada.
Não se preveem alterações significativas no regime de escoamento, porque na área afetada
pela exploração existe uma linha de água de domínio público hídrico, com caracter efémero e
não persistente, que é bombeado para outra linha de água, fora da zona do projeto, a nordeste
da mesma. Os restantes cursos de água existentes nas imediações são de carácter efémero e
torrencial.
Preveem-se alterações na rede de drenagem superficial na área do Projeto, com possíveis
alterações nos regimes de escoamento dos cursos de água a jusante do local. Todavia, em
termos da bacia hidrográfica considera-se que o impacte é pouco significativo. Em termos
globais, o balanço hídrico na Bacia Hidrográfica Ribeiras do Oeste não sofrerá consequências.
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Prevê-se um aumento de escoamento superficial devido à compactação do solo dada a
utilização de equipamentos de trabalho. Este facto poderá conduzir ao risco de inundações.
Caso suceda, a água em excesso será conduzida para fora da área de exploração, naturalmente
para as linhas de água circundantes. Considera-se assim que o impacte sobre o regime de
escoamento é pouco significativo.
O arrastamento, o transporte e a deposição de partículas sólidas em suspensão totais,
derivados das operações de desmonte das frentes, podem conduzir à contaminação das linhas
de água que circundam a “Pedreira Alto do Areeiro”. Este facto ocorrerá através do escoamento
superficial (águas de escorrência), sobretudo na época das chuvas. A utilização de medidas que
privilegiem uma gestão sustentada do recurso, inscritas no respetivo Plano de Lavra,
nomeadamente construção de valas e outras melhorias no sistema de drenagem, permitem
uma mitigação do referido impacte. A importância tornar-se-á, deste modo, reduzida. Uma vez
que a quantidade de caudais envolvidos, nesta situação, é residual e o impacte está circunscrito
à estação das chuvas, considera-se, o mesmo Pouco Significativa.
Não são esperados impactes ambientais substanciais nas águas subterrâneas, uma vez que o
furo existente no terreno onde se localiza a “Pedreira Alto do Areeiro” está delimitado através
da sua respetiva área de proteção.
Apesar deste facto, na área envolvente à “Pedreira Alto do Areeiro” existem muitas captações,
no entanto são na sua maioria águas de circulação superficial, que não atingem os níveis
freáticos em questão, provavelmente com alimentação em águas retidas nos níveis argilosos
mais superficiais. Estas camadas argilosas superficiais na pedreira aprovisionam águas de
escoamento e/ou circulação superficial, conservadas pelo efeito impermeável das referidas
argilas.
Estando a maioria das captações na zona em inatividade não haverá problemas de correlação
da presença da “Pedreira Alto do Areeiro” com as mesmas.
Sendo o nível piezométrico variável e instável poderão existir eventuais interferências, sem que
esse facto seja de todo comprovável, havendo naturalmente medidas que impeçam uma
situação negativa na área, no caso de se verificar a probabilidade da situação.
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Para isso prevê-se a execução de furos de bombagem, de modo a proceder à extração da água,
salvaguardando possíveis danos. As águas subterrâneas ficarão a salvo de fatores colaterais de
risco, devendo para tal contemplar-se construções de valas que encaminhem as águas de
escoamento e/ou circulação superficial para as linhas de água mais próximas. Sobre estas
haverá um impacte negativo, direto e imediato, mas pouco significativo, uma vez que a
extração se efetua preferencialmente na estação seca, altura em que as mesmas apresentam
caudais fracos ou nulos e todo o processo será reversível, temporário e local após a
reconstituição do coberto vegetal.
A remoção do coberto vegetal e dos solos de cobertura é em si um fator que provocará um
impacte muito positivo, pois permitirá um aumento significativo da taxa de infiltração na área
ocupada pela “Pedreira Alto do Areeiro”. Fator este que será pouco significativo, permanente e
reversível após a recuperação paisagística do local, no final do projeto, proporcionando um
balanço hídrico equivalente ao inicial, sem diminuição de taxas de recarga do aquífero.
De qualquer forma, deverão ser acauteladas situações de contaminação, provocadas por
infiltração de poluentes. Esta possibilidade ocorrerá na ausência de medidas que assegurem
uma evidente minimização dos fatores de riscos, ou por vulnerabilidades criadas por
ocorrências anómalas. No caso hipotético de ocorrer a situação adversa, anteriormente descrita,
deverá imediatamente executar-se um furo de bombagem, extraindo a água com intenção de
descontaminar ou reduzir a concentração de poluentes.
De referir que o aquífero poderá, eventualmente, ficar vulnerável à poluição. Caso esse facto
suceda tratar-se-á de um significativo.
Deve referir-se ainda, que na fase de desativação e recuperação poderão ocorrer impactes
negativos e diretos, ao nível da qualidade das águas superficiais e subterrâneas, relacionados
com a presença de focos de contaminação no terreno.
Contudo, o projeto em análise possui um plano de encerramento que descreve as medidas a
implementar durante e após a desativação da exploração, isto em termos de geotecnia e
drenagem, de ambiente e a remobilização dos equipamentos móveis.
A vedação da “Pedreira Alto do Areeiro” deverá ser mantida após a exploração, de maneira a
impedir descargas clandestinas de resíduos perigosos que entrariam no circuito hidrológico
provocando impactes negativos, indiretos e de difícil reversibilidade, tal os elevados custos que
solucionariam a problemática.
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As modificações no solo relacionam-se com a atribuição destes à atividade e estão relacionados
com implantação de vias de transporte, desmatação e extração das areias. A previsão de
impactes, relacionados com a actividade extractiva, deixa antever a existência de alguns. Na
fase de exploração, os principais impactes estão relacionados com a desmatação e decapagem
do terreno, alteração da ocupação e uso do solo, possível contaminação do solo por resíduos
industriais decorrentes da atividade da extração, ocupação e compactação do solo pelos
acessos. Assim, os impactes no uso do solo durante a exploração serão negativos,
significativos. Com a aplicação do PARP, em particular com a modelação de terrenos e
recuperação do coberto vegetal os impactes negativos associados à exploração serão
gradualmente eliminados passando a positivos e Muito Significativos.
A nível de paisagem as principais alterações susceptíveis de implicar impactes significativos na
qualidade visual da paisagem são a alteração da morfologia do terreno, supressão do seu
coberto vegetal, alteração do uso do solo e a possível emissão de poeiras provenientes da
atividade extrativa. Daí resultará um impacte visual e uma alteração do carácter da paisagem,
que se define como uma identidade local.
Na fase de exploração, o impacte sobre a paisagem é classificado como negativo. Salienta-se
que a implementação do Plano Ambiental de Recuperação Paisagística será considerado um
impacte de magnitude elevada, devido à sua importância para a regeneração da paisagem.
Importa referir que os impactes provenientes da ampliação da pedreira serão contidos, uma vez
que a sua bacia visual afeta de forma pouco percetível uma povoação e três vias de
comunicação, assim como a quinta existente na sua proximidade.
Em relação ao clima, não se prevê que as atividades do projeto venham a ter impactes
mensuráveis sobre a generalidade das variáveis climatológicas.
A nível da qualidade do ar as partículas em suspensão são o principal poluente atmosférico
associado à “Pedreira Alto do Areeiro”, sendo que a sua origem se encontra relacionada com a
circulação de equipamentos e veículos pesados no interior da pedreira e com o próprio processo
de desmonte e remoção de areias. Contudo não se prevê a ocorrência de “incomodidade
ambiental” por empoeiramento junto das povoações vizinhas. Pelo exposto, na fase de
exploração, o impacte sobre a qualidade do ar é classificado Significativo. Na fase de
recuperação/desativação irão ocorrer trabalhos de movimentação de terras, associados à
execução do Plano Ambiental de Recuperação Paisagística, pelo que os impactes a gerar nestas
fases serão semelhantes aos da fase de exploração, mas em níveis inferiores uma vez que o
ritmo de trabalhos será menor.
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No que se refere às fontes de ruido “Pedreira Alto do Areeiro” tratando-se esta de uma
pedreiras de areia está não apresenta valores de ruido significativos associados à exploração
propriamente dita, contudo a presença de uma unidade industrial de lavagem e classificação de
areias associada a pedreira assim como, o tráfego de viaturas pesadas pode levar a uma
contribuição importante para a degradação do ambiente sonoro. Face ao exposto, na fase de
exploração, o impacte sobre o ambiente sonoro é classificado como negativo, significativo.
Todos os impactes descritos são considerados temporários, limitados à fase de exploração e,
eventualmente, à fase de recuperação/desativação e reversíveis, com o encerramento da
exploração. Deste modo, podemos considerar que os impactes da “Pedreira Alto do Areeiro”
sobre o ambiente sonoro poderão ser Significativos, contudo com a aplicação das medidas de
mitigação os impactes serão minimizáveis. É de referir que de acordo com a definição podemos
considerar recetores sensíveis em relação ao ruido o aglomerado habitacional situado a SO da
empresa, no lugar de Ramalhal sito a cerca de 2 Km da exploração e a habitação da Quinta da
Bogalheira a Norte sita a cerca de 1 Km da exploração.
A nível de fauna e flora podemos destacar os seguintes impactes:
•

Eliminação e/ou alteração de habitats (vegetais) terrestres e consequente dispersão de
comunidades animais, pela criação de outras tipologias de habitats;

•

Eliminação e/ou alteração de habitats aquáticos pela contaminação e/ou alteração da
morfologia de curso de água provocados pela exploração da pedreira;

•

Derrames de combustíveis, óleos e lubrificantes levando a uma possível contaminação
do meio aquático, o que poderá contribuir para a alteração das características físicoquímicas de charcos temporários ou cursos de águas que se desenvolvam nas
proximidades;

•

Mortalidade associada a movimentação de solos, veículos e máquinas, aumenta o risco
de atropelamento ou esmagamento, sobretudo para as espécies de menor mobilidade;

•

Eliminação e/ou redução do coberto vegetal, assim como, criação de dificuldades de
regeneração natural das espécies vegetais, dados: a eliminação da camada fértil do
solo; o aumento de declives; a erosão; a possível contaminação do solo por resíduos
industriais decorrentes da actividade de extracção; etc.;

•

Mudanças no comportamento da fauna das áreas envolventes, devido a perturbações
causadas pelo aumento de tráfego e ruído e pela criação de novos corredores
(estradas, caminhos de acesso, etc.).
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No cômputo geral pode dizer-se que os impactes durante a fase de exploração serão
Significativos quer na flora quer na fauna da área em estudo. No entanto, de acordo com a
própria concepção do projecto, a exploração e a recuperação paisagística realizar-se-ão
simultaneamente. Assim, os impactes negativos resultantes da primeira (exploração) serão
amenizados pelos impactes positivos da segunda (recuperação paisagística).
A nível geológico a exploração de qualquer recurso geológico é sempre um impacte negativo,
uma vez que o mesmo é finito e não renovável à escala temporal a que estamos acostumados.
De acordo com as previsões efectuadas, o maior impacte decorrerá do próprio consumo e
extracção do recurso geológico constituído pelas areias e pela alteração da topografia local.
Estes impactes são imediatos e mantêm-se até à altura em que se procederá à sua recuperação
(de acordo com o estabelecido no plano de lavra).
No que respeita aos planos de ordenamento do território dos diferentes instrumentos de
gestão territorial em vigor confere ao projeto de ampliação da área de extração de inertes a
conformidade é quase total por não existirem condicionamentos que inviabilizem a execução do
projeto. Somente nas áreas enquadradas no regime jurídico da RAN, essa conformidade deverá
ser formalizada através da emissão de parecer prévio por utilizações não agrícolas.
Ao nível regional, este projeto contribui para a estimulação da atividade económica regional,
tendo sempre em consideração a proteção das massas de água (superficiais e subterrânea),
através da aplicação das boas práticas de extração.
Relativamente ao património área de ampliação da exploração, encontra-se presentemente
ocupada pelo plantio de eucaliptos, tendo sido alvo de prospeção sistemática. Existe apenas
uma pequena franja, que devido à vegetação, não apresenta condições mínimas de visibilidade
do solo. Foram identificados dois sítios arqueológicos de cronologia pré-histórica. O “Alto do
Areeiro 1”, na área de incidência direta, encontra-se completamente destruído. O “Alto do
Areeiro 2” encontra-se no limite da área de incidência indireta (200 metros), e a sua natureza
(achado isolado de uma peça lítica) não justifica medidas de minimização adicionais.
Na área de ampliação da exploração de areias dada a visibilidade má e mesmo nula de uma
determinada

franja,

preconizou-se

como

medida

de

minimização

de

impacte,

o

acompanhamento arqueológico do arranque dos eucaliptos, da remoção das terras vegetais e
dos solos passíveis de conter ocupação humana, bem como de todos os trabalhos de remoção
de solos que ocorram, e que não se encontrem previstos neste estudo.
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A nível do descritor sócio – económica importa referir que concelho de Torres Vedras regista
ao longo das duas últimas décadas uma tendência de crescimento populacional, acentuando-se
este crescimento na Freguesia urbana de Torres Vedras (Santa Maria do Castelo e S. Miguel). A
freguesia de Matacães registou durante o período em análise um decréscimo populacional de
cerca de 11%. No que respeita à distribuição da população ativa pelos setores de atividade, é
possível verificar que o concelho de Torres Vedras apresenta uma forte incidência do setor
terciário, o qual capta cerca de 57% dos ativos empregados. O setor industrial capta cerca de
35% dos ativos empregados no concelho, representado o segundo setor com maior incidência,
seguindo-se o setor primário com cerca de 8%. A freguesia do Ramalhal apresenta uma taxa de
atividade com grande relevo nos setores secundário e terciário, captando em cerca de 38% e
55% respetivamente os ativos empregados. O setor agrícola é o que representa o menor
expressão local, captando apenas 6% do total dos ativos da freguesia. A indústria extrativa
representa uma atividade importante no contexto sócio – económico do concelho, sendo um
pólo de criação de riqueza e reforço da estrutura produtiva, promovendo a exploração
sustentável dos recursos naturais locais.
A caracterização da componente sócio – económica realizada reflete a importância da indústria
extrativa na dinamização da estrutura económica local, fomentando fatores de competitividade
nos setores de atividade associados ao setor extrativo.
Neste contexto, são avaliados como impactes positivos significativos resultantes da
concretização deste projeto a manutenção dos atuais 40 postos de trabalho direto e a
dinamização do emprego indireto resultante desta atividade, assim como o contributo para o
reforço e diversificação do tecido económico local e concelhia.
Caso não ocorra a concretização do projeto é expectável uma diminuição da atividade
económica local e concelhia resultante da diminuição de fatores de competitividade, conduzindo
à perda de postos de trabalho diretos e constrangimento na manutenção de ativos associados
às atividades existentes a jusante da unidade industrial em análise, não respondendo desta
forma à procura por parte dos clientes exclusivos do proponente do projeto.
A circulação de veículos pesados associada às atividades comerciais da exploração de areia
representa o principal impacte negativo ao nível do trânsito local, ainda que seja expectável que
tal situação seja pouco significativa face à localização da unidade assim como aos níveis de
circulação rodoviária registada atualmente.
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As medidas a implementar com o objetivo de mitigar este impacte estão associadas ao controlo
do peso bruto das viaturas, implementação de programas de manutenção preventiva
sistemática dos veículos, respeito pelos limites de velocidade legalmente em vigor e instalação
de mecanismos de controlo de tráfego rodoviário junto à interseção da estrada de acesso à
unidade com a EN 8.

6. MONITORIZAÇÃO (E GESTÃO AMBIENTAL)
O estudo de impacte ambiental integra um plano de monitorização que consiste na análise e
recolha de dados relativos aos efeitos causados sobre o ambiente pela implementação do
projecto, assim como na avaliação da execução e da eficácia das medidas de mitigação
propostas no âmbito do estudo. Desta forma, pretende-se avaliar a eficiência dos
procedimentos propostos para reduzir os impactes ambientais decorrentes da implementação
do projecto, assim como detectar impactes que possam não ter sido previstos ou que foram
subestimados no estudo.
Os descritores ambientais considerados críticos e que foram contemplados no plano de
monitorização foram: solos, hidrologia e os recursos hídricos, paisagem, qualidade do ar,
ambiente sonoro e património arquitectónico.
De acordo com o que está acima referido, e levando em conta a legislação vigente, a “Inerlena”
apresentará relatórios de acompanhamento da situação ambiental nos termos e nos prazos
definidos pelas entidades competentes para o efeito. Os relatórios irão contemplar as acções
desenvolvidas, os resultados obtidos e a análise dos mesmos, esses relatórios irão ainda
confrontar as previsões efectuadas no Estudo de Impacte Ambiental.

7. CONCLUSÕES
Os impactes negativos associados à laboração da “Pedreira Alto do Areeiro” são na
generalidade significativos em alguns descritores e pouco ou nada significativos noutros, sendo
ainda passíveis de ser reduzidos e, em alguns casos, suprimidos com a implementação do Plano
de Pedreira e das medidas minimizadores propostas, os quais visam precaver potenciais
incrementos do grau de significado e magnitude dos impactes, bem como reduzir os riscos a
estes associados.

_____________________________________________________________________________
Resumo Não Técnico

Pág 18 de 21

Resumo Não Técnico
da Pedreira denominada “Alto do Areeiro”

_____________________________________________________________________________

Estando a pedreira em laboração, e dado existirem condições económicas, ambientais e de
segurança para a ampliação, a localização proposta é aquela que se afigura como a única
viável. Importa dizer que a “Inerlena” está disposta a assegurar a adoção de todas as medidas
de proteção ambiental que venham a ser consideradas necessárias para compatibilizar a
atividade extrativa com a salvaguarda da qualidade das populações e a preservação do
património natural.
No Estudo de Impacte Ambiental foram analisados diversos descritores, todos eles
característicos (em termos globais) da indústria extrativa, nomeadamente os aspetos biofísicos,
onde se incluem a geologia, os solos, ecologia, meio hídrico, paisagem, entre outros, e os
aspetos sócio económicos.
Apresentam-se de seguida em relação aos descritores estudados as principais conclusões.
No que se refere a hidrogeologia, na área de intervenção do projeto a drenagem das águas
pluviais faz-se por infiltração, nos locais onde predominam fácies areníticas, tendo-se
constatado a importância do escoamento superficial nos locais onde prevalecem litologias
argilosas. A remoção parcial da massa mineral terá como consequência um aumento da taxa de
infiltração, induzindo uma maior vulnerabilidade à poluição do aquífero. Perante este quadro
assume particular relevância a análise de impactes ao nível da qualidade das águas
subterrâneas. Deve-se sublinhar desde já que, no quadro das atividades previstas para a fase
de exploração, não se esperam impactes especialmente negativos sobre as águas subterrâneas.
Devem, no entanto, observadas e monitorizadas todas as situações que possam vir a ser
gravosas e danosas, tal como estabelecidas restrições para impedir eventuais acidentes que
seriam perigosos, dada a facilidade com que poderiam entrar na circulação subterrânea.
Tendo em conta o referido, mesmo prevendo todos os possíveis elementos de contaminação
associados à extração na “Pedreira Alto do Areeiro”, pode considerar-se que os impactes
ambientais negativos, para o meio hídrico e hidrogeológico, nesta área classificar-se-ão como
pouco significativos, pelas justificações enunciadas nos capítulos relacionados com a temática.
Apesar de diretos e negativos, os impactes estão localizados, são temporários e reversíveis. No
caso de ocorrer um acidente de poluição, os impactes causados serão muito negativos e
bastante significativos, contudo reversíveis, tendo em conta que o tempo de percurso da pluma
de contaminação possibilitará o desenvolvimento de estratégias de inversão desse processo e
que remedeiem a situação.
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Em relação ao descritor solos na área de implantação do projeto verifica-se que o tipo de solo
presente corresponde a ordem dos Solos Podzolizados + Litólicos. A capacidade de uso do solo
é do tipo F, o que corresponde a uma utilização Não agrícola (floresta). Tratam-se de solos com
uma fertilidade baixa, limitações muito severas para o uso agrícola e riscos de erosão muito
elevados, estando assim vocacionados para o desenvolvimento de vegetação natural ou para o
desenvolvimento florestal de proteção ou recuperação.
A nível de paisagem os impactes provenientes da ampliação da pedreira serão contidos, uma
vez que a sua bacia visual afeta de forma pouco percetível uma povoação e três vias de
comunicação, assim como a quinta existente na sua proximidade.
Em relação ao clima, não se prevê que as atividades do projeto venham a ter impactes
mensuráveis sobre a generalidade das variáveis climatológicas.
A nível da qualidade do ar a atividade em analise constitui uma atividade que implica emissão
de poeiras, em especial aquando do desmonte e nos caminhos não asfaltados. Todo o
aglomerado populacional importante situa-se a cerca de 2 Km a SO da exploração. O projeto
considera o controlo das emissões através da limitação da velocidade de circulação dos
equipamentos e máquinas no interior da pedreira (20km/h) e da aspersão com água das vias
de circulação e do material a transportar, essencialmente no período estival. Com esta medida
irá conseguir-se uma redução de cerca de 80% nos valores de emissões de partículas
suspensas.
No que se refere ao ruido, tratando-se a pedreira em análise de uma pedreira de areia não se
esperam valores de ruido significativos, contudo as principais fontes de ruido associadas são a
unidade industrial de lavagem e classificação de areia associada, os equipamentos móveis e o
tráfego de viaturas pesadas que podem levar a uma contribuição importante para a degradação
do ambiente sonoro. Importa referir que de acordo com a definição podem-se considerar
recetores sensíveis em relação ao presente descritor o aglomerado habitacional situado a SO da
empresa, no lugar de Ramalhal sito a cerca de 2 Km da exploração e a habitação da Quinta da
Bogalheira a Norte sita a cerca de 1 Km da exploração.
No que respeita ao descritor de geologia e geomorforlogia, quanto ao enquadramento
regional, a área de implantação do projeto insere-se no sinclinal de Bombarral, o qual pertence
a uma importante unidade morfo-estrutural designada por Orla Ocidental ou Bacia Lusitânica. A
exploração de qualquer recurso geológico é sempre um impacte negativo, o maior impacte
decorrerá do próprio consumo e extração do recurso geológico constituído pelas areias e pela
alteração da topografia e relevo local.
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Pode concluir-se que a nível da Biologia, os impactes não são Significativos, dado que incidem
sobre uma área pouco relevante do ponto de vista da conservação das espécies.
A nível do descritor património não se prevê que a implementação da ampliação para
Nascente da exploração de areias “Pedreira Alto do Areeiro” implique impacte direto ou indireto
sobre qualquer tipo de património arqueológico ou arquitetónico conhecido. Contudo preconizase o acompanhamento arqueológico das remoções de solos passíveis de conter vestígios de
ocupações humanas.
A caracterização do descritor Sócio – economia permitiu concluir que a área em estudo
encontra-se sobre influência da atividade humana, através da atividade da indústria extrativa.
Pretende-se com o projeto promover uma exploração sustentável dos recursos naturais
existentes no concelho, aliando os aspetos de eficácia ambiental e eficiência económica,
contribuindo para o reforço dos fatores de competitividade local e regional e criação e
manutenção de emprego direto e indireto na sua área de influência.
A ampliação da área licenciada da pedreira designada por “Pedreira Alto do Areeiro” revela-se
fundamental para a boa continuação da empresa e representa uma oportunidade única para
prevenir e salvaguardar algumas situações.
A correta implementação do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística e do Plano de
Aterro, incluídos no Plano de Pedreira, durante as fases de exploração e desativação da
atividade extrativa, permitirão a reconversão da área e a viabilização de um sistema, económica
e ambientalmente sustentável, minimizando impactes negativos gerados ainda durante a fase
de exploração e reconvertendo-os, globalmente e a prazo, num impacte positivo significativo e
permanente.
Assim, com base nas considerações feitas, conclui-se que na generalidade dos impactes
negativos identificados sobre os diversos descritores ambientais considerados, são de duração
limitada, reversíveis e não constituirão um obstáculo à exploração desta pedreira, pressupondose a aplicação das medidas de minimização recomendadas.
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