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ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
Projeto de Ampliação da Pedreira nº 5624 "Barracão"
(Argilas especiais e areias cauliníticas)
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE COLMEIAS E MEMÓRIA
CONCELHO DE LEIRIA
DISTRITO DE LEIRIA
RESUMO NÃO TÉCNICO
1 – INTRODUÇÃO
O presente documento constitui o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental do projeto de
ampliação da pedreira da empresa ALDEIA & IRMÃO, SA, com nº de cadastro 5624, denominada
“Barracão”, localizada em Barracão, união das freguesias de Colmeias e Memória, concelho de Leiria,
distrito de Leiria. Dando cumprimento à legislação em vigor sobre o Processo de Avaliação de Impacte
Ambiental, este documento tem como principal finalidade dar apoio à participação pública, nele se
descrevendo de forma sucinta e coerente, numa linguagem e apresentação acessível à generalidade do
público, as informações relevantes que constam do Relatório Síntese do Estudo de Impacte Ambiental.
O Resumo Não Técnico (RNT) e o Relatório Síntese (RS) integram o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da
pedreira do “Barracão”, sendo o EIA do Projeto de Ampliação da pedreira acompanhado por um Plano de
Pedreira (Plano de Lavra – PL, e Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística – PARP), elaborado de
acordo com a legislação em vigor que rege a atividade de exploração de pedreiras, nomeadamente o
Decreto-Lei nº 270/01 de 06/10, alterado e republicado pelo Dec. Lei n.º 340/07 de 12/10.
A realização do EIA decorreu durante 11 meses, entre fevereiro e dezembro de 2014.
2 – ENTIDADE LICENCIADORA E AUTORIDADE DE AIA
O licenciamento do “Projeto de Ampliação da Pedreira do Barracão” é da competência da Direção Regional
da Economia do Centro, nos termos da alínea b) do nº 2 do Artº 11º do Decreto-Lei nº 270/01 de 06/10
(alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 340/07 de 12/10). A Autoridade de AIA é a Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC).
3 – FASE DO PROJETO
O EIA visou contribuir para a determinação e avaliação das principais condicionantes ambientais e dos
impactes potencialmente significativos associados à execução do Projeto de Ampliação (PP - Plano de
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Pedreira) da pedreira do “Barracão”, permitindo ainda a proposta de medidas mitigadoras, cautelares e
preventivas dos impactes ambientais decorrentes da Fase do Projeto que designamos por Fase de
Execução, em conformidade com as directrizes constantes no PP elaborado.
O Plano de Pedreira elaborado envolve a execução do Plano de Lavra (PL) em paralelo com a execução do
Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) a implementar durante a vida útil da exploração e
no términus da atividade extrativa no local do projeto.
4 – DONO DA OBRA E ENTIDADE RESPONSÁVEL PELO EIA
O dono do empreendimento é a ALDEIA & IRMÃO, SA, com sede em Barracão / Boa Vista / Leiria,
escritórios localizados em Rua Do Barracão, 2420-195 Barracão e NIF 500014396, que é também a
entidade promotora e responsável pelo Estudo de Impacte Ambiental referente ao Projeto de Ampliação da
Pedreira do “Barracão”.
5 – OBJETIVO CENTRAL E ÂMBITO DO PROJETO DE EXPLORAÇÃO
Na sequência de vistoria realizada à pedreira, por parte das entidades competentes, que determinou o
pedido de licenciamento (ampliação) da pedreira do “Barracão” por ter ocorrido intervenção fora da área
licenciada de 4,24 hectares, permanecendo a necessidade de manutenção do abastecimento às unidades
transformadoras e indústrias a que os recursos da pedreira se destinam, a ALDEIA & IRMÃO, SA
considerou indispensável a implementação do presente projeto de ampliação para a área de 10,44
hectares. É com esse objetivo central que se remete o presente projeto para análise e tramitação, nos
termos do Artº 27º do Decreto-Lei nº 340/2007 de 12/10.
O enquadramento geológico da área do projeto, que assenta sobre as unidades líticas de natureza arenoargilosa do Complexo do Barracão, permitem reconhecer que a área em estudo apresenta características
adequadas à implementação do mesmo. Além do enquadramento geológico, destacam-se também como
características que favorecem a implementação do presente projeto, a localização, a topografia, e a
cartografia de ordenamento do território.
O presente projeto visa a exploração massas minerais de argilas especiais, argilas cauliníticas comuns e
areias comuns numa única unidade extrativa (pedreira do “Barracão”).
6 – ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO DO PROJETO
A legislação em vigor sobre exploração de recursos geológicos, conjugada com legislação específica sobre
estudos de impacte ambiental, nomeadamente os diplomas legais que regulamentam o aproveitamento de
massas minerais (Decreto-Lei nº 270/01 de 6/10, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 340/2007 de
12/10, e Decreto-Lei nº 151-B/2013 de 31/10) impõem que as explorações com áreas superiores a 15
hectares, produção anual superior a 200 000 toneladas, ou que em conjunto com outras unidades similares
devidamente licenciadas e localizadas num raio de 1 km ultrapassem os valores referidos, fiquem
condicionadas a um processo de Avaliação de Impacte Ambiental (nos termos da alínea a) do nº 2 do
Anexo II do Decreto-Lei nº 151-B/2013 de 31/10) que sirva de base a uma avaliação integrada dos impactes
causados pela exploração a médio e longo prazo e à discriminação das respetivas medidas minimizadoras.
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A área da pedreira cobre 10,44 hectares. O núcleo de exploração definido no interior da pedreira do
“Barracão” cobre somente 6,10 hectares, mas em conjunto com os núcleos de exploração de explorações
vizinhas ultrapassam-se os 15 hectares que determinam a sujeição do presente projeto a procedimento de
AIA. Em face dessa realidade, o processo de licenciamento da pedreira nº 5624 “Barracão” fica
condicionado a procedimento de AIA.
7 – DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO
7.1 – Localização e Acessos
A pedreira do Barracão localiza-se nas imediações do lugar de Barracão, união das freguesias de Colmeias
e Memória, concelho e distrito de Leiria.
O acesso à pedreira nº 5624 “Barracão” faz-se pela estrada municipal que liga o Barracão a Colmeias. Esta
estrada entronca na estrada nacional EN532-4 de ligação entre o Barracão e as povoações de Bouça,
Graciosa, Confraria e Igreja Velha, que por sua vez entronca na estada nacional EN1/IC2 ao km 136
(Cruzamento do Barracão). O acesso à pedreira faz-se tomando-se, logo à saída do Barracão e à esquerda,
após percorridos cerca de 500 m, um caminho de terra batida que dá acesso à zona de exploração.
O pedido de licenciamento (ampliação) da pedreira do “Barracão” insere-se numa poligonal que cobre uma
área de 10,44 hectares. A delimitação da poligonal da pedreira apresenta-se na Planta 1 sobre extratos
das folhas nº 285 e nº 286 da Carta Militar de Portugal, à escala 1/25000
7.2 – Caracterização da Exploração – Plano de Pedreira
Áreas, Reservas, Produções e Vida Útil do Projeto:
A área do projeto é um Centro de Produção de argilas especiais, argilas cauliníticas comuns e areias
comuns, composto por uma área extrativa e uma área de anexos de pedreira que engloba a área industrial
e as instalações sociais (Fotos 1 a 10).
Área de Extração
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Foto 1 – Rampa de acesso à frente de desmonte oeste da pedreira; Foto 2 – Vista geral da frente de
desmonte este; Foto 3 – Zona recuperada do limite NW; Foto 4 – Zona recuperada pela Aldeia & Irmão,
fora dos limites da pedreira, na zona contígua ao setor oeste da área de lavra.
Área industrial e Instalações Sociais

Projecto de Ampliação da Pedreira nº 5624 “Barracão"

4

Resumo Não Técnico

Foto 5 – Acesso à zona industrial; Foto 6 – Vista geral da zona industrial; Foto 7 – Instalação de lavagem e
crivagem de areias. Foto 8 – Instalação de filtro-prensagem de argilas cauliníticas comuns. Foto 9 – O
enquadramento visual da instalação social e sanitária instalada no Barracão. Foto 10 – Pormenor da fossa
estanque semienterrada e do depósito de água acoplado.
Assim, a área total do projeto ascende a cerca de 10,44 hectares, tendo no seu interior sido definida uma
área de lavra cobrindo cerca de 6,10 hectares, uma área industrial (unidade de lavagem de areias) com 2,37
hectares e uma área de instalações sociais com 0,0992 hectares. A área industrial e a área das instalações
sociais constituem a área dos Anexos de Pedreira, que totaliza 2,47 hectares. As zonas de defesa e demais
áreas não intervencionadas da pedreira cobrem cerca de 1,87 hectares. O Plano de Lavra foi orientado no
respeito e cumprimento das zonas de defesa estabelecidas no anexo II do Decreto-Lei nº 270/01 de 06/10
(alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 340/07 de 12/10), nomeadamente em relação à bordadura do
céu-aberto e caminhos públicos.
As reservas certas do Projeto de Exploração da Pedreira “Barracão” correspondem a cerca de 713 700 ton
de argilas especiais, 793 305 ton de areias comuns e cerca de 140 000 toneladas de argilas cauliníticas
comuns, num total de 1,6 Mton de massas minerais. Para uma produção prevista de 100 000 ton/ano de
massas minerais, a vida útil da exploração é de 16 anos.
Equipamentos Móveis:
O equipamento produtivo móvel adstrito à atividade de exploração na pedreira “Barracão” compreende uma
escavadora giratória, 3 pás carregadoras e 2 dumpers articulados, somando uma potência total de 851 Cv.
Meios Humanos e Regime de Laboração:
O quadro de pessoal afeto à pedreira “Barracão” totaliza 9 funcionários, entre o dirigente, os técnicos /
encarregado, os operadores da lavaria e os manobradores de máquinas
A laboração na pedreira “Barracão” desenvolve-se ao longo dos 12 meses do ano, em um turno diário que
decorre das 8.30 h até às 18.00 h, com uma hora para almoço das 12.30h até às 13.30h.
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Desmonte, Processamento e Expedição:
O desmonte do maciço arenoso processa-se a céu-aberto, por degraus direitos e frentes de inclinação, com
a remoção das massas de areia a ser efetuada por ação de meios mecânicos móveis. O desmonte envolve
as seguintes operações: A) Decapagem e armazenamento das terras vegetais; B) Deposição das massas
de cobertura, areno-argilosas e sem aproveitamento económico, em local adequado para posterior
enchimento parcial da escavação; C) Extração seletiva das argilas especiais e das areias cauliníticas com
aptidão para a construção civil e obras públicas (fração arenosa) e para a cerâmica de acabamento (fração
argilosa); D) Limpeza e saneamento dos pisos; E) Transporte interno das areias cauliníticas exploradas em
direção à unidade de lavagem anexa à pedreira; F) Produção de areias selecionadas e argilas cauliníticas
filtro-prensadas; G) Expedição dos produtos acabados para os centros de consumo (areias lavadas, argilas
cauliníticas filtro-prensadas e argilas especiais secas em eira a céu aberto).
Depressão escavada:
Tendo em conta as características do jazigo mineral a explorar, a topografia do terreno onde se pretende
implantar o projeto e os requisitos técnicos constantes do Plano de Lavra, verifica-se que final da vida útil da
exploração projetada se forma uma depressão escavada com 6,1 hectares de área, 20 metros de
profundidade máxima, e 3 bancadas com altura de 5 metros.
Terras e estéreis (a utilizar na recuperação paisagística da escavação)
A recuperação da escavação faz-se com materiais não utilizados como matéria-prima, nomeadamente
terras vegetais (27 869 m3) e estéreis argilosos (219 600 m3).
Proteção Ambiental e Recuperação Paisagística:
A sequência das ações de recuperação paisagística a implementar em cada setor libertado pela exploração
é a seguinte:
Medidas de Recuperação Paisagística a Implementar no Imediato
As medidas de recuperação paisagística a implementar nesta fase (1ª Fase, correspondente aos primeiros 3
anos de atividade no núcleo de exploração) consistem basicamente em ações de dissimulação da área de
exploração e de aumento da segurança da escavação.
 Implementação de um Talude de Terras – Esta ação consiste na criação de uma pequena elevação
“triangular” que funcione como barreira física de proteção ao bordo superior da corta do céu aberto. O talude
deverá ser colocado a uma distância mínima de 2 metros do referido bordo, e ser implementado em redor
da área de lavra numa extensão de aproximadamente 1176 metros. As dimensões médias do talude de
proteção são: 2.0 largura × 1.0 m de altura, pelo que na sua construção serão utilizados cerca de 1176 m3
de terras vegetais e material estéril.

Projecto de Ampliação da Pedreira nº 5624 “Barracão"

6

Resumo Não Técnico

Medidas de Recuperação Paisagística a Implementar em Concomitância com a Lavra
As medidas de recuperação paisagística relativas a esta fase (2ª Fase, correspondente ao período de vida
útil do núcleo passados os primeiros 3 anos) refletem as tarefas a desenvolver em concomitância com o
avanço do desmonte, segundo um ritmo “lavra à frente e recuperação atrás”, que obedecem a um modelo
espaciotemporal de reconstituição da superfície topográfica da escavação, a que se seguem as várias
tarefas de recuperação paisagística da área intervencionada.
 Enchimento parcial da escavação – durante o tempo de vida útil da pedreira (16 anos), esta tarefa
consiste no enchimento parcial da escavação com estéreis numa área de 4,57 hectares e espessura total de
4,6 metros (até à cota 184,6 m) e na colocação de um horizonte de terras vegetais com cerca de 0,4 metros
sobre a totalidade dos setores intervencionados, ou seja numa área de aproximadamente 6,1 hectares.
Assim, na zona de enchimento, a cota final será de 185 metros. Estas tarefas serão sucedidas de
nivelamento e regularização através técnicas executadas por alfaias agrícolas (ex. escarificador e fresa). No
total serão utilizados cerca de 220 000 m3 de estéreis e cerca de 28 000 m3 de terras vegetais.
 Reflorestação Arbórea Sobre o Substrato – Consiste na plantação arbórea da base e dos patamares da
escavação. Esta reflorestação com espécies pertencentes à vegetação climácica, do tipo sobreiro e
azinheira, visa a reconstituição florestal da área afetada pela pedreira, promovendo a sua integração na
fisiografia da região. A plantação arbórea é precedida de descompactação, a que se segue a aplicação de
técnicas agrícolas por ação das alfaias do tipo grade de discos e escarificar de dentes, para efeito da
regularização e nivelamento do substrato de terra vegetal. No total serão plantados cerca de 6800 pinheiros
em compasso de 3 x 3 metros.
8 – CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS DE REFERÊNCIA
Geologia – A massa mineral que se pretende explorar faz parte do jazigo mineral que integra o “Complexo
do Barracão”, do Pliocénico, sendo nesta formação que ocorrem os litótipos argiloso (argilas especiais) e
areno-argiloso (areias cauliníticas) com aptidão para a construção civil e obras públicas (fração arenosa) e
para a indústria cerâmica (fração argilosa) a explorar na pedreira do “Barracão”.
Geomorfologia – A pedreira do “Barracão” insere-se no sector central (orientação longitudinal) e na zona
de cumeada da margem esquerda (orientação transversal) da bacia hidrográfica do rio da Igreja Velha,
afluente da margem esquerda do rio Arunca (Figura 1). Trata-se de uma bacia de forma irregular com cerca
de 35 km2 assimétrica relativamente ao traçado longitudinal do rio. O rio da Igreja Velha provoca um entalhe
na superfície topográfica que a montante se manifesta através de vales relativamente penetrativos e com
orientação preferencial NW-SE e a jusante por uma planície de inundação. O contraste morfológico entre os
sectores montante e jusante da bacia manifesta-se também ao nível do perfil longitudinal do rio, que atesta
a permanência de inclinações acentuadas nos primeiros 1500 m do percurso e inclinações moderadas entre
os 1500 e os 12000 m. As cotas na bacia do rio da Igreja Velha variam desde os 310 e os 90 m. O local
onde se instalará a pedreira do “Barracão” corresponde a um flanco de encosta com declive reduzido onde
as cotas variam desde os 180 m até aos 205 m. Longitudinalmente, as maiores cotas surgem na nascente e
as menores na foz, o que para um comprimento total de cerca de 12000 m desde a nascente até à foz faz
com que o declive médio do leito do rio da Igreja Velha seja de 1.8 %. Trata-se portanto de um leito pouco
inclinado. Não obstante estarmos em presença de uma bacia plana, principalmente no sector jusante, os
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vales das linhas de água principais apresentam margens razoavelmente alcantiladas, com declives a
superar os 10%, e até os 30%, principalmente na margem esquerda do sector montante da bacia. A maior
parte da área abrangida pela pedreira do “Barracão”, em particular a área que será abrangida pela lavra,
apresenta declives abaixo dos 10%.
Solos – Sendo a área da pedreira ocupada exclusivamente por um tipo de solos designado "Cambissolos",
referem-se de seguida as características principais desta tipologia de solos. De uma forma geral, são solos
de espessura mediana, de cor parda escura a parda amarelada, de textura arenosa, com bastante saibro,
cascalho e calhaus rolados ou sub-rolados; compacidade pequena a média; bastante poroso; consistência
branda a ligeiramente dura, não plástico e não adesivo; teores medianos de matéria orgânica, fósforo e
potássio assimiláveis; ácidos. Os perfis mais frequentes são do tipo A-B-C-R (Figura 2). Nestes perfis, o
horizonte A apresenta espessura média a rondar os 22 cm; o horizonte B é arenoso, apresentando
espessura média próxima dos 32 cm; o horizonte C é arenoso apresentando espessura média próxima dos
38 cm; e o horizonte R, que corresponde à rocha sedimentar, inicia-se a uma profundidade média da ordem
dos 93 cm. Regra geral, este tipo de Cambissolos possui localmente aptidão condicionada para a
exploração florestal e fraca aptidão para a agricultura;

Figura 2 - Perfil tipo dos solos da pedreira.
Planeamento e Ordenamento do Território – De acordo com a Planta de Ordenamento da 1ª Revisão
Plano Diretor Municipal (PDM) de Leiria, a área de lavra do projeto insere-se num espaço classificado como
“Afeto à Exploração de Recursos Geológicos”, pelo que a compatibilidade do projeto com este instrumento
de gestão do território está assegurada. Em termos de Áreas de Uso Condicionado, a área da pedreira não
assenta em solos pertencentes à Reserva Agrícola Nacional, em solos pertencentes à Reserva Ecológica
Nacional ou em solos pertencentes à Estrutura Ecológica Municipal. Relativamente a outras figuras de
planeamento legalmente definidas por Planos Especiais de Ordenamento do Território, nomeadamente as
que incidem sobre Áreas Protegidas e Classificadas, pode-se constatar que a área da pedreira “Barracão”
se encontra fora dos limites e suficientemente afastada dessas áreas. Relativamente ao PDM ainda em
vigor, a exploração assenta em terrenos classificados como espaço florestal, alguns incluídos na reserva
ecológica nacional. Sob condições específicas, a exploração é possível nesses locais.
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Recursos Hídricos – A drenagem na bacia do rio da Igreja Velha apresenta um desenvolvimento
semelhante à configuração de uma árvore, com os tributários a distribuírem-se em todas as direções sobre
a superfície do terreno, confluindo segundo ângulos agudos (padrão dendrítico). A análise dos escoamentos
fluviais foi feita sobre os dados registados em 37 estações hidrométricas distribuídas pela bacia hidrográfica
do rio Mondego. Na bacia hidrográfica do Rio da Igreja Velha, o caudal fluvial anual varia entre os 455 e os
525 mm/ano, enquanto que na vizinhança da área do projeto, mas concentrando-se ao nível do leito do rio,
Q ≈ 475 mm/ano. Em termos mensais, os caudais fluviais (Q) variam entre Q > 80 mm/mês, no período
Março − Maio, e Q < 20 mm/mês no período Outubro − Janeiro. pelo que pode concluir-se que a
componente superficial do escoamento contribui de forma muito significativa para o caudal fluvial. O
escoamento subterrâneo apresenta uma relação notável com a geologia. A bacia hidrográfica do rio da
Igreja Velha e a pedreira do “Barracão” localizam-se na unidade hidrogeológica designada Orla Ocidental e
surgem na vizinhança de 5 sistemas aquíferos, estando sob a influência de um deles, o sistema do Louriçal.
Para caracterizar a qualidade da água na envolvente à área em estudo, fez-se uma recolha no Rio da Igreja
Velha, junto à Ponte de Colmeias (Foto 11). Os resultados permitiram concluir que relativamente à maior
parte dos parâmetros, as águas da envolvente à pedreira do “Barracão” são de boa qualidade, com exceção
da carência química de oxigênio e dos parâmetros que caracterizam a contaminação orgânica.

Foto 11 – Rio da Igreja Velha observado da Ponte de Colmeias. Local de colheira de água para
caracterização da qualidade.
Clima – A área em estudo é caracterizada por apresentar um clima de transição entre as influências
marítimas do Atlântico e do Mediterrâneo, com maior preponderância de temperaturas frias. O vento mais
frequente sopra de noroeste, sendo este o rumo do vento mais veloz nos meses mais secos e quentes do
ano (Julho e Agosto).
Paisagem – A pedreira do “Barracão” localiza-se no Grupo de Unidades de Paisagem designado Beira
Litoral, inserindo-se na Unidade de Paisagem Beira Litoral: Leiria - Ourém – Soure, de acordo com a
classificação de Cancela de Abreu.
Projecto de Ampliação da Pedreira nº 5624 “Barracão"
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A análise de visibilidade efectuada permitiu concluir sobre uma exposição visual moderada da área do
projeto, sendo a pedreira avistável a partir de caminhos, de algumas povoações, e dos itinerários
rodoviários mais próximos.
Ecologia – Sob o ponto de vista da riqueza e preservação ecológica da área de inserção do projeto,
verifica-se que a pedreira tem um enquadramento fora dos limites definidos por áreas protegidas ou sítios
classificados, como também fora dos limites de áreas ardidas num período de incidência temporal alargado.
Com efeito, na área do projeto e envolvente próxima, podem somente identificar-se como principais classes
de habitats os matos rasteiros à base de silvas, ervas, e tojos, as áreas abandonadas pela atividade
agrícola ou a que ainda subsiste em pequenas parcelas de aproveitamento familiar, a pedreira em lavra
ativa do “Barracão” e unidades similares, e a estrutura arbórea e arbustiva periférica (pinhal e eucaliptal).
Ruído – As medições do ruído ambiente efetuadas junto ao recetor sensível mais próximo (Figura 3)
revelaram, na situação de intervenção actual, valores inferiores aos valores “limite de exposição” e “limite de
incomodidade”. O estudo concluiu por isso que o ruído não constitui um parâmetro crítico, nem sequer
preocupante, junto ao recetor sensível mais próximo identificado na envolvente da pedreira do “Barracão”.
Qualidade do Ar – A caracterização da qualidade do ar seguiu os preceitos, as recomendações, e a
metodologia para a monitorização de níveis de partículas finas no ar ambiente, em pedreiras, no âmbito do
procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental. A recolha de poeiras efetuada junto ao recetor sensível
mais próximo da pedreira do “Barracão” (o mesmo do ruído representado na Figura 3) revelou que o valor
limite diário para PM10 nunca foi excedido nos sete dias avaliados. Considerando os efeitos associados às
emissões advindas da região em estudo, concluiu-se que o efeito das partículas finas não é preocupante
junto ao recetor sensível identificado.
Rede Viária – A região em estudo é servida a Norte (a partir de Pombal) por duas auto-vias da Rede
Fundamental das Estradas Portuguesas: a autoestrada A1, que liga Lisboa ao Porto, e o Itinerário
Complementar IC2 (antiga estrada nacional EN1) que grosso modo é paralelo à A1 e faz uma ligação
alternativa entre Lisboa, o Porto e localidades intermédias. A Sul (a partir de Leiria), a região também é
servida pela A1 e pelo IC2, mas a bordadura Sul-Este é acedida preferencialmente pela estrada nacional
EN 350 de ligação entre Leiria, Santa Eufémia, Caranguejeira e Memória. Além das vias pertencentes à
Rede Fundamental e da EN350, a região em estudo é atravessada por uma rede densa de estradas
municipais com menor impacte rodoviário. A partir do entroncamento da EN1 ao km 135.750, no lugar do
Barracão, onde se localizam as instalações sociais da Aldeia & Irmão, toma-se estrada nacional EN532-4
em direção a SE. A cerca de 1 km daquele entroncamento surge uma bifurcação de estradas, uma que
segue para a Bouça / Confraria / Igreja Velha, outra que segue para a Serra do Branco. Seguindo-se por
esta última, circula-se cerca de 500 metros até se encontrar a entrada para a pedreira do “Barracão”. O
trânsito dos camiões oriundos da pedreira do “Barracão” efetuar-se-á pelas estradas municipais e nacionais
de ligação à EN 1 (IC2), ao longo de um trajeto de aproximadamente 1230 metros. Na Figura 3 ilustra-se o
trajeto a percorrer pelos camiões até à EN1 (IC2), a partir da qual se faz a distribuição do tráfego para Norte
ou para Sul consoante o centro consumidor. Estima-se que o tráfego médio será de 30 camiões por dia (15
idas e 15 voltas), ou seja cerca de 3-4 camiões por hora com circulação restrita ao horário de laboração
(8−17.30 horas).
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Sócio-Economia – Em termos de organização administrativa, o concelho é constituído por 18 freguesias,
que se integram na sub-região de NUTS III do PINHAL LITORAL e na região de NUTS II do CENTRO
(Figura 4). No seu conjunto, as 18 freguesias do concelho de Leiria perfazem uma área total de 563,8 Km2.
A população residente em 2011 era de cerca de 127 000 habitantes, pelo que a densidade populacional
atual do município é de cerca de 225 habitantes por Km2. A última evolução (de 2001 para 2011) reflete
para a população total residente uma variação positiva razoável. Na verdade, a população em 2001 era de
cerca de 120 000, pelo que o crescimento da última década ultrapassou os 5 %. Em termos globais, entre
2001 e 2011 registou-se uma diminuição em cerca de 3% na taxa de analfabetismo em Leiria, de 7,9% para
4,6%. Nota-se também um decréscimo do número de alunos sem qualquer nível de ensino e uma evolução
positiva do número de alunos com ensino secundário ou ensino superior. A percentagem de alunos com
ensino básico não sofreu alterações significativas no período considerado. A Figura 5 diz respeito à
estrutura etária de Leiria e constata-se, pela largura da zona intermédia da pirâmide (indivíduos em idade
adulta) face à base (indivíduos jovens) que em 2001 e 2011 o concelho se caracteriza por um modelo de
população adulta. Este cenário expressa, também, um valor relativamente significativo de indivíduos com
idade superior aos 75 anos, facto que indicia um certo grau de envelhecimento da população sem a devida
renovação. Quando nos reportamos a 50 anos atrás (década de 60), concluímos sobre uma estrutura etária
muito diferente, caracterizada essencialmente por uma população jovem.

Escalão etário

A Figura 6 desagrega a população empregada em Leiria, de acordo com o sector em que se insere. Leiria
emprega predominantemente no sector terciário, dos serviços, com cerca de 64% do total do emprego,
demonstrando uma elevada capacidade para terceirizar a sua economia. Este valor tão elevado (mesmo
comparado com Portugal, remete para segundo plano os outros dois sectores de atividade (agricultura e
indústria). Na ótica do crescimento e desenvolvimento, esta morfologia aproxima-se do modelo de
economias desenvolvidas, com a deslocalização da indústria para áreas económica e geograficamente mais
rentáveis, e o gradual mas continuo abandono das atividades ligadas à agricultura.
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Figura 5 - Estrutura etária da população de Leiria, em 1960, 2001 e 2011. Fonte: PORDATA.
Figura 6 - Desagregação setorial do emprego no concelho de Leira.
A união de freguesias foi constituída em 2013, no âmbito de uma reforma administrativa nacional, pela
agregação das antigas freguesias de Colmeias e Memória, sendo a sua sede em COLMEIAS. Colmeias
abrange um território de 33,11 km² e possui 3 278 habitantes (2011), pelo que a populacional é de 99
hab/km².
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Património Cultural – O reconhecimento de campo efetuado numa envolvente relativamente próxima da
área da poligonal da pedreira “Barracão” (raio ≈ 1 Km) não conduziu à identificação de quaisquer elementos
arquitetónicos ou arqueológicos nesta área.
9 – IMPACTES AMBIENTAIS E MEDIDAS PRECONIZADAS
A análise de impactes ambientais incidiu sobre os aspectos negativos/positivos gerados no meio ambiente
pela exploração da pedreira “Barracão”. A avaliação de impactes utilizou uma escala que os classificou
como importantes, pouco ou muito importantes, e nulos.
Clima – Serão pouco importantes os impactes gerados no clima pela atividade extrativa que se pretende
desenvolver no local, uma vez que na situação actual não se detectaram quaisquer impactes induzidos no
clima pela atividade da pedreira atualmente existente e em laboração no Vale da Igreja Velha, não sendo de
prever qualquer alteração climática significativa na situação de implementação do presente projeto, quer
devido à alteração topográfica originada pela escavação, quer pelas desmatações e decapagens a efectuar,
uma vez que a pedreira “Barracão” é de dimensão apenas moderada quer em termos de área (não mais do
que 10 hectares de área de lavra) quer em termos de profundidade (não mais do que 20 metros).
Geomorfologia – São importantes os impactes negativos (visual e topográfico) gerados pela escavação da
pedreira alvo de estudo. Ao nível do incremento esperado com a deposição de materiais nas áreas de
depósito (terras, estéreis sem aproveitamento, stocks de produtos acabados), classificaram-se os impactes
como pouco importantes face ao ordenamento sectorial definido, às reduzidas volumetrias previstas, e á
reutilização destes materiais nas ações de recuperação paisagística. A implementação integral e faseda do
Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística atenuará o impacte visual e morfológico gerado pela
escavação da pedreira “Barracão”. O enchimento gradual e parcial da escavação com os estéreis e, no final,
a reflorestação arbórea da plataforma de enchimento criada, constituem as principais medidas mitigadoras
ao impacte visual originado pela pedreira.
Solos - São pouco importantes os impactes gerados pela pedreira ao nível do solo, uma vez que é bastante
reduzida a volumetria de solo a remover no contexto da intervenção a efetuar na pedreira “Barracão”. O
estudo recomenda que, ao longo do tempo de vida útil da pedreira as terras vegetais e os estéreis sejam
reutilizadas nas ações de integração paisagística da pedreira. Ao nível da contaminação do solo por
contacto com poluentes derramados (sobretudo de combustíveis e óleos), consideraram-se também pouco
importantes os impactes gerados, uma vez que não se fará qualquer tipo de manutenção complexa de
equipamentos na área da pedreira, recomendando-se a implementação eficaz do Plano de Gestão de
Resíduos proposto.
Ordenamento do Território – Consideram-se nulos os impactes negativos sobre a Reserva Ecológica
Nacional (REN), Estrutura Ecológica Municipal e Reserva Agrícola Nacional (RAN), uma vez que a pedreira
não interfere com este tipo de terrenos.
Recursos Hídricos – São pouco importantes os impactes gerados pela pedreira nos recursos hídricos, não
sendo de admitir que induza a desequilíbrios no aquífero estudado, ou na qualidade da água que
caracteriza o potencial hídrico da região. A escavação da pedreira “Barracão” não irá interferir com qualquer
linha de água, uma vez que se encontra suficientemente afastada das linhas existentes. Como medidas
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cautelares, deverão evitar-se as situações de contaminação por hidrocarbonetos e/ou óleos derramados
durante a circulação das máquinas.
Ecologia – O estudo revelou que são pouco importantes os impactes na fauna e na flora que serão gerados
pela atividade de exploração na pedreira do “Barracão”, uma vez que a área do projeto se insere numa zona
já intervencionada pela indústria extrativa, onde muitos dos impactes terão já ocorrido aquando do arranque
dessa atividade no local. Os impactes cumulativos esperados com a implementação do Projeto de
Ampliação (ampliação da área de extração) terão assim um significado bastante reduzido face à situação
instalada. Não se situando a área do projeto e a sua envolvente mais próxima sobre áreas com elevado
valor ecológico (protegidas e/ou classificadas), de forma a não incrementar os impactes já instalados, o
estudo recomenda a implementação das ações de recuperação paisagística faseada, de forma a diminuir o
efeito provocado pela destruição do coberto vegetal que será necessário efectuar na área de lavra.
Paisagem – A alteração conferida ao espaço proporcionada pela ocupação industrial, gera impactes
moderadamente importantes na paisagem, devido à relativa amplitude visual sobre esta zona a partir do
exterior. Já foram (cortinas arbóreas) e serão adotadas medidas capazes de tornar eficiente a ocultação da
área de escavação e da zona dos trabalhos a partir do exterior, nomeadamente o enchimento gradual da
depressão escavada com materiais, seguido das plantações arbóreas preconizadas. Paralelamente, e de
forma a obter melhores índices de qualidade paisagística ao nível dos impactes visuais gerados pela área
intervencionada, dever-se-á, durante a vida útil da pedreira, limitar e controlar a altura dos depósitos
(pargas, escombreiras) nas respetivas áreas de deposição e de stocks, bem como manter os anexos
existentes em perfeitas condições de “integração paisagística”, através da sua manutenção periódica
(pinturas, substituição de materiais de acabamento desgastados, substituição de elementos estruturais
enferrujados e/ou visualmente degradados).
Ruído – São pouco importantes os impactes negativos gerados pelo ruído no ambiente geral, uma vez que
a incomodidade gerada actualmente a partir do Vale da Igreja Velha não é preocupante junto ao recetor
sensível identificado mais próximo da pedreira (Figura 3). No entanto, o estudo recomenda um conjunto de
medidas para controlar os níveis de incomodidade, que passam essencialmente pelo controlo periódico dos
níveis de ruído verificados (monitorização) e pela adoção de um plano de manutenção preventiva dos
equipamentos.
Qualidade do Ar (PM10) – São pouco importantes os impactes negativos gerados pelo empoeiramento no
ambiente geral, uma vez que a atividade instalada no Vale da Igreja Velha não gera níveis críticos de
partículas finas junto ao recetor sensível identificado mais próximo da pedreira (Figura 3). As concentrações
obtidas, abaixo do valor recomendado nos sete dias amostrados, fazem antever que as ações de
decapagem a efetuar na pedreira do “Barracão” não irão incrementar de forma acentuada os níveis de
partículas finas junto ao recetor sensível identificado. O estudo recomenda, no entanto, um conjunto de
medidas para controlar o empoeiramento junto ao recetor sensível identificado, que passam essencialmente
pelo controlo periódico dos níveis de partículas finas verificados (monitorização), pela aspersão controlada
de água sobre os acessos internos em terra batida e sobre os materiais depositados, e fomentar a rápida
reutilização dos escombros e das terras nas ações de recuperação previstas, de forma a permanecerem o
menor tempo possível nos locais de depósito.
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Património Cultural – São inexistentes os impactes negativos gerados pela pedreira no património
arquitetónico e arqueológico da região, uma vez que não foram registadas nem se prevêem quaisquer
incompatibilidades entre o projeto e o património nestas vertentes. As medidas preventivas a adotar neste
caso passam pela obrigatoriedade da empresa em notificar as entidades competentes, na eventualidade de
descoberta de outros contextos patrimoniais no interior da área do projeto, com o avanço da exploração.
Também está previsto o acompanhamento arqueológico da desmatação e movimentação de terras.
Rede e Circulação Viária – O levantamento da rede viária mais próxima da área do projeto revelou que a
EN 532-4 constitui a via rodoviária preferencial de escoamento das matérias-primas provenientes da área
do projeto até à N1/ IC2 a grande via de distribuição regional, não contando com as vias de circulação
pagas (A1 e A8). Na Figura 3, pode observar-se, o trajeto de expedição entre o núcleo de exploração da
pedreira e a N1 / IC2. Os camiões carregados de matérias-primas provenientes da pedreira seguem estes
trajetos, sem qualquer interrupção, rumo aos respetivos centros de consumo. O único impacte negativo do
projeto na rede viária, já instalado e que se manterá, faz-se sentir no troço assinalado na Figura 3. Apesar
de nem todo o tráfego pesado desta estrada ser oriundo da área do presente projeto, a passagem dos
camiões da ALDEIA & IRMÃO, SA pela EN 532-4 contribui para que se verifiquem os impactes negativos
associados aos seguintes fatores:
 À degradação do pavimento do troço focado;
 À degradação das condições de habitabilidade / qualidade de vida devido às vibrações, ruído e
poeiras provocadas pela passagem dos camiões na vizinhança das povoações limítrofes;
 Ao risco de acidentes devido à passagem dos camiões.
O fluxo diário de camiões a partir da pedreira do “Barracão” ronda atualmente os 30 camiões de areia /
argila (15 idas e 15 voltas), podendo no entanto em situações pontuais este número situar-se fora deste
intervalo devido a alterações nos planos de carga pré-estabelecidos, e à sazonalidade por vezes imposta
pelas condições extremas de pluviosidade. Acresce ainda a este fluxo a reduzida ou mesmo insignificante
movimentação de camiões de clientes que se deslocam à pedreira do “Barracão” para se abastecerem de
argilas e/ou areias, não se permitindo com exatidão definir uma média para o fluxo diário destes camiões,
sabendo-se que o afluxo é baixo, bastante aleatório e imprevisível. Face à produção anual prevista com a
implementação do Projeto de Ampliação na pedreira, que reflete já os compromissos atualmente assumidos
para o fornecimento de areias e argilas cauliníticas no curto/médio prazo, não será de prever qualquer
acréscimo no fluxo atual de camiões que possa induzir a impactes cumulativos sobre a rede viária local, ou
que possam ser quantificáveis sob o ponto de vista de afetação individual.
Deverão, no entanto, ser implementadas medidas de carácter geral que envolvam a participação da ALDEIA
& IRMÃO, SA, das entidades oficiais competentes, e outras que de forma particular possam refletir um
melhor desempenho por parte dos responsáveis e trabalhadores da pedreira:  Colaboração na
manutenção do troço de terra batida que serve a pedreira, o qual deverá passar pelo arranjo e conservação
das bermas e pelo controlo do grau de degradação do piso;  Proceder às pavimentações necessárias no
interior da área da pedreira, de forma a diminuir o quantitativo de partículas que é arrastado pelos rodados,
em zonas de intenso movimento de equipamentos pesados e camiões de transporte;  Não exceder o peso
bruto dos veículos pesados, de forma a evitar a degradação dos pavimentos por pesos excessivos sobre os
camiões;  Sensibilizar os condutores para a limitação de velocidade a respeitar quando circulam no
interior das povoações, sobretudo quando vão vazios, uma vez que é nesta situação que aumenta a
incomodidade gerada pela sua passagem e os riscos de acidente;  Sensibilizar os motoristas dos camiões
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da ALDEIA & IRMÃO, SA para que procedam no transporte das matérias-primas à cobertura das cargas
com uma lona, de forma a reduzir a degradação do pavimento rodoviário por queda indevida de materiais
sobre o mesmo, e/ou por atrito à passagem de outros veículos. Estas indicações deverão a título preventivo
ser transmitidas aos motoristas das empresas clientes;  Assumir posições de consenso em ações
concertadas que visem o melhoramento dos troços mais solicitados, nomeadamente na pavimentação
corretiva das zonas mais degradadas, na limpeza e manutenção das bermas, em alargamentos pontuais
que facilitem nos locais mais estreitos o cruzamento de camiões.
Sócio-Economia – Os impactes são positivos ao nível local, são o resultado direto da implementação do
Projeto de Ampliação da pedreira do “Barracão”, e refletem-se ao longo da vida útil da pedreira. Assim,
preveem-se os seguintes impactes:  Demografia: A eventual contratação de mais trabalhadores locais e a
manutenção dos atuais 9 postos de trabalho, irá contribuir para a fixação das famílias e para a estabilização
da população. No concelho de Leiria, assiste-se neste sector de atividade a uma situação parcial de pleno
emprego, sendo por vezes necessário recorrer a outras regiões para recrutar trabalhadores especializados,
facto que se revela positivo nas repercussões ao nível do crescimento da população presente, no
desenvolvimento de infraestruturas habitacionais e na expansão do comércio local;  Emprego: Revelandose o emprego na indústria extrativa, em termos monetários, como mais compensador que o trabalho
agrícola, as possibilidades de emprego, sobretudo para a população adulta jovem, são maiores e mais
atrativas facto que, para além de induzir no médio e longo prazo uma tendência de fixação da população à
terra, contribuirá para aumentar a taxa de atividade e diminuir a de desemprego;  Dinamização económica
e social: Em consequência do anteriormente referido, a criação de postos de trabalho qualificados
(ocupados com trabalhadores locais e/ou da região), a necessidade de dar resposta às suas solicitações e
necessidades e a criação de riqueza local, são fatores que contribuem para o desenvolvimento das
atividades a jusante direta ou indiretamente relacionadas com a extração das argilas especiais e das areias
cauliníticas do Complexo do Barracão, induzindo por sua vez o aumento de receitas e a
criação/manutenção de outros empregos, levando a uma maior dinamização económica e social no
concelho.
Impactes Residuais – O estudo revelou que o impacte negativo de carácter permanente gerado pela
depressão escavada é pouco importante se devidamente recuperada e integrada no meio envolvente, não
se comprometendo deste modo, e de forma irreversível, a recuperação de alguns dos valores paisagísticos
e da biodiversidade existentes antes do inicio da atividade no local.
10 – PLANOS DE MONITORIZAÇÃO
O estudo apresenta propostas de monitorização para o ruído, poeiras, recursos hídricos e resíduos, no
ambiente externo e interno da pedreira, no âmbito do processo de observação e recolha de dados sobre o
estado do ambiente e sobre os efeitos ambientais que serão induzidos pela implementação do projeto, no
âmbito do cumprimento integral e criterioso do Plano de Segurança e Saúde, e do Plano de Gestão de
Resíduos. De forma resumida, todos os planos de monitorização propostos contemplam a discriminação
dos seguintes aspectos: 1) os parâmetros a medir/observar; 2) os equipamentos/meios a utilizar; 3) as
metodologias recomendadas; 4) os locais de medição/colheita/observação; 5) a periodicidade das
campanhas; 6) a análise dos resultados.
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11 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em termos ambientais, pretendeu-se com o Estudo de Impacte Ambiental diagnosticar os problemas
associados à implementação e exploração da pedreira do “Barracão” na vizinhança da povoação de
Barracão, não os tendo dissociado com os decorrentes da exploração actualmente verificada no interior do
Vale da Igreja Velha, tendo-se considerado como contributo para a sua resolução uma proposta de
exploração e recuperação paisagística com regras, orientações e metodologias bem definidas, naturalmente
à escala da área total do projeto, cujo cumprimento permitirá uma melhor compatibilização entre a pedreira,
o ordenamento do território, o ambiente e o desenvolvimento sócio-económico.
O estudo também revela que a produção de argilas especiais e areias cauliníticas nesta zona corresponderá
a uma inegável mais-valia social e económica para a região, não só pela criação dos empregos directos e
indirectos, mas também por toda a atividade comercial induzida nas pequenas empresas locais, entre as
quais se destacam os sectores da restauração, comércio de peças, pneus, equipamentos, entre outras. A
produção de argilas especiais e areias cauliníticas na pedreira do “Barracão” assenta no cumprimento da
legislação ambiental em vigor, na melhoria contínua das condições de trabalho na pedreira e da qualidade
de vida das populações, e no respeito pelo meio ambiente.
A execução do Plano Geral de Monitorização permitirá observar e recolher dados sobre os principais
parâmetros aferidores das perturbações ambientais geradas pela atividade extrativa a céu-aberto a
desenvolver na pedreira do “Barracão”, como sejam o ruído, o empoeiramento, os recursos hídricos
superficiais e subterrâneos, e a produção de resíduos de extração e industriais. Esse plano constituirá
ferramenta prática de controlo periódico dos referidos parâmetros e simultaneamente funcionará como
percursor da tomada de decisão quanto à implementação das medidas corretivas adequadas à escala do
impacte produzido, nos casos em que se venham a verificar perturbações com efeitos negativos para o
meio ambiente.
A ALDEIA & IRMÃO, SA considera que o “Projeto de Ampliação da Pedreira do Barracão” é
economicamente viável, e exequível do ponto de vista ambiental, sendo certo que a aprovação do Estudo
de Impacte Ambiental e do Plano de Pedreira vinculará a empresa ao cumprimento do Plano Ambiental e de
Recuperação Paisagística (PARP) preconizado, através da obrigatoriedade de prestação de uma caução
que garanta a execução e viabilidade desse mesmo Plano.

Barracão, Leiria, Março de 2015
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