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I – INTRODUÇÃO
I.1 – IDENTIFICAÇÃO E OBJETIVOS DO PROJETO
O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) refere-se ao projeto de ampliação da mina de
Nasce Água, sita no lugar homónimo, união das freguesias de Guia, Ilha e Mata Mourisca,
concelho de Pombal, distrito de Leiria.
A empresa proprietária da mina de Nasce Água e proponente do projeto tem a designação
social de IMOSA - INDÚSTRIAS MINEIRAS DO MONDEGO, S.A. (IMOSA), com sede na
Estrada do Grou - Estação da Guia, 3105-095 Guia - Pombal, a qual faz parte do Grupo
SAINT-GOBAIN, grupo multinacional de origem francesa, com sede em Courbevoie (França).
A mina de Nasce Água explora um depósito arenoso a céu-aberto, visando a produção de
areias de quartzo e caulino, numa área de exploração inserida na concessão de exploração
C-150 “Nasce Água” outorgada pelo Estado Português à IMOSA, em 23.06.2016.
Este projeto encontra-se em Fase de Execução e consiste na ampliação da área de
exploração da mina de Nasce Água, dos atuais 24,17 ha licenciados/autorizados para mais
34,67 ha, tendo como objetivo aceder a reservas minerais que permitam assegurar a
continuidade da mina, sendo consubstanciado por um Plano de Lavra que integra os
elementos técnicos previstos no Art.º 27.º do D. L. 88/90, de 16 de março.
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I.2 – ENQUADRAMENTO LEGAL DO PROJETO
O enquadramento legal do projeto de ampliação da mina de Nasce Água é efetuado
seguidamente, tendo em conta o quadro legal aplicável ao aproveitamento dos recursos
geológicos, o regime jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) e o regime
extraordinário de regularização das atividades económicas (RERAE).

I.2.1 – EXPLORAÇÃO DE RECURSOS GEOLÓGICOS
O D. L. 90/90, de 16 de março, revogado pela Lei 54/2015, de 22 de junho, estabeleceu o
regime jurídico do exercício das atividades de prospeção, pesquisa e exploração dos recursos
geológicos, remetendo para legislação específica a disciplina aplicável a cada tipo de recurso.
Ao aproveitamento de depósitos minerais aplica-se ainda o D. L. 88/90, de 16 de março, em
cujo artigo 3.º é mencionado que se consideram depósitos minerais as ocorrências, de
interesse económico, nomeadamente de substâncias minerais utilizáveis na obtenção de
metais nelas contidos, de substâncias radioativas, carvões, grafites, pirites, fosfatos, amianto,
talco, caulino, diatomite, barita, quartzo, feldspato, pedras preciosas e semipreciosas.
O projeto de ampliação da mina de Nasce Água, tendo em vista a valorização de quartzo e
caulino, insere-se, portanto, no âmbito do D. L. 88/90, de 16 de março, constituindo a
DIREÇÃO GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA (DGEG) a entidade competente para o
licenciamento ou autorização.

I.2.2 – AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL
O D. L. 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo D. L. 47/2014, de 24 de março e pelo
D. L. 179/2015, de 27 de agosto, estabelece o regime jurídico da Avaliação de Impacte
Ambiental dos projetos públicos e privados suscetíveis de produzirem efeitos significativos no
ambiente.
A área licenciada da mina de Nasce Água, que perfaz 24,17 ha, corresponde a um projeto de
ampliação da, então assim designada, pedreira Nasce Água, projeto esse que foi sujeito a AIA
(2007) com emissão de DIA favorável condicionada (2007). A licença de exploração foi
emitida em 2009 pela então DIREÇÃO REGIONAL DE ECONOMIA DO CENTRO (DRE-C).
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O projeto de ampliação da mina de Nasce Água agora em apreço, corresponde a uma
ampliação para mais 34,67 ha, estando sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) por se
inserir na alínea i), da alínea c), do n.º 4, do Art.º 1.º, do D. L. 151-B/2013, de 31 de outubro.
De acordo com o disposto nos n.os 1 e 2, do Art.º 8.º, do D. L. 151-B/2013, de 31 de outubro, a
Autoridade de AIA para o projeto em análise é a AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE
(APA).
Teve-se ainda em conta as disposições do D. L. 75/2015, de 11 de maio, e da Portaria
399/2015, de 5 de novembro, no que destes diplomas diz respeito ao Regime de AIA.

I.2.3 – REGIME

EXTRAORDINÁRIO

DE

REGULARIZAÇÃO

DAS

ATIVIDADES

ECONÓMICAS
Com vista à criação de um contexto favorável ao investimento, do qual depende o
crescimento económico sustentável, incluindo a dinamização do investimento privado e do
emprego, foi publicado o D. L. 165/2014, de 5 de novembro (alterado pela Lei n.º 21/2016, de
19 de julho) - Regime Extraordinário de Regularização das Atividades Económicas (RERAE) que, com um carácter extraordinário, estabelece:
- o regime de regularização de estabelecimentos e explorações existentes à data da sua
entrada em vigor que não disponham de título válido de instalação ou de título de exploração
ou de exercício de atividade, incluindo as situações de desconformidade com os instrumentos
de gestão territorial vinculativos dos particulares ou com servidões administrativas e restrições
de utilidade pública (alínea a), do Art.º 1.º); e
- o regime a aplicar à alteração ou ampliação dos estabelecimentos ou instalações que
possuam título de exploração válido e eficaz, mas cuja alteração ou ampliação não sejam
compatíveis com os instrumentos de gestão territorial vinculativos dos particulares ou com
servidões e restrições de utilidade pública (alínea b), do Art.º 1.º).
A iniciativa de publicação do D. L. 165/2014, de 5 de novembro, insere-se no âmbito da
revisão geral dos regimes jurídicos respeitantes às bases do ordenamento do território,
utilização sustentável dos solos e aos instrumentos de gestão territorial, sendo aplicável, entre
as demais atividades, ao aproveitamento de depósitos minerais, constante no D. L. 88/90, de
16 de março, designadamente as explorações que se encontrem nas condições previstas no
Art.º 2.º do mencionado diploma, com as posteriores alterações.
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No caso da mina de Nasce Água, em atividade há mais de duas décadas, a ampliação agora
requerida inclui uma área onde a atividade extrativa não se afigura compatível com o disposto
no regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN), (ver item III.5.2.4 – Análise
preliminar da compatibilidade do projeto com o PDM de Pombal), pelo que se justifica, assim,
a avaliação deste projeto de ampliação no âmbito do regime extraordinário em apreço (alínea
a), do Art.º 1.º).
Acresce que existe na mina uma área em exploração (2,3 ha), que excede a área licenciada,
imediatamente a norte, cujo processo de licenciamento foi desencadeado (2010) junto da
DRE-C e CCDR-C, ainda no âmbito da exploração de massas minerais (pedreira), processo
este que acabou por não ter prossecução administrativa, uma vez que, entretanto, a empresa
requereu (2014) à DGEG a passagem da exploração do regime de massas minerais para o
regime de depósitos minerais, tendo esta área excedentária ficado contemplada na concessão
de exploração C-150 “Nasce Água” outorgada à IMOSA. Tratando-se, contudo, de uma área
que ainda não se encontra licenciada/autorizada, como tal inserida no presente projeto de
ampliação, suscita também a sua apreciação ao abrigo do RERAE (alínea b), do Art.º 1.º).
Neste contexto, o pedido de regularização e ampliação a apresentar à entidade licenciadora
deve seguir o disposto nos números 3 a 5 do Art.º 5.º do D. L. 165/2014, de 5 de novembro,
bem como na Portaria 68/2015, de 9 de março, tendo neste sentido sido constituído um
dossier “Pedido de Regularização e Ampliação ao abrigo do D. L. 165/2014, de 5 de
novembro, RERAE”, que a IMOSA apresentou à entidade licenciadora, juntamente com o
Plano de Lavra (ver Anexo X).

I.3 – BREVE CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE
A IMOSA – INDÚSTRIAS MINEIRAS DO MONDEGO, S.A. (IMOSA) é uma empresa
portuguesa com sede em Pombal, inserida no GRUPO SAINT-GOBAIN, constituída em 1991,
tendo como objeto de atividade a extração, tratamento e beneficiação de areias especiais na
mina de Nasce Água.
O GRUPO SAINT-GOBAIN é um grupo empresarial de origem francesa, fundado em 1665,
atualmente presente em 66 países, que conta com mais de 170 000 trabalhadores,
englobando cerca de 950 empresas. É um dos líderes mundiais no mercado dos materiais
para construção, tendo apresentado em 2015 um volume de vendas de 39,6 biliões de euros.
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O setor de Produtos para Construção representou 28% das vendas do GRUPO SAINTGOBAIN em 2015 e oferece produtos para a construção, entre os quais, soluções de
isolamento acústico e térmico, revestimento de paredes, coberturas e canalizações. A
Distribuição representou 48% das vendas do Grupo em 2015 e assenta numa rede de lojas
que atende os mercados das novas construções, renovações e melhoramentos.
O setor dos Materiais Inovadores é o pilar tecnológico-industrial do GRUPO SAINT-GOBAIN,
representando 24% das suas vendas em 2015. Compreende as atividades de fabrico de vidro
e de materiais de alta performance, oferecendo um portfólio único de materiais e processos
para os mercados de habitação, transporte, saúde e indústria.
A SAINT-GOBAIN possui 8 Centros de Investigação espalhados pelo mundo, tendo, em 2015,
registado 350 novas patentes. De uma forma geral, em cada quatro produtos da SAINTGOBAIN, um deles é um produto inovador que não existia no mercado. Pelo quinto ano
consecutivo a SAINT-GOBAIN foi classificada como uma das 100 organizações mais
inovadoras do Mundo, pela Thomson Reuters’ Top 100 Global Innovators.
Em 1998, o GRUPO SAINT-GOBAIN adquiriu a IMOSA, ainda numa fase inicial de atividade,
movido pela necessidade de assegurar o fornecimento de areias de quartzo à fábrica de vidro
SAINT-GOBAIN MONDEGO (Vidreira do Mondego, Figueira da Foz), uma vez que a
continuidade e a qualidade do fornecimento de matéria-prima então disponíveis não cumpriam
as normas do Grupo. Para o efeito, a mina de Nasce Água foi apetrechada com uma
instalação de processamento das areias (atual lavaria) que envolveu um investimento da
ordem de 1 600 000 €.
Uma vez inserida no GRUPO SAINT-GOBAIN, a IMOSA especializou-se no processo de
beneficiação das areias extraídas para a produção de matérias-primas minerais que
obedecem aos mais elevados padrões de qualidade, essenciais ao fabrico de vidro (vidro
branco e de cor), de materiais cerâmicos e refratários, de materiais de revestimento (cimentos
cola, rebocos projetados, pisos sintéticos), de sistemas de filtração, de fundição e leitos
fluidizados, entre outras aplicações.
Atualmente a IMOSA constituiu um importante centro industrial do GRUPO SAINT-GOBAIN,
não só como unidade autónoma dirigida aos seus vários mercados, mas também como elo
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essencial da sustentabilidade das atividades do próprio Grupo, fornecendo os setores de
Produtos para Construção e de Materiais Inovadores.
Em 2015 e 2016 a IMOSA apresentou um volume de negócios de, respetivamente,
2,8 milhões de euros e 2,9 milhões de euros (exercício de 2016 ainda não consolidado
aquando da realização deste EIA).
O volume de negócios da IMOSA é gerado tanto no mercado interno como no mercado
externo, tendo os produtos desta empresa excelente aceitação nos mercados externos,
nomeadamente nos mercados europeu, sul-americano, norte-africano e australiano, nos quais
regista uma crescente procura. Do volume de negócios gerado em 2015, 659 872,0 euros
foram referentes à exportação.
A IMOSA conta com 12 trabalhadores nos quadros da empresa, distribuídos pelas setores de
extração e de processamento mineral, serviços técnicos e serviços de gestão, regendo a sua
atividade por um Sistema de Gestão Integrada da Qualidade, Ambiente e Segurança,
implementado na mina no âmbito da certificação pelas normas NP EN ISO 9001:2000, NP EN
ISO 14001 e OHSAS 18001/NP 4397 (ver certificados no Anexo I).
A visão estratégica da IMOSA passa por constituir uma organização de referência na indústria
extrativa, que se destaque pela qualidade dos seus produtos e pela atitude de aproximação
aos seus clientes, colocando nas suas prioridades de desenvolvimento, a saúde e segurança
dos seus trabalhadores e a promoção da melhoria do desempenho ambiental da sua
atividade.

I.4 – ANTECEDENTES DO PROJETO
Em 1993, a IMOSA - INDÚSTRIAS MINEIRAS DO MONDEGO, S.A., obteve licença para
exercer a atividade extrativa no lugar de Nasce Água, emitida pela Câmara Municipal de
Pombal, ao abrigo do então em vigor D. L. 89/90, de 16 de março (massas minerais pedreiras), contemplando uma área de exploração com 4,6 ha. O início da exploração ocorreu
cerca de dois anos após a obtenção da licença.
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Em 1998 a IMOSA é adquirida pelo GRUPO SAINT-GOBAIN, numa fase ainda inicial da
exploração da mina em estudo, tendo em julho de 2000 obtido a autorização de laboração da
instalação de processamento de areias, nos termos do então em vigor D. R. 25/93, de 17 de
agosto, emitida pela então Direção Regional de Economia do Centro (DRE-C), (ver
Autorização de Laboração no Anexo I).
Nesse ano 2000 foi desencadeado o processo de licenciamento de ampliação da exploração
para mais 14,2 ha, visando também a transferência do licenciamento para a competência da
DRE-C. Este licenciamento foi precedido de um procedimento de AIA, em que a autoridade de
AIA foi a então DRAOT-C, de que resultou uma DIA favorável condicionada, emitida em abril
de 2001. Consequentemente, em setembro de 2001, a DRE-C emitiu a licença para
ampliação da exploração, ainda ao abrigo do então em vigor D. L. 89/90, de 16 de março (ver
licença no Anexo I).
A IMOSA passou a implementar as medidas estabelecidas na DIA, sendo de referir a
apresentação à CCDR-C de um relatório alusivo ao desmonte e à recuperação paisagística,
antes de dar início à dragagem, e um estudo que demonstrava o carácter inerte das lamas
depositadas em bacia (relatório e estudo submetidos à CCDR-C, respetivamente, em março
de 2006 e em julho de 2001), na sequência do qual ficou esclarecida a prescindibilidade de se
proceder à impermeabilização do local de deposição destes materiais.
Em 2007, a IMOSA promoveu outro projeto de ampliação da área de exploração para mais
5,4 ha, para o qual, tendo também sido sujeito a procedimento de AIA, foi emitida em
dezembro desse ano uma DIA favorável condicionada. O processo de licenciamento
concretizou-se em 2009, no âmbito do D. L. 270/2001, de 6 de outubro, passando a mina de
Nasce Água (então pedreira) a explorar uma área com 24 ha (ver licença no Anexo I).
A IMOSA tem dado cumprimento às medidas estabelecidas na referida DIA, nomeadamente a
implementação das ações de monitorização ambiental com a apresentação dos respetivos
relatórios à Autoridade de AIA, a CCDR-C.
Em 2014, a IMOSA solicitou à Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), a alteração do
regime de licenciamento da exploração Nasce Água do domínio das massas minerais
(D. L. 270/2001, de 6 de outubro, alterado e republicado pelo D. L. 340/2007, de 12 de
outubro) para o domínio dos depósitos minerais (D. L. 88/90, de 16 de março), por considerar
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que este último regime se afigura mais adequado ao tipo de matérias-primas extraídas e
comercializadas (areias siliciosas/quartzosas e caulinos), requerendo a atribuição de uma
concessão de exploração com um total de 133,60 ha, englobando a área licenciada e a área
requerida para licenciamento em 2010, acima referida (ver item I.2.3).
A delimitação da área de concessão de 133,60 ha cingiu-se ao espaço disponível na
envolvente da exploração Nasce Água que pudesse permitir o seu desenvolvimento em
condições técnica, económica e ambientalmente viáveis, tendo em conta as condicionantes
de vária ordem que se verificam nessa envolvente, quer ao nível do PDM de Pombal
(perímetros de proteção de captações de água para abastecimento público, a SW e a NE, um
gasoduto, a E, o CM 1032, a S), quer ainda no âmbito das concessões de recursos geológicos
que já se encontravam atribuídas na sua envolvente imediata (concessão C-125 e concessão
de prospeção e pesquisa, delimitadas a N e a N/NW).
Em maio de 2014, a DGEG (Ofício com a ref. DSMP - 006112, de 28.08.2014) informa a
IMOSA de que iria considerar o pedido de concessão de exploração para a área global de
133,60 ha, mantendo a autorização de exploração na área que se encontrava licenciada no
âmbito das massas minerais, mais informando a IMOSA sobre a necessidade da área da
concessão ser objeto de Avaliação de Impacte Ambiental.
A atribuição à IMOSA da concessão requerida para a exploração de depósitos minerais de
quartzo e caulino foi formalizada, em junho de 2016, com a celebração de um contrato com o
Estado Português, publicado em Diário da República, 2.ª Série, N.º 199, de 17 de outubro de
2016. A concessão de exploração obteve o n.º de cadastro C-150 e a denominação “Nasce
Água” (ver Anexo I).
Face à recente libertação de parte da área que estava afeta à mencionada concessão de
prospeção e pesquisa delimitada a N da mina de Nasce Água, a IMOSA requereu à DGEG,
em julho de 2016, o alargamento da concessão de exploração C-150 para N, tendo, para o
efeito, delimitado uma área com 8,82 ha que fica inserida na classe de “Espaços para
Recursos Geológicos” estabelecida no PDM de Pombal.
É neste contexto que a IMOSA apresenta a licenciamento o presente projeto de “Ampliação
da área de exploração da mina de Nasce Água”, visando obter licença/autorização para
explorar uma área que perfaz 58,84 ha.
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I.5 – JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO
I.5.1 – ESPECIFICIDADE DO DEPÓSITO MINERAL
O depósito mineral explorado na mina de Nasce Água tem características excecionais ao nível
da composição química e da granulometria dos materiais ocorrentes (areias), nomeadamente
quanto aos teores in situ de sílica (SiO2), alumina (Al2O3) e óxido de ferro (Fe2O3) e ao modo
como estes elementos se relacionam com os parâmetros granulométricos, entre outros
fatores, como a cor do grão e a friabilidade do material.
Com efeito, nas aplicações industriais que envolvem a fusão da matéria-prima, como é o caso
da indústria vidreira, em que as areias de quartzo são submetidas a temperaturas da ordem
dos 1250 °C a 1500 °C, a eficácia dos processos produtivos depende da utilização de areias
calibradas a 0,6/0,1 mm, em que a fração inferior a 0,1 mm não pode exceder 1%, pois é
nesta fração que, em geral, se encontram os minerais contaminantes. Por seu turno, a
composição química das areias deve apresentar teor em SiO2 acima de 98%, teor em Al2O3
inferior a 1,3% e teor em Fe2O3 inferior a 0,07%, valores estes que podem ainda ser mais
restritivos (SiO2>99,5%; Al2O3<0,6%; Fe2O<0,04%) para processos de fabrico mais exigentes.
O depósito mineral ocorrente em Nasce Água obedece a estes padrões, tratando-se de um
tipo de formação arenosa que foi sujeita a um “pré-beneficiamento natural”, ou seja, sujeita a
prolongados processos naturais de seleção, operados pelos agentes de meteorização
(depósitos “lixiviados” de origem eólica), dos quais resultou uma distribuição granulométrica e
composição mineralógica favoráveis, nomeadamente quanto à forma e resistência dos grãos
e ao baixo teor em minerais acessórios e impurezas.
Como se compreende, nem todos os depósitos naturais de areias apresentam estas
características,

sendo

escassos,

no

território

nacional,

os

depósitos

com

estas

potencialidades.
Acresce ainda que o depósito mineral explorado na mina de Nasce Água tem revelado na sua
composição a presença de caulinos em quantidades economicamente rentáveis, em média,
8% a 12% do volume do material extraído, tornando possível a sua beneficiação e valorização
como matéria-prima com aplicação em diversos setores industriais.
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I.5.2 – IMPORTÂNCIA PARA A ECONOMIA NACIONAL
Pelo exposto no item anterior, compreende-se a importância da mina de Nasce Água para
suprir as necessidades de matérias-primas necessárias aos processos de fabrico de diversos
setores da indústria transformadora nacional, dos quais se destacam a indústria vidreira e a
indústria cerâmica, atendendo ainda à elevada concentração de empresas destes setores
industriais na região Centro.
Para garantir condições de abastecimento sustentado a estes setores da indústria
transformadora, é imprescindível que o País e, em particular, as regiões onde se concentram
as principais empresas destes setores, tenham capacidade para produzir matérias-primas na
quantidade e com a qualidade exigidas, fatores que dependem não só da existência de
reservas geológicas adequadas a tal finalidade, mas também da capacidade de produção, em
quantidade e qualidade, das empresas extrativas que operam neste mercado.
A IMOSA posiciona-se como uma empresa capaz de responder às exigências impostas pelos
mercados a que se dirige, capacidade que lhe advém da excelente qualidade do depósito
mineral explorado, a par da utilização de processos organizacionais e tecnológicos modernos,
encontrando-se a mina de Nasce Água apetrechada com as melhores tecnologias ao dispor
deste segmento da indústria extrativa.
Deste modo, a IMOSA efetua um aproveitamento racional e sustentado do recurso geológico,
assegurando o mais elevado padrão de qualidade das matérias-primas que produz, ao nível
dos parâmetros químicos e granulométricos, bem como a estabilidade destes mesmos valores
ao longo dos fornecimentos. Das empresas clientes da IMOSA a nível nacional, destacam-se
a Vidreira do Mondego, o Grupo Barbosa e Almeida e a Ricardo Galo, S.A. (Grupo Vidrala).
Os gráficos seguintes traduzem os indicadores económicos da IMOSA no mercado nacional.
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Gráfico I.5.1 – Produção anual destinada à indústria vidreira e a outros setores industriais.

Gráfico I.5.2 – Volume de vendas à indústria vidreira e a outros setores industriais.

A elevada qualidade das matérias-primas produzidas na mina de Nasce Água tornou também
possível alcançar mercados externos, destacando-se atualmente o peso das exportações nas
vendas da IMOSA, para destinos como Espanha, Argélia, Marrocos, Chile e Austrália, entre
outros.
Embora o mercado nacional constitua o principal destino da produção da mina de Nasce
Água, as exportações chegaram já a representar cerca de 37% do volume de vendas,
atingindo em 2015 cerca de 24%, como mostra o gráfico seguinte.
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Gráfico I.5.3 – Evolução das vendas no mercado nacional e exportação.

A valorização dos caulinos que ocorrem associados às areias exploradas na mina de Nasce
Água, realiza-se em parceria com a SABRIL, uma empresa do GRUPO ADELINO DUARTE
DA MOTA, S.A., vocacionada para este mercado específico. Esta atividade encontra-se ainda
a dar os primeiros passos, pelo que não se dispõe de indicadores económicos relevantes
sobre a mesma, embora estejam a ser correspondidas as melhores expectativas.
A iniciativa de valorização dos caulinos na mina de Nasce Água, associa-se ao racional
aproveitamento

dos

recursos

explorados,

evitando

os

desperdícios

e

aportando

inquestionáveis melhorias em termos ambientais, perspetivando-se, a curto-prazo, que a mina
de Nasce Água possa também adquirir um assinalável posicionamento neste mercado,
contribuindo para suprir as necessidades desta matéria-prima a nível nacional.

I.5.3 – INVESTIMENTOS REALIZADOS
O GRUPO SAINT-GOBAIN apostou na viabilidade do projeto IMOSA / mina de Nasce Água,
tendo efetuado avultados investimentos nesta mina, desde a sua aquisição em 1998, que já
ascendem a cerca de 5 000 000 €.
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Gráfico I.5.4 – Evolução do investimento na exploração Nasce Água.

Para além do investimento inicial de 1 600 000€ para aquisição e montagem da instalação de
processamento mineral, com uma potência instalada de 600 kW, escritórios, oficinas, etc., a
IMOSA realizou, em 2004, investimentos da ordem de 550 000 € para a instalação de uma
unidade de secagem que permitiu aceder aos mercados dos revestimentos e da produção de
energia através de caldeiras de biomassa, de moldes e fundição, entre outros.
Em 2005, ao colocar-se a necessidade de extração por dragagem, a IMOSA optou pela
melhor tecnologia disponível e, por conseguinte, mais respeitadora do meio ambiente,
adquirindo um sistema de dragagem de funcionamento totalmente elétrico, evitando assim a
possível contaminação das águas e minimizando as emissões de ruído. Esta operação
envolveu um investimento da ordem de 1 100 000 €.
Nos anos mais recentes, a IMOSA tem vindo sempre a investir na mina de Nasce Água com o
objetivo não só de estimular os níveis de produção e da qualidade da mesma, mas também
de dotar as suas instalações de todos os componentes necessários para garantir os níveis de
segurança dos seus colaboradores e pessoal externo, racionalizar os consumos de água e
energias e assegurar o bom desempenho ambiental da mina.
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De relevar que a IMOSA foi, em 2008, a primeira empresa do setor mineiro em Portugal a
certificar o seu Sistema de Gestão Integrado, de Qualidade (ISO 9001), Ambiental (ISO
14001) e Segurança (OSHAS 18001).
O GRUPO SAINT GOBAIN está empenhado em continuar a apoiar o desenvolvimento da
IMOSA dada a sua natureza estratégica fundamental na atividade do Grupo. Desta forma
prossegue de forma contínua com investimentos destinados a incorporar na mina de Nasce
Água as melhores técnicas que neste domínio vão sendo disponibilizadas para a indústria
extrativa.

I.5.4 – VIDA ÚTIL DA EXPLORAÇÃO
As reservas existentes na área da mina de Nasce Água licenciada para exploração (24,17 ha)
encontram-se próximas do esgotamento, estimando-se, nestas condições, um prazo de vida
útil de 3 a 4 anos.
Para além da acessibilidade a novas reservas, a ampliação da área de exploração visa a
obtenção de maior rentabilidade dos meios de extração, nomeadamente da dragagem, cuja
produtividade, como facilmente se compreende, está diretamente ligada à amplitude da área
de exploração. Por seu turno, o processamento mineral realizado na instalação industrial da
mina, por utilizar as melhores tecnologias disponíveis, exige um caudal de alimentação
constante e sempre próximo da capacidade produtiva instalada, caudal que a exploração tem
de continuar a assegurar sem comprometer a qualidade das areias à entrada do processo.
Torna-se, pois, imperativo proceder à ampliação da área de exploração da mina de Nasce
Água, por forma a assegurar a sua continuidade, mantendo a sua capacidade produtiva e a
qualidade exigida aos seus produtos.

I.6 – METODOLOGIA GERAL E OBJETIVOS DO EIA
O presente Estudo de Impacte Ambiental foi realizado em conformidade com as disposições
do D. L. 151-B/2013, de 31 de outubro (e suas alterações) e da Portaria 395/2015, de 4 de
novembro, tendo ainda em conta as determinações das normas comunitárias no que respeita
à promoção do desenvolvimento sustentável da indústria extrativa não energética.
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A área de estudo abrangeu uma área com cerca de 50 km2, delimitada pelas latitudes 39º 55’
a 39º 59’ N e as longitudes 8º 46’ a 8º 52’ W, área esta que pôde, contudo, variar, adquirindo
maior ou menor dimensão, consoante a escala de manifestação de cada um dos domínios
ambientais considerados no EIA e a magnitude geográfica necessária à sua caracterização.
Em qualquer caso, os estudos foram sempre focalizados na área de implantação do projeto,
centrada na área em estudo e entendida como a área da mina de Nasce Água e a sua
envolvente próxima.
Na fase inicial dos trabalhos foram verificadas as condições operativas da mina através de
levantamentos de campo e analisadas as componentes do projeto de ampliação, de forma a
obter-se um conhecimento da atividade extrativa em questão que possibilitasse a identificação
dos focos de impacte e dos fatores ambientais suscetíveis de serem afetados, estabelecendose, assim, as correlações causa/efeito.
Procedeu-se à pesquisa e consulta de bibliografia disponível em monografias, artigos e outras
publicações, assim como em websites de entidades oficiais e de outras organizações, a fim de
reunir um conjunto vasto de informação acerca das componentes físicas, biofísicas, sócioeconómicas e patrimoniais da área em estudo, informação que foi complementada com
trabalhos de campo realizados naquela área sobre domínios como os solos, a geologia, os
recursos hídricos superficiais e subterrâneos, a ecologia, a paisagem e a arqueologia, assim
como a realização de campanhas de medições in situ dos níveis de ruído ambiente e do
empoeiramento (PM10).
Entre outros elementos de apoio aos trabalhos de campo, foi utilizada diversa cartografia
temática de âmbito regional (escalas diversas), registos fotográficos, cartografia referente aos
Instrumentos de Ordenamento do Território em vigor na área em estudo, o levantamento
topográfico da área de implantação do projeto e outras peças desenhadas do projeto.
Os resultados obtidos com a realização destes trabalhos possibilitaram, por um lado, aferir e
complementar a representatividade da informação de carácter mais regional constante dos
elementos bibliográficos consultados e, por outro, obter dados objetivos sobre o estado do
ambiente, fornecendo um diagnóstico ambiental da área de implantação do projeto.
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Reuniu-se, assim, um conjunto vasto e sólido de informação cujo tratamento conduziu à
elaboração do capítulo de caracterização da situação ambiental de referência do EIA e
forneceu os elementos de suporte à subsequente fase de análise de impactes do projeto de
ampliação da mina de Nasce Água.
A análise dos impactes foi efetuada para cenários operativos distintos, correspondentes à
situação atual (impactes identificados/manifestos) e às fases de projeto propriamente dito
(impactes previstos), incluindo a fase de desativação. Não se considerou uma fase de
construção ou instalação, uma vez que se trata de uma unidade extrativa já em atividade há
vários anos.
A metodologia da análise de impactes teve em conta, não só os elementos obtidos para
caracterizar a situação de referência, mas também a informação constante do EIA relativo ao
licenciamento da anterior ampliação (2007) e a informação proveniente da monitorização
ambiental que tem vindo a ser realizada após o licenciamento dessa ampliação em 2009,
procedendo-se, assim, a uma análise retrospetiva e comparativa dos quadros ambientais
avaliados.
Os impactes ambientais que, em geral, se encontram associados à indústria extrativa foram,
sempre que possível e justificável, alvo de análises baseadas em modelos teóricos de
simulação e previsão, tendo em vista a obtenção de resultados que possibilitassem quantificar
com a maior exatidão possível a influência exercida nos domínios ambientais em causa, bem
como aumentar o horizonte temporal e/ou geográfico das conclusões retiradas.
Tiveram-se em conta os impactes cumulativos exercidos pela mina em estudo, considerando
também outras unidades de indústria extrativa que se encontram a laborar naquele território e
que, juntamente com a mina de Nasce Água, podem exercer o mesmo tipo de impactes
ambientais sobre cada um dos fatores ambientais considerados no EIA.
Face aos impactes previstos, a definição das medidas destinadas a mitigar os seus efeitos
assentou, sempre que possível, no princípio de atuação nas fontes de impacte e teve como
principal objetivo constituir um conjunto de técnicas e procedimentos eficazes e ajustados ao
projeto, ou seja, capazes de atuar com eficácia, atendendo à relação custo/benefício e à
necessária rentabilidade económica do projeto.
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A informação resultante da análise de impactes e as respetivas medidas preconizadas foram
inseridas num só capítulo do EIA, com o objetivo de facilitar a leitura e proporcionar um
melhor entendimento das matérias tratadas. No final deste capítulo, inseriu-se uma matriz
síntese da classificação atribuída aos impactes analisados.
Subsequentemente, elaborou-se um Plano de Monitorização destinado a dotar a empresa
proponente de um meio eficaz de gestão ambiental da mina de Nasce Água, baseado num
sistema de recolha sistemática de informação sobre o estado do ambiente na área de
implantação do projeto. Os fatores ambientais alvo de monitorização foram aqueles cujos
resultados da análise de impactes levaram a considerar mais suscetíveis de virem a ser
afetados pelo projeto.
Por fim, refletiu-se sobre as lacunas de informação que possam ter influenciado as análises
realizadas e sintetizaram-se as principais conclusões retiradas no EIA, efetuando-se o
balanço ambiental do projeto, expressando os impactes mais significativos e os efeitos que
serão obtidos com a implementação das medidas preconizadas.
A figura seguinte representa o esquema geral da metodologia seguida na realização do EIA.
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Figura I.6.1 – Esquema geral da metodologia seguida no EIA.

De um modo geral, a realização deste EIA teve o suporte da experiência adquirida pela
equipa da GEOMEGA em projetos similares, sempre numa perspetiva de otimização dos
métodos de avaliação e de promoção da melhor sustentabilidade ambiental do projeto em
análise, envolvendo um tratamento integrado das diferentes matérias que reflete o trabalho
integrado de uma equipa multidisciplinar e não uma mera incorporação de trabalhos
individuais.
O EIA assumiu, assim, como principal objetivo identificar, prever e avaliar os impactes
ambientais que serão induzidos pelo projeto nas componentes ambientais da área em estudo
e propor medidas adequadas face aos impactes mais significativos.
Como objetivo global, este EIA pretende constituir um documento de suporte à tomada de
decisão sobre a viabilidade ambiental do projeto, fornecendo, para tal, um conjunto de
informação clara, sintética e fundamentada sobre as questões ambientais que com este
projeto se relacionam.
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A realização deste EIA iniciou-se em maio de 2016, com interrupção dos trabalhos de julho a
setembro, devido à necessidade de redefinição das áreas do projeto, tendo os últimos
trabalhos de gabinete decorrido em fevereiro de 2017 e a edição do EIA sido efetuada em
março de 2017.

I.7 – ESTRUTURA DO EIA
De acordo com as especificações do D. L. 151-B/2013, de 31 de outubro, (alterado pelo
D. L. 47/2014, de 24 de março e pelo D. L. 179/2015, de 27 de agosto), o EIA em avaliação é
composto por um Relatório Síntese e respetivos Anexos e por um Resumo Não Técnico:

Ø Relatório Síntese (RS) - corresponde ao presente documento e encontra-se estruturado,
para além desta Introdução, nos seguintes capítulos:
−

Caracterização do Projeto;

−

Caracterização da Situação de Referência;

−

Análise de Impactes e Medidas Preconizadas;

−

Matriz de impactes;

−

Plano de Monitorização;

−

Conclusões e Recomendações;

−

Lacunas de conhecimento;

−

Bibliografia.

Ø Anexos do EIA – documentos, relatórios técnicos e outros elementos considerados
pertinentes para a melhor compreensão da informação apresentada no Relatório Síntese.

Ø Resumo Não Técnico (RNT) – documento de suporte à participação pública, que
descreve, de forma coerente, sintética e acessível à generalidade do público interessado,
a informação relevante constante do Relatório Síntese.
A apresentação destes elementos à Autoridade de AIA seguiu o disposto no documento
“Requisitos técnicos e número de exemplares de documentos a apresentar em suporte digital
- Avaliação de Impacte Ambiental”, emitido pela APA em março de 2015, previsto no Art.º 47.º
do D. L. 151-B/2013, de 31 de outubro.
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II – CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO
II.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS
O projeto de ampliação da área de exploração da mina de Nasce Água tem como objetivo a
continuidade da exploração do depósito mineral ocorrente na área da concessão mineira
C-150 “Nasce Água”, com a finalidade de produção de areias siliciosas/quartzosas e caulino,
sendo consubstanciado num Plano de Lavra que estabelece as condições de operação
mineira, visando o aproveitamento racional do recurso geológico.
Neste capítulo são identificadas e caracterizadas as principais matérias relacionadas com este
projeto mineiro, tendo em vista proporcionar o seu entendimento gobal, sem descurar a
descrição detalhada das suas diferentes componentes operativas e auxiliares, apresentando o
conjunto de informação essencial para, mais adiante neste estudo, se caracterizarem os
respetivos impactes ambientais com a devida profundidade de análise.

II.2 – ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO
II.2.1 – LOCALIZAÇÃO DA MINA DE NASCE ÁGUA
A mina de Nasce Água localiza-se no lugar homónimo da união das freguesias de Guia, Ilha e
Mata Mourisca, concelho de Pombal, num meio rural essencialmente ocupado por floresta de
produção (pinhal-bravo), distando consideravelmente de aglomerados populacionais (Quadro
II.2.1).
Quadro II.2.1 – Aglomerados populacionais mais próximos da mina de Nasce Água.
Aglomerados populacionais

Distância à mina (m)

Posicionamento geográfico
relativamente à mina

Nasce Água

450

S

Fonte Cova

1 100

SW

Grou

1 000

WSW

Guia (Estação CP)

2 250

E

Distância: medida do limite das povoações ao limite imediato da poligonal da área do Plano de Lavra.
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O acesso à mina de Nasce Água pode fazer-se pela A17/IC1, saindo no nó de ligação a Guia,
seguindo depois pela EM 237-1 em direção à estação da CP, situada no lugar de GuiaEstação, até ao entroncamento com o CM 1032, no qual se percorrem cerca de 2,5 km em
direção a Grou, encontrando-se do lado direito, o acesso principal à mina.
Fotografias II.2.1 e II.2.2 – Vistas do acesso principal à mina de Nasce Água.

O enquadramento geográfico da mina de Nasce Água é representado na figura seguinte, onde
se pode visualizar, à escala 1:25 000, as características fisiográficas, hidrográficas,
rodoviárias e de povoamento do território onde se insere.
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Figura II.2.1 – Enquadramento Geográfico da Mina de Nasce Água.

II.2.2 – OUTRAS EXPLORAÇÕES NA ENVOLVENTE DA MINA DE NASCE ÁGUA
A identificação de outras explorações de recursos geológicos na envolvente da mina de
Nasce Água foi efetuada com base na informação disponibilizada pelo Laboratório Nacional
de Energia e Geologia (LNEG) e pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).
De acordo com a base de dados do LNEG, cuja última atualização data de 1999, existiam no
concelho de Pombal 35 explorações licenciadas que se dedicavam à exploração de argilas
comuns e especiais, das quais 31 estavam em lavra ativa e 4 em lavra suspensa, não sendo
mencionada nenhuma exploração na freguesia da Guia. Para o concelho de Leiria, contíguo a
sul a Pombal, eram apontadas 40 explorações licenciadas, também de exploração de argilas
comuns e especiais, das quais 27 estavam em lavra ativa, 9 em lavra suspensa, 3 em
licenciamento e 1 abandonada.
Dados mais recentes disponibilizados pela DGEG (Mapa de concessões mineiras, de
25.10.2016), mostram que existem na envolvente da mina de Nasce Água as concessões e
pedidos de concessões mineiras que se podem observar na figura seguinte.
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Figura II.2.2 – Concessões mineiras (DGEG).

Em fotografia aérea é possível observar quais as áreas que apresentam uma efetiva atividade
extrativa, onde apenas se destacam a mina de Nasce Água e as áreas afetas às concessões
mineiras C-130 (SORGILA, S.A.) e C-132 (ARGILIS, S.A.), existindo ainda uma área
intervencionada junto à concessão C-130 que corresponde à pedreira n.º 6246 – Pinhal da
Pardaleira, explorada pela firma LITOAREIAS, S.A.
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Figura II.2.3 – Fotografia aérea com localização das unidades de indústria extrativa.

II.3 – DESCRIÇÃO DO PROJETO
II.3.1 – CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS
O projeto em avaliação diz respeito à ampliação da área de exploração da mina de Nasce
Água, sendo consubstanciado num Plano de Lavra, elaborado de acordo com os requisitos
técnicos estabelecidos no D. L. 88/90, de 16 de março.
O Plano de Lavra inclui um Plano de Recuperação Paisagística (PRP), devidamente
articulado com o desenvolvimento da lavra, no que respeita à compatibilidade temporal das
várias atividades previstas.
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A subsequente descrição do projeto aborda as questões essenciais relacionadas com o
método de exploração, com a recuperação paisagística das áreas a intervencionar e com as
instalações anexas (industriais e auxiliares) da mina, tendo por base o Plano de Lavra que
acompanha este EIA.

II.3.2 – ÁREA DO PROJETO
A concessão mineira C-150 “Mina de Nasce Água”, cuja área total é de 133,60 ha, insere a
área de 24,17 ha correspondente à área que se encontra licenciada/autorizada, sendo agora
propósito da IMOSA obter autorização para explorar mais 34,67 ha, o que perfaz uma área
total de 58,84 ha.
A área proposta para ampliação da exploração foi dividida em duas poligonais, de acordo com
as perspetivas de desenvolvimento sequencial da exploração, distinguindo-se, assim, a
1.ª Fase e a 2.ª Fase de exploração.
A 1.ª Fase subdivide-se em duas áreas A e B, a primeira (A) fica inserida na poligonal da
concessão C-150 e a segunda (B) excede essa poligonal, abrangendo terrenos
imediatamente a Norte, conforme pedido de alargamento da concessão já apresentado à
DGEG.
Na figura e quadro seguintes sistematizam-se as áreas referidas.
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Figura II.3.1 – Representação esquemática da concessão de exploração C-150 e das áreas
afetas ao Plano de Lavra. (s/escala)

Quadro II.3.1 – Quantificação das áreas afetas ao Plano de Lavra.
Medidas

Áreas

Área licenciada

2

m

ha

Área de exploração.

222 704,78

22,27

Área ocupada por instalações anexas e outras
funcionalidades (stock de produtos acabados,
aparcamento, acesso).

19 035,67

1,90

241 740,45

24,17

A

71 820,84

7,18

B

88 166,87

8,82

Subtotal

159 987,71

16,00

186 676,93

18,67

Área total de ampliação da exploração (Ae)

346 664,64

34,67

Área total do Plano de Lavra (L+Ae)

588 405,09

58,84

Área total licenciada (L)

Área de

1.ª Fase de ampliação

ampliação da
exploração
2.ª Fase de ampliação

Nota: A área efetivamente licenciada e aprovada é de 242 200 m2, sendo que o diferencial agora existente, de
2
2
459,55 m , face à área acima indicada (241 740,45 m ), deve-se ao facto da empresa ter prescindo de uma
pequena parcela que não tem potencialidades de exploração ou de outra qualquer utilização por coincidir com a
zona da conduta de gás natural (esta parcela já não foi inserida no pedido de concessão).
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II.3.3 – EXPLORAÇÃO
II.3.3.1 – MÉTODOS DE DESMONTE
Na mina de Nasce Água são praticados dois métodos de desmonte do depósito mineral:
desmonte mecânico e dragagem. O desmonte mecânico é praticado nas zonas mais
superficiais do depósito, a cotas situadas acima do nível freático superficial, portanto, a cotas
superiores a 40 m. Abaixo desta cota, a extração faz-se por dragagem.
Fotografia II.3.1 – Vista geral da área de exploração (dragagem ao centro e, ao fundo, frentes
em desmonte mecânico).

II.3.3.1.1 - DESMONTE MECÂNICO
Nas áreas a intervencionar, a primeira operação a realizar é a decapagem das terras de
cobertura destinada a colocar à vista a formação arenosa. Esta operação é realizada por uma
escavadora giratória que faz o empilhamento dos solos removidos e procede ao carregamento
dos mesmos num dumper que os transporta para o local de armazenamento, tendo em vista a
sua posterior utilização nas ações de recuperação paisagística.
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A quantidade estimada de solos a remover é da ordem de 78 000 m3, repartida por
36 000 m3 na área correspondente à 1.ª Fase de exploração e 42 000 m3 na área
correspondente à 2.ª fase de exploração. Estes solos serão armazenados em pargas, tendo
em vista a sua posterior utilização nas ações de recuperação paisagística.
No desmonte mecânico, dado o baixo grau de coesão do material arenoso in situ, tem sido
suficiente recorrer a uma escavadora giratória de balde frontal. Esta máquina procede à
remoção das areias, empilhando-as junto à frente de desmonte, a partir da qual são
carregadas, pela mesma pá-giratória ou por uma pá-carregadora, num dumper que efetua o
transporte para a Lavaria da mina.
Formam-se, assim, até aproximadamente à cota 40 m, 1 a 2 bancadas com cerca de 10 m de
altura e com 35º de inclinação dos taludes, formando-se um piso (patamar) de transição entre
bancadas suficientemente largo (10 a 15 m) para permitir a movimentação dos meios de
extração, o qual manterá uma largura de 4 m no final da exploração.
Deste modo, será originada uma escavação pouco profunda, suavizada pela inclinação dos
taludes e pelo piso de transição entre estes. A criação de gradientes topográficos pouco
acentuados proporcionará a melhor integração paisagística da exploração, possibilitando a
implementação de medidas eficazes de reflorestação das áreas intervencionadas.

II.3.3.1.2 - DRAGAGEM
Na zona saturada, abaixo da cota 40 m até à cota 15 m (cota base prevista), o desmonte do
material arenoso será efetuado por dragagem.
A draga em operação na mina consiste numa barcaça munida de uma estação de bombagem
– WARMAN 10/8 FGH – com uma altura manométrica de 43 m e 500 m3/h de capacidade de
produção para densidades de polpa de 1,16 kg/dm3. A fonte energética da draga é,
exclusivamente, a eletricidade, sendo a sua movimentação efetuada por cabos de aço
ancorados nas margens da lagoa e acionados por guinchos instalados na draga.
Uma bomba – GENFLO –, instalada na parte terminal da lança, acoplada a uma tubagem
flexível, exerce o efeito de sucção das areias que, assim, são extraídas do fundo da lagoa.
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A bomba GENFLO está apetrechada com um sistema de separação água/areias, sendo parte
da água logo reposta na área de extração e a polpa remanescente bombeada para a Lavaria
através de tubagem flexível montada sobre flutuadores no percurso que faz sobre a lagoa e
depois diretamente apoiada no terreno no restante percurso até à Lavaria.
Figura II.3.2 – Esquema da draga em operação.

Na zona dragada e até à cota 15 m, formar-se-ão 3 bancadas submersas, com as mesmas
dimensões das bancadas superficiais, em particular quanto à inclinação dos taludes,
sobretudo para se garantir a estabilidade das margens da lagoa e dos taludes superficiais,
sendo que neste caso não se coloca a necessidade de se obterem formas geométricas
destinadas a favorecer a integração e a recuperação paisagística da mina.
As peças desenhadas seguintes representam a situação da lavra projetada para a 1.ª Fase e
2.ª Fase (situação final prevista) de exploração (Peças desenhadas PL_01/A e PL_02/A do
Plano de Lavra).
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II.3.3.2 – RESERVAS EXPLORÁVEIS E VIDA ÚTIL DA EXPLORAÇÃO
As reservas exploráveis foram calculadas com a utilização do ACAD Autodesk Land Desktop
(Terrain Model Explorer) e correspondem ao volume compreendido entre a superfície
topográfica do terreno (cotas atuais) e a superfície topográfica modelada do Plano de Lavra
(cotas previstas para o final da exploração).
Os cálculos foram efetuados individualmente para cada fase de exploração, sendo os
resultados indicados no quadro seguinte.
Quadro II.3.2 – Reservas exploráveis.
Reservas (t)

Fases de Exploração

1.ª Fase

3

m

t ((δ = 2)

A

1 723 082

3 446 164

B

1 526 247

3 052 494

2 854 706

5 709 412

6 104 035

12 208 070

2.ª Fase
Total

Face ao total das reservas indicado no quadro acima e considerando a produção anual
prevista, que é da ordem das 360 000 t, a vida útil esperada da mina, nas áreas respeitantes a
este Plano de Lavra, é de cerca de 34 anos.

II.3.3.3 – FASEAMENTO DA EXPLORAÇÃO
Em toda a área de exploração afeta a este Plano, a dragagem será realizada a par com o
desmonte mecânico, mas sempre na retaguarda das zonas onde esse desmonte estiver a
processar-se, avançando apenas para essas zonas quando as mesmas se encontrarem a um
nível próximo da cota 40 m.
Deste modo, a exploração desenvolver-se-á numa 1.ª Fase para Norte, abrangendo a área
que confina com a atual área de exploração – 1.ª Fase A – dentro do polígono da concessão
mineira, e, sequencialmente, a área, mais a Norte, que corresponde ao polígono requerido
para alargamento da concessão – 1.ª Fase B.
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A 2.ª Fase terá início quando as reservas exploráveis na 1.ª Fase estiverem próximas do
esgotamento, processando-se no sentido E-W, com a aplicação do desmonte mecânico,
seguido de dragagem.
Em parte da área correspondente a esta fase não será possível atingir a cota base prevista,
devido ao constrangimento provocado pela configuração relativamente estreita que a área de
concessão apresenta naquela zona, ficando assim a exploração na cota 24 m, como se pode
observar nas peças desenhadas deste Plano.
A figura seguinte representa o faseamento da exploração.
Figura II.3.3 – Cronograma da exploração.

II.3.3.4 – EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE TRANSPORTE DA EXPLORAÇÃO
O quadro seguinte indica as principais características dos equipamentos em operação na
mina de Nasce Água.
Quadro II.3.3 – Equipamentos afetos à exploração.
Equipamentos
Tipo

Marca

Quantidade

Potência (cv)

Escavadora giratória

CASE 1188

1

260

Dumper Articulado

VOLVO A25

1

179

Pá carregadora

VOLVO L90

1

265

Pá carregadora

CATERPILAR 950M

1

254

Draga

GENFLO 10/8 FGH

1

396

5

1 354

Total
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O transporte do material extraído por desmonte mecânico será efetuado pelo dumper através
dos acessos interiores da mina que serão prolongados para as novas áreas de exploração, de
modo a continuarem a ligar as frentes de desmonte à Lavaria. O material extraído por
dragagem será enviado da draga para a Lavaria através de tubagem flexível instalada a céuaberto (na lagoa, sobre flutuadores).

II.3.4 – DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ANEXAS
II.3.4.1 – ASPETOS GERAIS
As instalações anexas da mina de Nasce Água encontram-se todas localizadas no interior da
concessão C-150 e, dentro desta, no interior da área licenciada (autorizada), pelo que não
existem, nem está previsto implantar, instalações de qualquer tipo nas áreas de ampliação
deste Plano.
Estas instalações são as seguintes:

−

Instalação de processamento de areias – Lavaria industrial;

−

Instalação de processamento de caulinos;

−

Instalação de secagem;

−

Instalações auxiliares: Edifício social e administrativo, armazém e oficina de apoio.

Seguidamente efetua-se a descrição das instalações acima mencionadas.

II.3.4.2 – INSTALAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE AREIAS
II.3.4.2.1 - CARACTERÍSTICAS GENÉRICAS
A instalação de processamento mineral – Lavaria industrial – da mina de Nasce Água consiste
numa estrutura de construção metálica, composta por quatro andares, que agrupa
equipamentos de moagem, crivagem, lavagem, atrição e separação hidrogravítica,
estabelecendo um circuito fechado do qual o material (areias) é libertado dentro das
granulometrias e graus de beneficiamento pretendidos.
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Esta instalação permite uma grande flexibilidade nos parâmetros de produção para que se
possa aumentar a produtividade e obter produtos aptos a serem utilizados por diferentes
indústrias, minimizando as quantidades de rejeitados.
Fotografias II.3.2 e II.3.3 – Vistas da Lavaria industrial.

II.3.4.2.2 - DESCRIÇÃO DO PROCESSO MINERALÚRGICO
As areias provenientes do desmonte mecânico são descarregadas pelo dumper numa
tremonha de 25 m3 de capacidade, da qual sai uma tela transportadora com 35 m de
comprimento que as transporta para uma segunda tremonha de 150 m3 de capacidade que
serve de stock intermédio e garante a estabilidade de alimentação à Lavaria.
À saída desta tremonha, as areias são doseadas por dois alimentadores de banda, com
controlo de velocidade por variador eletrónico, sobre uma tela transportadora de 24 m de
comprimento, munida de uma balança de peso contínuo, que as envia a um crivo.
A polpa, constituída por água e areias, proveniente do desmonte por dragagem, é enviada, a
partir da draga, por meio de tubagem e por ação da bomba instalada na draga, a um primeiro
estágio do processo industrial, composto por uma bateria de hidrociclones e um tanque de
decantação, que efetua uma separação sólido-líquido.
Neste estágio é retirada do circuito 85% da água (água clarificada), a qual retorna à lagoa,
prosseguindo para a instalação uma polpa relativamente diluída (composta pelos restantes
15% de água e pelas areias), a qual é enviada ao crivo acima referido (onde se juntam às
areias provenientes do desmonte mecânico).
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Este crivo é munido de injetores de água que permitem uma maior eficácia de crivagem. As
partículas inferiores a 0,1 mm são retiradas por lavagem em sem-fim; a fração > 2,0 mm é
retirada por um canelete e a fração 0,1/2 mm é enviada a células de atrição para limpar a
superfície do grão, reduzir o seu conteúdo em ferro e facilitar a posterior classificação.
No processo de atrição, a fração 0,1/2,0 mm é atricionada na ordem dos 80% de sólidos,
sendo esta polpa depois enviada a ciclones onde se dá a separação da fração fina argilosa.
Esta é encaminhada para um tanque decantador e a restante polpa segue para um circuito
fechado de classificação hidráulica.
Neste processo de classificação obtêm-se as granulometrias pretendidas – 0,1/0,630 mm,
0,4/1,0 mm e 0,630/2,0 mm – e são ainda retirados finos (< 0,1 mm), por meio de um circuito
composto por ciclones e classificadores hidráulicos, integrado com um estágio de moagem,
destinado a garantir a necessária percentagem de calibres abaixo do corte realizado, com
uma pureza de quartzo = 98.5%.
Os calibres realizados no estágio anterior seguem individualmente para o processo de
depuração, realizado por grupos de espirais em paralelo, associado a um processo de
hidrociclonagem, que reduz a concentração de minerais de densidade superior a 2,65 kg/dm3.
Das espirais os materiais são enviados a filtros rotativos, acionados por motorredutores de
variação eletrónica de velocidade, munidos de ventiladores de vácuo, donde resultam os lotes
calibrados com humidade inferior a 5%.
Por fim, os diferentes calibres são libertados do circuito pelos filtros por meio de calhas
metálicas que os descarregam em telas transportadoras, sendo depositadas em pilhas
cónicas no solo, constituindo lotes de produto acabado - areias de quartzo e areias comuns.
A água resultante do processo mineralúrgico forma, juntamente com os finos que são
retirados nas diferentes fases do processo, uma polpa bastante diluída que é ainda submetida
a um segundo estágio de decantação, realizado por um tanque decantador/clarificador, a
partir do qual a água clarificada retorna para o processo e a polpa argilosa (ou lamas) é
enviada a bacia de retenção (bacia escavada).
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Existem na mina duas bacias do tipo acima referido, situadas nas imediações da Lavaria,
destinadas à retenção da polpa argilosa e trasfega da mesma para a unidade de caulinos,
constituindo, assim, esta polpa a alimentação da unidade da caulinos (adiante descrita).

II.3.4.3 – INSTALAÇÃO DE SECAGEM
A instalação de secagem consiste num pavilhão com uma área de 210 m2, localizado próximo da
Lavaria, e destina-se à secagem das areias (podem ser alvo de secagem qualquer das
granulometrias produzidas na Lavraria), sempre que este é um requisito imposto pelo processo
de fabrico a que se destinam.
Fotografias II.3.4 e II.3.5 – Vistas da instalação de secagem.

As areias são retiradas da correspondente pilha cónica por uma pá-carregadora que as
deposita numa tremonha, a partir da qual seguem por tela transportadora para o interior
(câmara de combustão) de um Trommel rotativo com queimador a GPL, onde são sujeitas a
temperaturas da ordem de 600º.
O Trommel liberta as areias secas para um elevador de alcatruzes que as envia a um crivo
destinado a retirar impurezas eventualmente originadas no processo de secagem. Deste crivo,
as areias são enviadas a outro elevador de alcatruzes e, deste, a silos, munidos na parte
inferior de uma pequena tremonha com balança, a partir da qual são ensacadas em big-bags.
Esta instalação tem uma capacidade de produção de 15 t/h e oito silos de armazenagem, com
uma capacidade total de 1100 toneladas, assegurando a disponibilidade dos diferentes
produtos.
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II.3.4.4 – INSTALAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE CAULINOS
A instalação de processamento de caulinos é a mais recente estrutura produtiva da mina de
Nasce Água (processo de licenciamento em curso) e destina-se à produção de caulinos a
partir da polpa argilosa (lamas) que é originada pelo processo de tratamento de areias
realizado na Lavaria.
Conforme já referido (ver item I.5.2), esta atividade é realizada em parceria com uma empresa
(SABRIL) vocacionada para a produção e comercialização deste tipo de produto mineral.
Fotografias II.3.6 e II.3.7 – Vistas da instalação de processamento de caulinos.

O “pavilhão de caulinos” ocupa uma área de 1023 m2, encontrando-se no seu exterior um tanque
de decantação/clarificação e duas cubas de homogeneização. O seu interior é ocupado por dois
filtros prensa, situados num andar superior, e por duas baias de armazenamento, estando a
restante área afeta à carga do caulino em camiões.
A polpa argilosa resultante do processamento de areias na Lavaria é enviada por tubaria a bacia
de retenção (bacia escavada no terreno), a partir da qual é enviada, também por tubaria, para um
tanque de decantação/clarificação situado à entrada do pavilhão de caulinos e, deste tanque,
para duas cubas de homogeneização. Destas cubas, o material argiloso é enviado por
bombagem para o sistema de filtro-prensagem, com uma capacidade produtiva de 6 toneladas
por prensagem (cerca de 4 horas), dando origem ao produto final: caulino espessado com um
teor de humidade da ordem dos 20%.
A água clarificada no tanque de decantação/clarificação e no processo de filtro-prensagem é
enviada para a lagoa existente na mina.
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II.3.4.5 – INSTALAÇÕES AUXILIARES
Estas instalações situam-se na zona de entrada da mina e são constituídas por um edifício de
187 m2 afeto às instalações sociais e administrativas, com parque de estacionamento de viaturas
ligeiras, e um edifício de 60 m2 afeto a oficina e armazém.
Fotografia II.3.8 – Vista geral das instalações auxiliares.

O edifício social e administrativo tem um piso, composto por sala de receção, gabinetes e
salas de reunião, sanitários e por um laboratório de ensaio de materiais, apetrechado para a
realização de diversos tipos de ensaios, tais como avaliação dos teores em Fe2O3, Al2O3 e
SiO2.
A oficina destina-se à realização de trabalhos de manutenção ligeira (conserto de bombas, de
roletes das telas transportadoras, substituição de pequenas peças, etc.). Juntamente com a
oficina, o armazém serve de apoio logístico à produção, no qual são armazenadas peças e
consumíveis da instalação de processamento.
A mina não tem oficina de manutenção de equipamentos, estando esta atividade a cargo de
empresas subcontratadas especializadas, que se deslocam à mina em veículos apetrechados
para a realização destes trabalhos ou transportam os equipamentos da mina para as suas
próprias oficinas sempre que necessário.
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II.3.5 – PRODUTOS E PRODUÇÕES
O quadro seguinte indica os produtos da mina de Nasce Água e a ordem de grandeza da
produção anual prevista.
Quadro II.3.4 – Produtos e produção anual prevista.
Produtos

Produção anual (t)

Areias siliciosas/quartzosas

225 000

Caulino

30 000

Areias comuns

105 000
Total

360 000

II.3.6 – EXPEDIÇÃO DOS PRODUTOS
Os produtos são expedidos em camiões, utilizando o CM 1032, a partir do qual acedem à
restante rede rodoviária que serve a região, designadamente à EN 109, A17 e A1.

II.3.7 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conforme já descrito, a água utilizada no processo mineralúrgico provém da dragagem,
constituindo juntamente com a fração sólida dragada, a polpa arenosa que circula pelos
diferentes estágios de beneficiação das areias, realizados na Lavaria.
A água utilizada nas instalações sociais e administrativas, bem como em operações
auxiliares, como a lavagem de equipamentos, é obtida a partir de um furo de captação de
água subterrânea (ver Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos – Captação de Água
Subterrânea, n.º A006866.2015.RHU, no Anexo IV) existente na mina. Pontualmente, este
furo de captação pode também fornecer a Lavaria, mas de forma pouco frequente e com
quantitativos pouco significativos, essencialmente para operações auxiliares.
O volume de água extraído pelo furo de captação é inferior ao volume máximo de extração
permitido pela autorização acima referida (30.000 m3/ano) e tem vindo a decrescer, na
sequência das medidas de gestão da água implementadas na mina no âmbito do seu
programa de certificação ambiental (ISO 14001), como indica o quadro seguinte.
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Quadro II.3.5 – Evolução do consumo anual da água extraída do furo de captação.
3

Ano

Volume (m /ano)

2013

29 898

2014

19 223

2015

14 298

2016

10 227

Valor permitido
(m3/ano)

30 000

II.3.8 – CIRCUITO DA ÁGUA INDUSTRIAL
A água utilizada nos processos industriais da mina de Nasce Água – beneficiação de areias e
de caulinos – provém da operação de dragagem, havendo a salientar que, logo nesta fase de
dragagem, é efetuada uma separação sólido-líquido (pela bomba – GENFLO – instalada na
parte terminal da lança de dragagem), de modo a reduzir a diluição da polpa água/areias que
segue para a Lavaria, pelo que grande parte da água absorvida pela dragagem remanesce na
lagoa no momento da extração.
Como acima descrito, a polpa provinda da dragagem, constituída por água e material arenoso,
é submetida a um estágio de separação sólido-líquido, à entrada da Lavaria, no qual é
retirada do processo cerca de 85% da água, entrando no circuito produtivo uma polpa
constituída pelos remanescentes 15% de água e pela fração sólida. O caudal de água retirado
do processo (água clarificada) retorna à lagoa através de uma conduta de manilhas de betão.
Assim, sabendo-se que o caudal dragado é da ordem dos 300 m3/h e que este caudal é
composto por cerca de 55 m3/h de fração sólida (material arenoso) e o restante por 245 m3/h
de água, o caudal de água que entra no processo é cerca de 37 m3/h.
O caudal de água que circula na instalação, ou seja, a água que é efetivamente utilizada no
processo industrial, é da ordem de 180 m3/h, sendo este caudal composto pelos 37 m3/h
acima referidos e por 143 m3/h de água do processo que é recirculada após tratamento num
tanque decantador/clarificador.
A polpa, constituída por água e pela fração sólida argilosa, que se deposita no fundo deste
tanque decantador/clarificador (cone central), é enviada a bacia de retenção com um caudal
da ordem de 45 m3/h, existindo na mina, nas imediações da Lavaria, duas bacias (escavadas
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no solo) com esta finalidade, a partir das quais, essa polpa argilosa é enviada por tubaria para
a instalação de processamento de caulinos, onde é submetida a processos de
decantação/clarificação e de homogeneização (à entrada da instalação) e, por fim, de
prensagem e filtragem. A água resultante dos processos de decantação/clarificação e de
prensagem/filtragem é reenviada à lagoa.
Para que se obtenha a maior eficácia nos processos de separação sólido-líquido realizados
nos tanques decantadores/clarificadores acima referidos, são utilizados um floculante de
clarificação (Nalco 71605) e um coagulante (Nalco Ultimer 7752), doseados para o interior do
tanque, a partir de um pequeno depósito a este acoplado. A quantidade utilizada de
coagulante e floculante é diminuta (tal como é requerido para que o processo seja eficaz), não
atingindo os 10 ppm, no total dos dois produtos.
O floculante e o coagulante destinam-se apenas a melhorar a eficiência dos processos de
decantação/clarificação da água, tratando-se de produtos ambientalmente inóquos, sem
efeitos ecológicos e toxicológicos conhecidos. (ver “fichas de dados de segurança” no Anexo
IV)

II.3.9 – EFLUENTES LÍQUIDOS
Conforme já descrito, toda a água provinda da dragagem entra num circuito fechado,
composto pela instalação de processamento de areias, bacias de retenção da polpa argilosa
resultante deste processo e pela instalação de caulinos, sendo a água clarificada nos
diferentes estágios destes processos, enviada à lagoa da mina.
Em todo este circuito não há, portanto, emanação de efluentes líquidos para o meio exterior
da mina, nem há perdas significativas dos quantitativos de água utilizados (as perdas a
registar devem-se à normal impregnação nos lotes produzidos de areias), sendo de registar
que as águas derramadas na instalação de processamento de areias são recolhidas num
fosso munido de uma bomba que as envia de novo ao processo, alimentando o sistema de
aspersão do crivo.
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As águas resultantes da lavagem dos equipamentos, proveniente do furo de captação, bem
como eventuais derrames acidentais junto ao depósito de combustíveis, são retidos em
tanques estanques enterrados, devidamente dimensionados para os caudais máximos
previstos e munidos de separadores de hidrocarbonetos. As águas clarificadas nestes
equipamentos são enviadas a poço absorvente, sendo sujeitas a análises periódicas cujos
resultados são submetidos à entidade licenciadora, a Agência Portuguesa do Ambiente (ver
Licenças de Utilização dos Recursos Hídricos para Rejeição de Águas Residuais, N.º
LIC-2012-0518 e LIC-2012-0519, no Anexo IV). As lamas oleosas resultantes deste processo
são expedidas da mina no âmbito dos procedimentos de gestão de resíduos industriais.
Os efluentes domésticos produzidos nas instalações sociais são enviados a fossa séptica
seguida de poço absorvente, devidamente dimensionada para o número de utilizadores e em
adequado estado de funcionamento. Tendo em conta o número de utilizadores e a não
afetação dos recursos hídricos, a Agência Portuguesa do Ambiente comunicou que a rejeição
de efluentes depurados no solo não está sujeita a obtenção de título de utilização (ver
comunicação da APA, de 27/06/2012, Proc.DHC-2008-0046, no Anexo IV).

II.3.10 – FONTES DE ENERGIA
As fontes de energia do processo produtivo são o gasóleo, a eletricidade e o gás (GPL), cujos
consumos médios anuais são indicados no quadro seguinte.
Quadro II.3.6 – Energias e consumos médios anuais.
Energias

Consumos médios anuais

Gasóleo

55 000 l

Eletricidade

320 000 kWh

Gás (GPL)

90 000 m

3

O gasóleo é a fonte energética dos equipamentos móveis utilizados na exploração (dumper,
pá-carregadora e escavadora giratória), a eletricidade a fonte energética dos equipamentos
das instalações de processamento mineral e da draga e o GPL é a fonte calorífica dos
equipamentos de secagem.
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O gasóleo é fornecido por uma empresa de comercialização de combustíveis, sendo
armazenado num depósito com 10 000 l de capacidade (alvará n.º 5245, emitido pela DRECentro, ver Anexo I), ligado a um posto de abastecimento (bomba e agulheta de
abastecimento).
A eletricidade é adquirida à rede pública (REN) e é distribuída aos equipamentos a partir de
um PT com um transformador de potência de 1430 kVA, dos quais 630 kVA destinam-se à
instalação de processamento mineral e os restantes 800 kVA aos equipamentos da draga.
O GPL é adquirido a uma empresa distribuidora do ramo dos combustíveis, sendo
armazenado em dois tanques com uma capacidade individual efetiva de 42 500 l (licença
0062/10/15/285, emitida pela DRE-Centro, ver Anexo I).

II.3.11 – RECURSOS HUMANOS
O quadro seguinte indica as funções e o número do quadro de pessoal da mina de Nasce
Água.
Quadro II.3.7 – Recursos humanos da mina de Nasce Água.
Funções

Número

Diretor geral

1

Diretor administrativo e financeiro

1

Diretor comercial

1

Diretor de operações

1

Diretor administrativo adjunto

1

Administrativa

1

Operadores inst. Extração e processamento

4

Operadores de máquinas

2

Total

12

Prestam ainda serviço na IMOSA 3 trabalhadores subcontratados (operadores de máquinas),
5 eventuais e 12 indiretos (camionistas).
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II.3.12 – HORÁRIO DE LABORAÇÃO
A mina de Nasce Água labora de 2.ª a 6.ª feira, com descanso semanal ao Sábado e
Domingo, praticando um horário de trabalho por turnos, com exceção dos serviços
administrativos, conforme se indica no quadro seguinte.
Quadro II.3.8 – Horário de trabalho.
Atividades

Horários
8:00 h – 13:00 h
14:00 h – 18:30 h
6:00 h – 10:00 h
10:30 h – 14:00 h

Serviços administrativos
1.º Turno
Setor de produção

2.º Turno

14:00 h – 16:00 h
16:30 h – 22:00 h

3.º Turno

22:00 h – 02:00 h
02:30 h – 06:00 h

II.3.13 – RESÍDUOS
II.3.13.1 – ÂMBITO DE CARACTERIZAÇÃO
O D. L. 178/2006, de 5 de setembro (alterado e republicado pelo D. L. 73/2011, de 17 de
junho, e posteriores alterações pelos diplomas D. L. 127/2013, de 30/08, Lei 82-D/2014, de
31/12, D. L. 75/2015, de 11/05, D. L. 103/2015, de 15/06, Lei 7-A/2016, de 30/03 e
D. L. 71/2016, de 4/11), estabelece o regime geral aplicável à prevenção, produção e gestão
de resíduos, definindo como resíduos “quaisquer substâncias ou objectos de que o detentor
se desfaz ou tem a intenção ou a obrigação de se desfazer” (alínea ee), do Art.º 3.º).
A empresa proponente constitui um produtor de resíduos industriais, conforme definição do
diploma legal acima mencionado: produtor de resíduos é «qualquer pessoa, singular ou
colectiva, cuja actividade produza resíduos…» (alínea z), do Art.º 3.º), sendo responsável pela
sua gestão (recolha, transporte, valorização e eliminação).
Neste contexto, procedeu-se à identificação dos resíduos industriais produzidos na mina de
Nasce Água e à sua classificação de acordo a Lista Europeia de Resíduos (LER), aprovada
pela Portaria 209/2004, de 3 de março, analisando-se as condições em que estes resíduos
são produzidos, armazenados e expedidos da mina.
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No que diz respeito, em particular, aos resíduos industriais de cariz geológico – resíduos de
extração –, são excluídos do âmbito de aplicação do D. L. 178/2006, de 5 de setembro (alínea
b), do n.º 3, do Art.º 2.º), sendo-lhes aplicável o D. L. 10/2010, de 4 de fevereiro (alterado pelo
D. L. 31/2013, de 22 de fevereiro), pelo que estes resíduos são aqui descritos separadamente.

II.3.13.2 – RESÍDUOS INDUSTRIAIS
Os resíduos industriais produzidos na mina de Nasce Água resultam das operações de
manutenção e reparação dos equipamentos móveis e fixos, bem como, no caso dos resíduos
industriais de cariz geológico, do processo de beneficiação das areias realizado na Lavaria
industrial, identificando-se ainda os RSU originados nas instalações sociais da mina.
O quadro seguinte indica os resíduos produzidos na mina, segundo a classificação LER, as
respetivas origens e quantidades médias anuais.
Quadro II.3.9 – Tipologias e quantidades médias anuais dos resíduos industriais produzidos
na mina de Nasce Água.
Resíduos

Código LER

Quantidade

Outros óleos de motores,
transmissões e lubrificação.

13 02 08*

80 l

Manutenção de equipamentos.

Misturas de embalagens

15 01 06

1,80 t

Manutenção de equipamentos.

15 02 02*

0,130 t

Manutenção de equipamentos.

13 05 02*

3,6 m3

Separador de hidrocarbonetos.

Componentes elétricos

16 02 14

30 kg

Manutenção de equipamentos.

Metais

20 01 40

2,70 t

Manutenção de equipamentos.

Equiparados a RSU.

20 03 01

2000 kg

Absorventes, materiais
filtrantes (incluindo filtros de
óleo sem outras
especificações), panos de
limpeza e vestuário de
proteção, contaminados por
substâncias perigosas
Lamas provenientes dos
separadores óleo/água

Origem

Instalações sociais.

* Resíduos perigosos.

II.28

MINA DE NASCE ÁGUA – AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE EXPLORAÇÃO
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RELATÓRIO SÍNTESE

Os resíduos industriais identificados no quadro acima resultam de pequenas operações de
manutenção e/ou reparação (também da lavagem) dos equipamentos fixos e móveis que são
realizadas na própria mina, havendo que ter em conta que os equipamentos móveis ao
serviço da mina (pás-carregadoras, escavadora-giratória e dumper) são propriedade de
empresa externa, com a qual a IMOSA tem estabelecido um contrato de aluguer que prevê
que a empresa locadora tenha de colocar ao serviço da mina equipamentos em adequadas
condições de manutenção e de funcionamento.
No âmbito deste contrato, qualquer equipamento avariado é de imediato retirado da mina pela
empresa locadora (procedendo à sua reparação em unidade externa), assim como acontece
para a realização das operações correntes de revisão/manutenção aos equipamentos.
Quando, por alguma razão (ex: pequenas avarias), não se justifica a retirada do equipamento
da mina, a empresa locadora faz deslocar à mina uma equipa especializada, em viatura
devidamente apretrechada para o efeito, a qual expede consigo toda e qualquer tipologia de
resíduos que essa operação tenha originado.
Similar situação (embora neste caso os equipamentos pertençam à empresa proponente) se
verifica quanto à manutenção/reparação dos equipamentos fixos e dos elementos estruturais
das instalações industriais, trabalhos que estão também a cargo de empresa especializada
neste tipo de serviços. Findos estes trabalhos de manutenção/reparação, esta empresa
procede à recolha e expedição da mina dos resíduos que foram originados, neste caso,
essencialmente, metais e peças fora de uso.
Existem, contudo, simples operações de manutenção, tais como a reparação de pequenos
equipamentos da instalação industrial (roletes das telas transportadoras, reparação de
bombas, etc.), ou a substituição de componentes dos sistemas elétricos da instalação e da
draga, que podem ser realizadas pelo próprio pessoal da mina. Para este efeito, é utilizado o
pequeno armazém situado junto às instalações sociais, sendo os resíduos resultantes dessas
operações devidamente armazenados no interior desse edifício, no caso dos óleos (sobre
superfície de retenção apropriada), ou no seu exterior, no caso dos restantes resíduos, num
parque de resíduos coberto e impermeabilizado.
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Fotografias II.3.9 e II.3.10 – Vistas do interior do armazém/oficina da mina de Nasce Água.

Fotografias II.3.11 e II.3.12 – Vistas dos locais de armazenamento de resíduos, no interior do
armazém (à esquerda) e no parque de resíduos existente no exterior (à direita).

A expedição dos resíduos acondicionados no armazém de manutenção e no parque de
resíduos da mina de Nasce Água, é periodicamente efetuada para unidade externa de
tratamento/valorização por transportadores legalmente autorizados.
A IMOSA encontra-se inscrita como produtor de resíduos na plataforma SILiAmb (Sistema
Integrado de Licenciamento do Ambiente), da Agência Portuguesa do Ambiente, procedendo
à declaração anual (Mapa Integrado de Registo de Resíduos, MIRR), das tipologias dos
resíduos produzidos, respetivas quantidades e operações de tratamento a que foram sujeitos
após expedição da mina (ver MIRR 2014 e 2015, Anexo V).
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Os resíduos equiparados a RSU produzidos nas instalações sociais são diariamente
depositados em contentor apropriado para recolha pelos serviços da Câmara Municipal de
Pombal.

II.3.13.3 – RESÍDUOS DE EXTRAÇÃO
Do processamento das areias na mina de Nasce Água resulta a polpa argilosa (ou lamas) que
é atualmente processada para a produção de caulino, constituindo a base de um dos
principais produtos da mina, não se inserindo, portanto, na definição de “resíduos”
estabelecida no D. L.178/2006, de 5 de setembro (alínea ee), do Art.º 3.º), na sua redação
atual.
Contudo, considerando que possam ocorrer na mina, ao longo da sua vida útil, situações em
que algumas dessas lamas não possam ser processadas para a produção de caulino, devido,
por exemplo, a uma eventual situação de sobreprodução de polpa argilosa, a uma avaria
prolongada da instalação de caulinos ou a outras situações de contingência, elas terão de ser
armazenadas numa bacia de retenção existente na mina para este efeito, com uma
capacidade de armazenamento de 2 200 m3.
Essa bacia configura, portanto, uma instalação de resíduos de extração, como tipificado no
D. L. 10/2010, de 4 de fevereiro, alterado pelo D. L. 31/2013, de 22 de fevereiro (alínea i),
subalínea iii), do Art.º 3.º), cujo licenciamento é integrado no licenciamento da exploração
(n.º 2, do Art.º 21.º), nos termos do artigo 37.º, do Capítulo V – Regimes especiais de
licenciamento, deste diploma legal.
As lamas argilosas constituem um resíduo inerte com a mesma composição química e
mineralógica da formação geológica que lhe deu origem, não contendo, portanto, na sua
composição, quer no estado são, quer num eventual estado alterado, minerais potencialmente
prejudiciais para o ambiente ou para a saúde humana. Este resíduo insere-se na classificação
LER 01 04 12 “Resíduos resultantes da lavagem e limpeza de minérios”.
Assim, e posto que a bacia de lamas em causa não se insere na categoria A, segundo os
critérios estabelecidos no Anexo II, do D. L. 10/2010, de 4 de fevereiro, o licenciamento desta
instalação de resíduos segue o disposto nos n.os 1 e 2, do artigo 38.º (gestão de resíduos
inertes e de solo não poluído), deste diploma legal.
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O Plano de Lavra que acompanha este EIA, contém um Plano de Gestão de Resíduos,
elaborado de acordo com as especificações do artigo 10.º do D. L. 10/2010, de 4 de fevereiro,
contemplando ainda o disposto no Art.º 40.º, do mesmo diploma, atendendo à reposição deste
resíduo de extração nos vazios de escavação resultantes da exploração, para fins de
reabilitação e de modelação topográfica do local.
Para além do enquadramento legal acima sumariado, o Plano de Gestão de Resíduos efetua
a caracterização dos resíduos, no que se refere às suas características físico-química e
mineralógica e ao seu comportamento geotécnico e descreve os aspetos relacionados com a
conceção, construção e exploração da instalação de resíduos.
No Plano de Gestão de Resíduos são analisadas as possíveis implicações da instalação de
resíduos no ambiente e na saúde humana, referindo que, tratando-se de resíduos inertes, não
são de prever alterações físico-químicas dos mesmos, nem a ocorrência de contaminações
devido a práticas indevidas na gestão de outras tipologias de resíduos (sólidos ou líquidos).
Por outro lado, tratando-se de uma deposição controlada em bacia escavada, com adequada
capacidade de armazenamento, localizada no interior da mina e afastada de povoações e de
servidões públicas, a probabilidade de ocorrência de transbordos da bacia é diminuta e, a
ocorrer, afetaria unicamente os terrenos da própria mina, envolventes da bacia.
O Plano de Gestão de Resíduos aborda ainda a possível afetação da qualidade do ar devido
à erosão provocada pela ação dos ventos nos depósitos de lamas secas (após remoção da
bacia e antes de aplicadas na recuperação paisagística), considerando que este fenómeno
não deverá originar níveis de empoeiramento significativos.
Estes aspetos e, em geral, os procedimentos de gestão destes resíduos de extração, serão
monitorizados ao longo da vida útil da mina, sendo para o efeito estabelecido no Plano de
Gestão de Resíduos um plano de monitorização.
Conclui, em suma, o Plano de Gestão de Resíduos que não são expectáveis ocorrências
suscetíveis de provocar a poluição do solo, do ar e das águas superficiais e subterrâneas,
nem de afetar negativamente o ambiente em geral e a saúde humana, devendo esta situação
ser assegurada com a correta implementação do Plano de Monitorização.
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II.3.14 – RECUPERAÇÃO E PAISAGÍSTICA
II.3.14.1 – ASPETOS GERAIS
O Plano Recuperação Paisagística integrante do Plano de Lavra, define as medidas a
implementar durante e após a vida útil da mina de Nasce Água, destinadas a promover a sua
integração paisagística e a restabelecer o equilíbrio biológico e cénico do espaço afetado,
considerando os critérios:
−

As características paisagísticas e biofísicas da região;

−

A acessibilidade visual da área de exploração;

−

A funcionalidade e rentabilidade da exploração.

As medidas de recuperação paisagística serão implementadas de forma articulada com o
desenvolvimento da exploração, de acordo com o seguinte faseamento:

§

Fase I – Medidas de integração paisagística e de prevenção da eficácia das fases
subsequentes, a implementar no imediato;

§

Fase II – Medidas de recuperação paisagística das áreas exploradas, a implementar no
decurso da exploração;

§

Fase III – Medidas de recuperação paisagística da totalidade da área da mina, a
implementar na fase de desativação.

O cronograma seguinte representa o faseamento da recuperação paisagística em articulação
com o faseamento da exploração.
Figura II.3.4 – Faseamento da recuperação paisagística com a exploração.
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O Plano de Recuperação Paisagística pretendeu, assim, desenhar um modelo de
recuperação ajustado à especificidade da mina, considerando a atual situação de exploração
e o seu desenvolvimento dentro dos parâmetros definidos no Plano de Lavra até à fase de
desativação, incidindo na modelização topográfica das áreas emersas, seguida da reposição
dos solos, formação do coberto vegetal e ordenamento da drenagem.

II.3.14.2 – MEDIDAS A IMPLEMENTAR NO IMEDIATO (FASE I)
O Plano de Recuperação Paisagística propõe um conjunto de medidas a implementar no
imediato com os objetivos de promover a integração paisagística da mina e precaver a
eficácia das sequentes fases de recuperação.
A prossecução destes objetivos passa pela preservação do coberto vegetal existente nas
áreas da mina para as quais não está previsto ampliar a exploração, preconizando o fomento
da presença do pinheiro-bravo, a limpeza periódica dos matos arbustivos e a interdição de
construção de eventuais acessos, assim como da circulação e aparcamento de
equipamentos, em locais não destinados a esse fim.
No setor E da área de exploração os desmontes já foram conduzidos até à zona de defesa e
os respetivos taludes já foram alvo de ações de recuperação paisagística, no cumprimento do
estabelecido em sede do anterior licenciamento, observando-se naquele local a presença de
exemplares de pinheiro-bravo, saudáveis, em franco crescimento. Contudo, algumas das
unidades plantadas não sobreviveram, existindo falhas na malha de plantio, pelo que se
procederá ao seu reforço, desta feita, também com recurso ao pinheiro-manso.
A remoção faseada dos solos existentes nas áreas destinadas à ampliação da exploração e o
seu correto armazenamento até serem utilizados nas ações de recuperação paisagística das
áreas exploradas, assim como o cumprimento dos parâmetros estabelecidos no Plano de
Lavra relativos às dimensões das bancadas, são outros aspetos apontados no Plano de
Recuperação Paisagística como essenciais para garantir a eficácia das medidas a
implementar nas fases sequentes.
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II.3.14.3 – MEDIDAS A IMPLEMENTAR NO DECURSO DA EXPLORAÇÃO (FASE II)
Esta fase visa a recuperação paisagísticas das zonas exploradas à medida do
desenvolvimento da exploração, iniciando-se nas bancadas do setor NE da área de
exploração (primeiro setor a ser explorado), acompanhando o desenvolvimento da exploração
para N e depois para W (último setor a ser explorado).
A recuperação paisagística decorrerá a par com a exploração, havendo, contudo, a
necessidade de deixar progredir os desmontes para locais suficientemente afastados dos
locais a recuperar, de modo a que, nem as atividades de exploração venham a interferir nos
elementos em recuperação, causando perturbações que iriam, certamente, impossibilitar a
correta implementação das medidas previstas, nem os trabalhos de recuperação venham a
impedir o normal ritmo produtivo da mina.
O Plano de Recuperação Paisagística descreve as medidas a implementar nesta fase, as
quais, genericamente, consistem no seguinte:
Ø Modelação das bancadas;
Ø Instalação da rede de drenagem;
Ø Abertura de covas nas bancadas;
Ø Preenchimento das covas;
Ø Plantações nas bancadas.
A modelação das bancadas emersas será executada por meios mecânicos com o objetivo de
suavizar a geometria da escavação e garantir a estabilidade dos terrenos a recuperar. Estas
ações permitirão também precaver eventuais situações relacionadas com movimentos de
terrenos que poderiam comprometer os elementos em recuperação.
A rede de drenagem terá como função ordenar o escoamento das águas pluviais na área da
mina, impedindo escorrências torrenciais pelos taludes que poderiam danificar os elementos
em recuperação. Para tal, serão instaladas “valetas de crista” nas zonas da bordadura da
escavação em que os terrenos apresentem cotas superiores às cotas da área de exploração.
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Nos pisos das bancadas serão abertas covas destinadas à plantação de árvores. As covas
serão preenchidas com as terras vegetais armazenadas nas pargas, podendo também ser
utilizados os finos argilosos que se encontrarem depositados em bacia de lamas, após a sua
secagem ao ar livre, misturados com as terras vegetais na proporção de 1:4 (materiais
argilosos / terras vegetais).
Figura II.3.5 – Esquema da plantação da plantação em bancada. (s/escala)

As plantações serão de pinheiro-bravo e pinheiro-manso, espécies bem adaptadas ao clima
da região e concordantes com o coberto vegetal da envolvente da mina, sendo indicado no
plano as dimensões das covas e o seu espaçamento e a disposição das áreas de plantio,
assim como outras condições a ter em conta na realização destes trabalhos.

II.3.14.4 – MEDIDAS A IMPLEMENTAR NA FASE DE DESATIVAÇÃO (FASE III)
Esta fase iniciar-se-á ainda durante a exploração (nos últimos anos, em que a exploração já
estará a processar-se unicamente por dragagem), procedendo à recuperação das últimas
zonas exploradas, de acordo com a metodologia da fase anterior, após o que coincidirá com a
fase de desativação da mina, prevendo-se que finalize cerca de um ano para lá do prazo de
exploração.
Para esta fase o Plano de Recuperação Paisagística visa potenciar a biodiversidade na área
intervencionada, através da formação de agrupamentos de diferentes espécies arbóreas e
sementeiras de espécies herbáceas e arbustivas, tirando partido da existência de zonas
providas de solos originais e da presença da lagoa resultante da dragagem.
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Para atingir estes objetivos, o plano preconiza as seguintes medidas:
Ø Desmantelamento das instalações anexas;
Ø Reabilitação de solos;
Ø Constituição da rede de caminhos internos;
Ø Instalação da rede de drenagem;
Ø Piquetagem da malha de plantio e abertura de covas;
Ø Constituição dos solos;
Ø Plantações e sementeiras.
As instalações industriais serão desmanteladas e os respetivos equipamentos removidos da
área da mina, com exceção do edifício administrativo que se pretende utilizar para apoio à
recuperação paisagística e subsequente fase de controlo e monitorização das áreas em
recuperação.
As bacias de lamas que nesta fase se encontrarem na mina serão desativadas, procedendose à remoção das lamas do seu interior, à modelação topográfica dos locais e ao arranjo geral
dos terrenos envolventes, suavizando a depressões no terreno que resultaram da sua
instalação. Os materiais argilosos (lamas, após convenientemente secas) serão utilizados nas
zonas a recuperar, conforme adiante referido.
Nas áreas providas de solos originais, como acontece no setor S da mina, junto à sua entrada
principal e em algumas zonas ocupadas pelas instalações anexas, proceder-se-á à
reabilitação dos solos subsistentes, através de ações de descompactação, mobilização e
fertilização, seguidas de rega por aspersão.
Antes das plantações e sementeiras, encontrar-se-á definida a rede de caminhos internos de
acesso às áreas em recuperação, cujos traçados serão efetuados pelo maciço arenoso
consolidado, ajustando-se ao modelado do terreno, com amplas aberturas para algumas
zonas da margem da lagoa. Na construção destes caminhos poderão ser utilizados os finos
argilosos resultantes do desmantelamento das bacias de lamas, segundo a relação de 1:2
(materiais argilosos / materiais arenosos).
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As águas pluviais que precipitarem na zona que era afeta às instalações anexas serão
encaminhadas para a lagoa, através de uma rede de drenagem interligada à rede que se
encontrará instalada na fase anterior, preconizando ainda o plano a colocação de passagens
hidráulicas em pontos transversais aos caminhos.
Nas áreas a recuperar respeitantes a esta fase, que em geral correspondem à zona das
instalações anexas e às margens da lagoa, tal como se encontra definido nas peças
desenhadas do plano, será utilizada uma malha de plantação em círculo, conforme ilustra a
figura seguinte.
Figura II.3.6 – Esquema da plantação em círculo. (s/escala)

Abrangendo as áreas acima referidas, as malhas de plantação em círculo serão marcadas no
terreno por meio de estacas de madeira, após o que se procederá à abertura de covas para a
plantação de árvores nos locais sinalizados.
As terras vegetais armazenadas nas pargas serão utilizadas para preencher as covas,
podendo ser misturadas com os finos argilosos acima referidos, neste caso segundo a relação
de 1:4 (materiais argilosos / terras vegetais).
Na plantação em círculo serão utilizadas as espécies carvalho-cerquinho (Quercus faginea) e
carvalho-alvarinho (Quercus robur), na zona anteriormente afeta às instalações anexas, e
freixo (Fraxinus angustifolia), amieiro (Alnus glutinosa) e salgueiro (Salix alba), nas margens
da lagoa. A disposição espacial das consociações arbóreas está indicada nas peças
desenhadas do plano.
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Nestas mesmas áreas, a biodiversidade será ainda incrementada com sementeiras de
espécies arbustivas e herbáceas autóctones, recorrendo a espécies perenes e a outras com
diferentes ritmos de crescimento, de forma a precaver a continuidade da estrutura vegetal.
O Plano de Recuperação Paisagística indica os principais aspetos a ter em conta aquando da
reconstituição dos solos com a utilização das terras vegetais armazenadas durante a
exploração, descreve os métodos de plantação e de sementeiras preconizados, as espécies
herbáceas e arbustivas e a respetiva composição de lote e as características a que devem
obedecer as plantas e as sementes a utilizar.
O Plano de Recuperação Paisagística preconiza ainda um conjunto de medidas de
monitorização e de proteção dos elementos em recuperação, tais como o condicionamento da
acessibilidade à área em recuperação, a colocação de sinalização adequada a zona em
recuperação, a manutenção do acesso principal e caminho interiores, a manutenção de um
sistema de rega integrado, a manutenção da vedação da área em recuperação e a
implementação de um programa de monitorização das condições de drenagem, da
estabilidade dos terrenos e do estado de desenvolvimento das espécies, tendo em vista a
implementação atempada das ações corretivas que se revelarem necessárias.

II.3.14.5 – ANTEVISÃO DO RESULTADO FINAL DAS MEDIDAS PRECONIZADAS
Neste âmbito, o Plano de Recuperação Paisagística antevê a reposição da concordância
visual e paisagística das áreas intervencionadas pela exploração com o meio natural
envolvente, através da suavização topográfica das bancadas de desmonte emersas e da
reconstituição do coberto vegetal com plantações de pinheiro-bravo em consociação com
pinheiro-manso, e sementeiras de espécies herbáceas e arbustivas autóctones.
Os agrupamentos arbóreos a constituir nas zonas ainda providas de solos originais, junto à
entrada principal da área a recuperar, com a utilização de carvalhos, irão potenciar a função
de espaço florestal, estabelecendo uma transição suave e a continuidade cénica das áreas de
pinhal para as margens da lagoa.

II.39

MINA DE NASCE ÁGUA – AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE EXPLORAÇÃO
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RELATÓRIO SÍNTESE

A presença da lagoa nas zonas de menor cota, aliada ao sistema de drenagem a implementar
na área envolvente, favorecerá a retenção das águas pluviais e o consequente escoamento
sub-superficial através da massa arenosa dos quantitativos infiltrados, em equilíbrio
hidrodinâmico com o aquífero a que se associa.
As composições mistas de freixos, amieiros e salgueiros, típicas dos ecossistemas ribeirinhos
da região, a constituir nas margens da lagoa, formando estruturas mais ou menos regulares
de povoamento, tirando partido da proteção conferida pela fisiografia levemente
depressionária associada à lagoa, irão potenciar o valor biológico e a qualidade estética da
paisagem daquele espaço.
Nestas condições, a lagoa constituirá um meio propício ao surgimento de habitats aquáticos
estruturados e prestará um importante contributo ao nível da criação das condições
microclimáticas e pedológicas essenciais para o desenvolvimento de um biótopo rico e
diversificado em toda a área recuperada.
As sementeiras proporcionarão a presença de um diversificado estrato herbáceo e arbustivo,
formado por espécies autóctones e em geral bem adaptadas a terrenos arenosos, que, para
além do contributo para o incremento da biodiversidade, será determinante nos processos
pedogenéticos e hidrológicos, exercendo um importante papel ao nível da fixação dos solos,
da retenção das águas pluviais e da filtragem de sedimentos.
A área recuperada poderá, assim, constituir um fator de atração para determinadas espécies
faunísticas que ali poderão encontrar as melhores condições de abrigo, alimentação e
reprodução.
Por fim o plano destaca as infraestruturas que serão instaladas para ordenar e beneficiar a
área em recuperação, como são a rede de drenagem, componente essencial para o
desenvolvimento e consolidação dos solos e do coberto vegetal, e a rede de caminhos
interiores destinados a permitir o fácil acesso a toda a área de uma forma integrada com os
restantes elementos de recuperação.
A peça desenhada seguinte representa a solução de recuperação paisagística, projetada para
o final da exploração (Peça desenhada PRP_01/A do Plano de Lavra).
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II.4 – PROJETOS ASSOCIADOS OU COMPLEMENTARES
Pelo que já foi exposto neste EIA, estamos perante uma mina em atividade, apetrechada com
os equipamentos e com as infraestruturas necessárias à implementação do projeto de
ampliação agora em estudo, tais como instalações de processamento mineral, instalações
auxiliares (expedição, armazéns, edifícios sociais e administrativos), acessos interiores e
acessos à rede viária, posto de transformação de energia elétrica, redes internas de
telecomunicações e de distribuição de energia elétrica, etc., pelo que não há projetos
complementares ou subsidiários a considerar neste estudo.
Uma nota de esclarecimento quanto à parceria estabelecida entre a IMOSA e a SABRIL, S.A.,
no âmbito da produção de caulinos (ver item I.5.2), para referir que o projeto de
processamento de caulinos foi submetido a licenciamento pela IMOSA que, assim, constitui a
entidade responsável pelo exercício desta atividade.

II.5 – ALTERNATIVAS AO PROJETO
Atendendo a que a indústria extrativa tem como objeto de exploração um recurso não
renovável e inamovível, cujo aproveitamento económico ou se faz no local da sua ocorrência,
ou não se faz, as alternativas à localização do projeto teriam de passar pela investigação de
outros locais com potencialidades de exploração.
A este respeito, a Lei 54/2015, de 22 de junho, preceitua como medida de conservação dos
bens geológicos (Art.º 8.º) que estes devem ser objeto das medidas legislativas e
administrativas de proteção adequada à sua natureza escassa, insubstituível e não
deslocalizável, garantindo o seu eficiente aproveitamento.
Com efeito, a procura de novas áreas para exploração estaria condicionada por diversos
fatores, tais como a ocorrência de massas minerais (depósitos arenosos, neste caso) com a
qualidade necessária ao seu aproveitamento para a indústria transformadora e com a
viabilidade técnico-económica (reservas disponíveis, acessibilidades rodoviárias, distâncias
aos centros consumidores, etc.) de uma potencial solução de exploração.
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O território onde se insere a mina de Nasce Água reúne as condições essenciais à prática
extrativa, quer pela qualidade e disponibilidade das reservas geológicas, quer pelo seu
considerável afastamento a aglomerados populacionais, quer ainda pelo seu posicionamento
geográfico favorável em relação aos principais mercados consumidores destas matériasprimas, com forte expressão na região Centro.
Por outro lado, encontrando-se a mina de Nasce Água em exploração há mais de duas
décadas, aquele local já foi sujeito aos impactes decorrentes da prática desta atividade, pelo
que a ampliação da exploração para terrenos anexos àqueles que já se encontram
intervencionados afigura-se como a melhor alternativa, quando comparada com a possível
transferência da atividade extrativa para outro local, sujeitando-o a impactes ambientais que
seriam criados de raiz.
Do ponto de vista tecnológico não existem alternativas economicamente viáveis ao desmonte
mecânico do maciço arenoso ocorrente na mina de Nasce Água, tratando-se de um método
de exploração simples e com o envolvimento de pequeno número de equipamentos. No que
respeita à dragagem, é utilizado um equipamento (draga) tecnologicamente avançado e muito
pouco ou nada poluente, que se pode considerar como a melhor tecnologia disponível para a
execução deste tipo de atividade.
Assim, a ampliação da exploração respeitante ao projeto em apreço constitui a melhor
alternativa do ponto de vista técnico-económico, ao possibilitar a manutenção da capacidade
produtiva instalada na mina de Nasce Água e a consequente rentabilização dos investimentos
já efetuados pela empresa proponente, e do ponto de vista ambiental ao possibilitar a
continuidade da atividade extrativa sem conduzir ao desperdício de recursos e à eventual
afetação de outros espaços naturais.
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III – CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
III.1 – GEOLOGIA
III.1.1 – ENQUADRAMENTO REGIONAL
A área em estudo está inserida na Orla Mesocenozóica Ocidental, também designada por
Bacia Lusitaniana ou, abreviadamente, por Orla Ocidental, uma unidade geo-morfoestrutural
que corresponde a uma depressão alongada, disposta na faixa litoral continental entre
Espinho e Lisboa, segundo a direção NNE-SSW, com cerca de 320 km de extensão e cerca
de 180 km de largura. A oriente encontra-se individualizada do Maciço Antigo pela falha PortoTomar e a sul pelo ramo desta fratura com direção NNE, que se estende até ao vale
submarino designado por canhão de Setúbal.
A génese da Orla Ocidental relaciona-se com movimentos tectónicos distensivos Mesozóicos
responsáveis pela abertura do oceano Atlântico, tendo sido posteriormente preenchida por
terrenos sedimentares pós-paleozóicos associados a uma história complexa, marcada pelas
oscilações do nível do mar e pelos sucessivos episódios tectónicos. As litologias presentes
nesta depressão tectónica correspondem a carbonatos, arenitos e argilitos Mesocenozóicos e
a materiais arenosos de cobertura Plio-Quaternários (Almeida, C., et al., 2000).
O estilo tectónico desta bacia é caracterizado pela presença de acidentes geológicos que
correspondem, em grande parte, a reativações Alpinas das fraturas tardi-Hercínicas do soco,
junto aos quais os terrenos de cobertura se encontram afetados por dobras, falhas e dobrasfalhas, delimitando blocos de estilo subtabular, com deformações de grande raio de curvatura.
A fraturação ocorre segundo as três orientações predominantes NNE-SSW (direção
predominante dos acidentes diapíricos), ENE-WSW (direção paralela aos acidentes da cadeia
Bética) e NW-SE (direção dos acidentes secundários), (Almeida, C., et al., 2000).
Localizada no setor central litoral da Bacia Lusitaniana, numa extensa aplanação enquadrada
entre as serras calcárias Jurássicas, a E, e a orla costeira, a W, a região em estudo é formada
por litologias associadas a domínios estruturais resultantes de uma tectónica diapírica sobre
formações calco-evaporíticas, como são a bacia de subsidência de Leiria-Pombal, as
estruturas anticlinais diapíricas da Serra de Buarcos-Verride, de Parceiros-Leiria e de Monte
Real, o sinclinal da Crasta Alta e o diapiro de Ervedeira (Manuppella, G., et al., 1978).
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A área em estudo abrange a bacia de subsidência de Leiria-Pombal e o diapiro de Monte
Real, sendo neste último que se insere a área de implantação do projeto. O limite entre estes
dois domínios estruturais encontra-se materializado à superfície por afloramentos de
formações calcárias cretácicas que constituem os flancos orientais do anticlinal associado ao
diapiro de Monte Real.
O diapiro de Monte Real apresenta uma orientação sensivelmente N-S, dispondo-se entre as
localidades de Amor (a sul) e Lagoa dos Linhos (a norte). Esta estrutura anticlinal foi
profundamente escavada na sua parte superior, dando origem a um “vale tifónico” que foi
posteriormente assoreado por materiais arenosos plio-plistocénicos (Manuppella, G., et al.,
1978).

III.1.2 – GEOLOGIA DA ÁREA EM ESTUDO
A descrição das formações litológicas aflorantes na área em estudo teve por base a Notícia
Explicativa (Manuppella, G., et al., 1978) da Carta Geológica 23-A (Pombal) e a respetiva
simbologia (Figura III.1.1), bem como dois trabalhos publicados mais recentemente, da autoria
de Carvalho, M. (1998) e Carvalho, M., et al. (2006), relativos ao Plio-Plistocénico do Baixo
Mondego, que abrangem a área em estudo.
Verifica-se neste território o predomínio de formações do Quaternário (a, d), do PlioPlistocénico Indiferenciado (PQ) e do Miocénico e Paleogénico Indiferenciados (øM). No seio
destas formações surgem pequenos afloramentos descontínuos de formações mais antigas,
que datam do Eocénico (E), do Cretácico (C2-3 e C1-2) e do Jurássico inferior (Jab1).
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Figura III.1.1 – Extrato da Folha 23-A (Pombal), da Carta Geológica de Portugal (Direcção
Geral de Minas e Serviços Geológicos, 1974). Adaptação com a implantação da
concessão C-150 e áreas do projeto.
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Jurássico Inferior (Jab1)
Na área em estudo, cerca de 2 km a S da área da mina de Nasce Água, ocorrem em ambas
as margens do rio de Fora, afloramentos de margas e de calcários dolomíticos com gesso, do
Jurássico Inferior. Estas formações calco-evaporíticas de baixa densidade foram depositadas
sobre o soco hercínico e constituem atualmente o núcleo do diapiro de Monte Real.
As elevadas pressões a que estiveram sujeitas em profundidade, resultantes do peso das
formações sobrejacentes, e a reativação alpina das falhas existentes, induziram a migração
do complexo evaporítico e a formação de estruturas em domo que, ao penetrarem os
depósitos supra-evaporíticos, provocaram o aparecimento de vários anticlinais de perfil
assimétrico e a criação de bacias de subsidência.
Uma vez à superfície, estas rochas brandas calco-evaporíticas foram fortemente erodidas,
tendo a elevação em anticlinal dado origem a uma morfologia em vale, onde posteriormente
se depositaram as formações mais recentes, subsistindo pequenos afloramentos como os que
são identificados no extrato da carta geológica acima apresentado.
Cretácico (C2-3 e C1-2)
O Cretácico está representado por pequenos afloramentos do Turoniano (C2-3) e do
Cenomaniano inferior (C1-2), dispostos segundo um alinhamento N-S que corresponde ao
bordo oriental do acidente diapírico de Monte Real, na zona de contacto com a bacia de
subsidência Leiria-Pombal.
Estas formações encontram-se fortemente tectonizadas, com uma estratificação tendente
para a sub-verticalidade, como resultado do processo ascensional do complexo evaporítico
depositado sobre o soco hercínico, que rompeu através das camadas sobrejacentes até
atingir a superfície (Carvalho, M., 1998).
O Turoniano (cortes de Água Formosa e Bajouca) corresponde a calcário apinhoado rijo
amarelo, calcário apinhoado fossilífero, calcário branco com aspeto de cré e calcário branco
um pouco margoso e raramente fossilífero.
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O Cenomaniano Inferior (corte de Bajouca) corresponde a margas em alternância com
calcários margosos, camadas de areia fina amarelada seguidas de grés calcário branco e
lentículas de areia branca muito fina, margas amareladas com lentículas arenosas, grés
esbranquiçados com leitos de seixos de quartzo e, nas camadas mais profundas estudadas,
alternância de grés e margas.
Eocénico (E)
As formações terciárias do Eocénico estão associadas às formações cretácicas, assentando
sobre estas, e correspondem a argilas, grés argilosos e conglomerados com seixos rolados
calcários e arenitos acastanhados ou avermelhados. Estas formações estão representadas
por pequenos afloramentos nas proximidades de Água Formosa, que juntamente com os
afloramentos cretácicos, constituem o flanco E do diapiro de Monte Real.
Miocénico e Paleogénico Indiferenciado (øM)
A grande semelhança entre algumas séries do Miocénico e do Paleogénico, obrigou a reunilas num único complexo, designado por “Miocénico e Paleogénico Indiferenciado”, tratando-se
de um complexo continental constituído por uma alternância de grés argilosos, às vezes
conglomeráticos,

argilas

acinzentadas,

amareladas,

acastanhadas

ou,

por

vezes,

esverdeadas e de alguns níveis margosos com concreções calcárias.
O substrato Miocénico aflora a oriente da área de implantação do projeto, na bacia terciária de
Leiria-Pombal, e terá sido posto a descoberto pelo encaixe fluvial dos afluentes mais
importantes da região.
Plio-Plistocénico Indiferenciado (PQ)
A sequência sedimentar do Pliocénico revela alternância de sub-unidades de fácies marinhas
e continentais, relacionadas com as sucessivas variações do nível do mar. As transgressões
marinhas foram responsáveis pela deposição de sedimentos areno-argilosos e areias finas,
episódios sucedidos por regressões responsáveis pela deposição de complexos de ambiente
continental, constituídos por areias argilosas e cascalheiras com elementos mal rolados,
frequentemente com intercalações argilosas mais ou menos desenvolvidas e restos de
lignitos.
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Segundo Carvalho, M. (1998) e Carvalho, M., et al. (2006), o Pliocénico está representado por
formações de arenitos, areias conglomeráticas, conglomerados e argilas e o Plistocénico está
representado por formações de areias e conglomerados, formações sobre as quais
assentaram, posteriormente, areias de origem eólica.
Segundo a carta geológica, embora a separação entre as formações arenosas do Pliocénico e
do Plistocénico seja difícil de estabelecer, as formações plistocénicas de origem eólica
encontram-se particularmente evidenciadas no quadrante ocidental da região em estudo,
sobretudo a W da linha-férrea do Oeste, assentes no diapiro de Monte Real. Como já foi
referido, esta estrutura anticlinal sofreu profunda erosão ante-pliocénica, originando uma
extensa área escavada que foi assoreada pelas formações pliocénicas e posteriormente pelas
areias eólicas plistocénicas.
De acordo com a mesma fonte, este complexo arenoso do Plio-Plistocénico, que pode atingir
espessuras da ordem dos 200 m, é constituído por areias finas bem calibradas, de cor
amarelada nos níveis superiores, seguidas de areias de cor clara, cinzentas, às vezes com
vestígios de lignito e com intercalações argilosas, surgindo, nas camadas mais inferiores,
areias finas a grosseiras com seixos e calhaus rolados.
Os níveis argilosos foram conotados com o Pliocénico e os mais superficiais podem marcar o
fim dos episódios transgressivos/regressivos deste período geológico e a transição
estratigráfica para as formações eólicas do Plistocénico.
Moderno (a) e (d)
O moderno está representado por aluviões (a), dunas e areias de dunas (d).
As aluviões estão associadas aos vales das principais linhas de água, como são, na área em
estudo, o rio de Fora e os seus afluentes ribeiro de Aleixo e ribeira da Bajouca. Trata-se de
depósitos constituídos por intercalações fluvio-marinhas de cascalheiras, areias e lodos,
frequentemente impregnados com conchas.
As dunas e areias de dunas formam um extenso depósito ao longo da faixa litoral que se
prolonga para E, abrangendo a área em estudo. São depósitos eólicos de areias finas que se
instalaram sobre os terrenos Plio-Plistocénicos.
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Os grãos que constituem estas areias são leves, ricos em quartzo, bem calibrados e muito
rolados, de cor amarela a acastanhada, frequentemente cimentados por óxidos de ferro no
horizonte mais superficial, com alguma matéria orgânica.
Esta formação apresenta uma altura média entre 30 m e 40 m nas zonas mais próximas da
linha costeira, diminuindo gradualmente de espessura para o interior, onde a altura da
formação não excede em regra os 10 m a 15 m, havendo locais em que, devido à erosão, já
aflora a formação subjacente do Plio-Plistocénico, como se pode observar na área em estudo,
nas margens da ribeira de Nasce Água.

III.1.3 – GEOLOGIA DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO
A caracterização geológica das formações ocorrentes na área afeta à mina de Nasce Água foi
efetuada com base nos dados de campo recolhidos no âmbito deste estudo e com os
sumários relativos a perfurações mecânicas (sondagens e captação de água) realizadas na
área da mina aquando do início da sua exploração.
Em termos mineralógicos contou-se com as análises laboratoriais de caracterização das
areias exploradas na mina, informação que se complementou com os resultados
apresentados num estudo realizado neste âmbito da autoria do INETI (Ramos, J. M. F., et al.,
2007).
A mina de Nasce Água insere-se no complexo Plio-Plistocénico do diapiro de Monte Real,
abrangendo a oeste a formação de areias de dunas do Holocénico que se sobrepõe à
formação arenosa plio-plistocénica, ocupando grande parte da concessão mineira.
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Figura III.1.2 – Pormenor da cartografia geológica na área de implantação do projeto, com
sobreposição da topografia local.

Ao nível dos horizontes exploráveis, as duas formações arenosas ocorrentes na concessão
mineira C-150 não diferem substancialmente entre si, no que se refere à composição
mineralógica e granulométrica das areias, tratando-se em ambos os casos de areias siliciosas
ou quartzosas de origem eólica, embora com maior presença de óxidos de ferro na formação
holocénica.
Contudo, as condições geológicas conhecidas na área mineira levam a prever que a uma
profundidade da ordem dos 10 m, a formação holocénica deixe de ocorrer, dando lugar à
formação plio-plistocénica, subjacente, conforme já descrito. Assim, processar-se-á em toda a
área mineira a exploração das areias plio-plistocénicas, tal como sucede atualmente.
Com base na informação obtida com as sondagens realizadas na mina, levadas a uma
profundidade de 27 m, a formação arenosa plio-plistocénica revela a seguinte sequência
estratigráfica:
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Ø Horizonte de terra vegetal arenosa, com uma espessura máxima registada de 1,0 m;
Ø Camada de areia fina, bem calibrada, de cor esbranquiçada a amarelo-pálido, com uma
espessura máxima de 2,5 m;
Ø Camada de areia siliciosa fina a média, bem calibrada, com laivos ferruginosos
centimétricos, estratificação planar bem vincada e clastos de feldspato, tonalidade
amarelo-ocre, com uma espessura máxima de 5,5 m;
Ø Formação de areia siliciosa fina, bem calibrada, com estratificação planar posta em
evidência pela ferruginização, em tom amarelado-acastanhado, com uma espessura
máxima de 12,0 m;
Ø Paleossolo com uma espessura máxima de 30,0 cm;
Ø Formação de areia siliciosa fina, bem calibrada, de cor branca-acinzentada, com lentículas
de material carbonoso castanho-preto distribuídas irregularmente, com uma espessura
máxima de 10,5 m, até ao fundo da sondagem.
Realizado até uma profundidade de 100 m, o furo de captação de água existente na mina,
permitiu verificar que a formação arenosa se manifesta até encontrar um nível argiloso a 54 m
de profundidade. Este nível argiloso apresenta uma espessura de 3 m, a partir do qual se
manifesta uma formação areno-argilosa (Quadro III.1.1).
Quadro III.1.1 – Formações atravessadas pelo furo de captação de água.
Cotas
(m)

Profundidade
(m)

Espessura
(m)

36 a 56

20

20

Areia siliciosa com seixos rolados de quartzo e
restos de vegetais nas camadas superiores.

2 a 36

54

34

Areia siliciosa fina, bem calibrada.

-1 a 2

57

3

Argila castanha muito plástica.

-44 a -1

100

43

Arenito fino bem calibrado com matriz argilosa
castanha e níveis decimétricos de lutitos argilosos.

Litologias atravessadas
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A informação obtida com as sondagens, complementada com a informação do furo de
captação de água, bem como com o conhecimento do depósito mineral adquirido com a
exploração, indica que a formação arenosa produtiva é constituída por areias siliciosas finas a
médias, com fraco grau de coesão, cor variável em profundidade de amarelo-acastanhado a
branco acinzentado, com impregnações ferruginosas nas camadas mais superficiais e
carbonosas nas camadas inferiores.
Globalmente, as areias apresentam in situ as características granulométricas e físico-químicas
adequadas para a produção de areias quartzosas a partir da instalação de beneficiação
existente na mina, destinadas a diversos setores da indústria transformadora, nomeadamente
à indústria vidreira, setor que absorve grande parte da produção da mina de Nasce Água.
Relativamente ao paleossolo observado nas sondagens, verifica-se a sua continuidade lateral
em todo o quadrante W da mina. No setor NE, verifica-se uma progressiva diminuição da sua
espessura, não sendo observado nos setores E e SE. A presença deste paleossolo indica que
ocorreu

uma

breve

interrupção

dos

processos

de

acumulação

sedimentar,

com

desenvolvimento de processos pedogenéticos em condições de densa cobertura vegetal, num
clima bastante húmido, terminados perante novo evento geológico, testemunhado por nova
deposição de areias que os cobriram e preservaram (Carvalho, M., 1998).
O nível argiloso detetado entre os 54 m e os 57 m de profundidade corresponderá, conforme
descrito na bibliografia de carácter regional, ao Pliocénico, na transição para as formações do
Plistocénico. Na área de implantação do projeto este nível argiloso constitui uma camada
impermeável que provavelmente exerce ação de confinamento de um aquífero profundo.
Seguidamente apresenta-se um conjunto de perfis geológicos interpretativos da área da
concessão mineira de Nasce Água (ver localização dos perfis na Figura III.1.2).
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Figura III.1.3 – Perfis geológicos interpretativos.

III.1.4 – CARACTERIZAÇÃO

FÍSICA, QUÍMICA E MINERALÓGICA DAS AREIAS

EXPLORADAS
Um estudo de caracterização realizado pelo INETI (Ramos, J. M. F., et al., 2007) sobre o
depósito mineral ocorrente na mina de Nasce Água, levou a diferenciar dois níveis principais,
um nível superior de areia amarelada (NA) com cerca de 16 m a 22 m de espessura, seguido
de um nível inferior de areia branca (NB) até à cota base de exploração, cujas características
granulométricas, químicas e mineralógicas se descrevem seguidamente.
Em termos de distribuição granulométrica, as areias são bem calibradas, com um rendimento
de lavagem ligeiramente mais elevado no nível inferior (branco).
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Quadro III.1.2 - Distribuição granulométrica.
Fração

NA (%)

NB (%)

>1000 µm

2,41

3,05

63 µm - 1000 µm

95,50

93,20

<63 µm

2,09

3,75

A caracterização mineralógica semi-quantitativa das areias tal-qual, efetuada por difração de
Raios X, permitiu verificar que as areias são ricas em quartzo, com maior incidência nas
camadas de areia branca, seguindo-se o feldspato potássico com baixos teores e um
comportamento inverso.
Quadro III.1.3 - Composição mineralógica.
Minerais

NA (%)

NB (%)

Quartzo

87

97

Feldspato K

13

3

Feldspato Na

Vest.

-

Com recurso a bromofórmio, a separação da fração pesada para determinação do conteúdo
em minerais pesados em ambos os níveis, levou a verificar que a percentagem de minerais
pesados é relativamente modesta e que estes tendem a concentrar-se na fração
granulométrica > 63 µm e < 180 µm, de uma forma mais enriquecida no nível amarelo.
Quadro III.1.4 – Conteúdo em minerais pesados e leves.
Amostras
NA
NB

Fração
Granulométrica

Minerais pesados
(%)

Minerais Leves
(%)

>180 µm - <355 µm

0,75

99,25

>63 µm - <180 µm

5,46

94,54

>180 µm - <355 µm

0,66

99,34

>63 µm - <180 µm

3,52

96,48

O estudo mineralógico da fração pesada, com microssonda eletrónica, revelou que ambos os
níveis de areias apresentam semelhanças relativamente aos principais constituintes da fração
pesada onde predominam a turmalina (mais abundante no nível branco), a andaluzite e a
estaurolite. No nível amarelo registam-se conteúdos mais elevados de ilmenite, granada e
zircão, bem como a presença de piroxena e espinela.
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Quadro III.1.5 – Composição mineralógica da fração pesada.
Minerais

(%)

NA
Diâmetro
médio (µm)

(%)

NB
Diâmetro
médio (µm)

Turmalina

35,5

197

46,7

169

Andaluzite

30,7

184

29,7

155

Estaurolite

10,7

180

10,9

146

Ilmenite

7,2

124

4,3

145

Granada

5,4

149

-

-

Quartzo

4,1

137

3,8

142

Rútilo

0,3

-

1,3

130

Zircão

1,3

108

0,3

79

Outros

4,8

-

3,0

-

A caracterização química revelou elevados teores de SiO2 e baixos teores de Al2O3, K2O e
P.R. (perda ao rubro). Dos elementos cromóforos os teores são muito baixos, com exceção do
Fe2O3, ainda assim, inferior a 0,24%, relacionado com a presença de ilmenite, turmalina,
estaurolite e óxidos de ferro hidratados amorfos. O nível inferior de areia branca apresenta os
mais elevados teores de SiO2 e mais baixos teores nos outros componentes.
A análise mineralógica da fração <63 µm (0,063 mm) por difração de Raios X revelou que o
mineral predominante é a caulinite, seguida do quartzo, feldspato potássico e ilite.
Quadro III.1.6 - Composição mineralógica (<63 µm).
Minerais

NA (%)

NB(%)

Ilite

6

5

Caulinite

60

55

Quartzo

18

25

Feldspato K

16

15

Os minerais presentes na fração <63µm dos dois níveis é semelhante, apresentando o
caulino, obtido por lavagem dos níveis amarelo e branco, aptidão cerâmica. A análise química
do caulino (dados mais recentes) e o estudo da sua distribuição granulométrica forneceu os
resultados que se apresentam no quadro seguinte.
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Quadro III.1.7 – Composição química e distribuição granulométrica do caulino.
Granulometria

Teor

Teor

Fração

%

Elementos

%

Elementos

%

< 20 µm

85,5

SiO2

56,6

MgO

0,3

< 10 µm

67,4

Al2O3

29,4

Na2O

0,2

< 5 µm

49,8

Fe2O3

2,1

CaO

0,1

< 2 µm

27,1

K2O

1,8

P2O5

0,1

< 1 µm

14,4

TiO2

0,4

MnO

0,0

Face aos resultados obtidos, o referido estudo conclui que o depósito mineral explorado na
mina de Nasce Água corresponde a areias siliciosas, finas e bem calibradas, com
características granulométricas e físico-químicas adequadas para o abastecimento de
diversos setores industriais, nomeadamente a indústria vidreira e, em particular, para o fabrico
de vidro branco. A aptidão cerâmica do caulino, predominante na fração <63 µm, permite a
sua utilização como matéria-prima dos setores da telha/pavimento e do barro branco,
possibilitando, assim, um aproveitamento integral do recurso explorado.

III.2 – GEOMORFOLOGIA
Na Orla Mesocenozóica Ocidental (Orla Ocidental) predominam as litologias brandas
associadas a relevos pouco acidentados. Pequenas elevações calcárias de cumes abaulados,
zonas de aplanação, vales amplos e pouco profundos e dunas junto à linha costeira, são as
formas de relevo que caracterizam esta unidade geomorfológica.
O setor central litoral da Orla Ocidental, onde se localiza a área em estudo, é caracterizado
por uma morfologia aplanada com ligeiro pendor para Sudoeste, que se manifesta desde os
bordos ocidentais dos maciços calcários Jurássicos, a oriente, até à orla costeira. No contexto
geomorfológico regional, Daveau, S., et al. (1998) enquadra este território entre a linha de
costa e o alinhamento, em forma de arco, Coimbra-Condeixa-Pombal-Leiria-Nazaré,
desenhando um segmento de círculo aplanado, onde dominam as camadas arenosas
pliocénicas sobre um substrato de estrutura complexa.
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Nos seus traços essenciais a geomorfologia da área em estudo é conferida pela cobertura de
areias que se instalou numa ampla bacia escavada pelos fenómenos erosivos (diapiro de
Monte Real), manifestando um modelado retocado alternadamente por agentes marinhos,
aéreos e fluviais, tendo estes dois últimos moldado as formas resultantes de movimentos
anteriores, determinando os traços geomorfológicos que atualmente se podem observar.
Figura III.2.1 - Extrato da Carta Hipsométrica de Portugal (Instituto Geográfico e Cadastral,
1992). Adaptação com a sobreposição da área em estudo.

A geomorfologia da área em estudo caracteriza-se, assim, por uma superfície de aplanação
costeira, ocupada na sua maior superfície por depósitos arenosos de génese essencialmente
eólica, marcada por um ondulado muito suave, apenas recortado pelos pequenos e pouco
profundos vales aluvionares associados às principais linhas de água, pertencentes à bacia
hidrográfica do Lis.
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De acordo com a hipsometria regional acima apresentada, verifica-se que a área em estudo
abrange três classes de altimetria, compreendidas entre as cotas 100 m e 200 m, no setor
Este, entre as cotas 50 m e 100 m, em praticamente toda a área em estudo, e entre 0 m e
50 m num pequeno setor centro-sul, associada ao ribeiro de Fonte Cova, um afluente da
margem direita do rio Lis.
A observação de uma carta hipsométrica de maior pormenor, abrangendo apenas a área em
estudo, permite verificar que as cotas mais altas nesta área rondam os 120 m de altitude, no
setor Este, próximo das povoações de Guia, Seixo e Barro Branco, onde atinge um máximo
de 135 m de altitude, estando estas povoações dispostas ao longo de uma linha de festo
aplanada que estabelece a fronteira entre duas bacias hidrográficas, a do Lis a poente e a do
Mondego a nascente. As cotas mais baixas na área em estudo rondam os 20 m e registam-se
na zona de talvegue associada ao ribeiro de Fonte Cova, que desagua no rio Lis cerca de
5 km a sul da área em estudo.
Figura III.2.2 – Carta com representação da hipsometria na área em estudo.
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Em termos de declives, tratando-se de uma área de aplanação geral, estes apresentam
valores bastante baixos, compreendidos entre um máximo de 20%, pontualmente, em alguns
locais e mínimos da ordem de 1% nas zonas aplanadas.
Centrada neste quadro geomorfológico, a área da mina de Nasce Água assenta numa
superfície praticamente plana, num local onde a topografia apresenta cotas entre os 40 m e os
60 m, segundo declives que não excedem 2%.
No que se refere a estruturas geomorfológicas com interesse do ponto de vista cultural ou
patrimonial, na bibliografia consultada, designadamente a Planta de Ordenamento – Sistema
Patrimonial que integra o PDM de Pombal e a base de dados Geo-Sítios do Laboratório
Nacional de Energia e Geologia (LNEG), não se encontraram registos deste tipo de
ocorrências na área em estudo.

III.3 – SÍSMICA
A Península Ibérica encontra-se próxima da fronteira entre a placa Euro-asiática e a placa
Africana, correspondendo essa fronteira à falha Açores-Gibraltar (FAG), numa região em que
o movimento de placas é caracterizado pelo deslocamento para norte da placa Africana e pelo
movimento divergente de direção E-W, a partir da dorsal Atlântica (Figura III.3.1).
A falha Açores-Gibraltar (FAG) inicia-se no ponto triplo dos Açores, como uma ramificação da
dorsal Atlântica, prolongando-se para W com movimento de desligamento, onde passa a
designar-se por falha da Glória, e para E, onde se torna, após um setor neutro do ponto de
vista sísmico, numa zona de subducção infraoceânica localizada a S do Banco de Gorringe
(Ribeiro, A., et al., 1979).
Segundo vários autores, o Banco de Gorringe resultou do levantamento da crosta oceânica e
do manto infraoceânico, antes do Cretácico Inferior, por ação exercida no bordo Sul da FAG
durante os períodos compressivos, traduzindo deslocamentos verticais que confirmam o
mecanismo de subducção da placa Africana pela placa Euro-asiática, numa região apontada
como epicentral de alguns dos sismos históricos mais importantes que afetaram o território de
Portugal Continental (60-63aC, 1033, 1356, 1755 e 1969).
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Figura III.3.1 - Enquadramento neotectónico da Península Ibérica. Cabral e Ribeiro (1988).

Legenda:
A – Banco submarino de Ampére; AF – Placa africana; EU – Placa euroasiática; G – Banco submarino de Gorringe.
1- Falha transformante de Glória; 2 – Zona de subducção a sul do banco de Gorringe e possível zona de subducção
incipiente na margem continental oeste-ibérica; 3 – Fronteira de placas difusa (colisão continental); 4 – Falha ativa certa e
provável (simbologias segundo a Carta Neotectónica); 5 – Trajectórias da tensão; 6 – Limite hipotético entre regimes de
tensão distintos; 7 – Compressão; 8 – Tração.

A continuidade da FAG para E do Banco de Gorringe até ao estreito de Gibraltar,
atravessando o limite continente-oceano, está associada a uma região de atividade
sismotectónica difusa localizada na proximidade de Gibraltar, onde se produz a colisão
intracontinental entre as placas Euro-asiática e Africana, com direção predominante de
compressão segundo NNE-SSW.
Além da sismicidade associada aos fenómenos localizados na fronteira entre as placas Euroasiática e Africana (sismicidade interplaca), a atividade sísmica do território continental
português pode também resultar de fenómenos localizados no interior da placa Euro-asiática
(sismicidade intraplaca), associados ao potencial sismogénico das diversas falhas que cortam
o território continental português, reconhecidamente ativas, e outras para as quais a
informação existente não é ainda considerada suficiente para classificá-las como ativas,
sendo designadas como falhas ativas prováveis.
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Ao contrário da sismicidade interplacas, que se caracteriza por sismos de magnitude elevada
(M>6), originados a grande profundidade, a sismicidade intraplaca é caracteriza por sismos de
magnitudes moderadas, passando a baixa no Norte do território continental, e é mais difusa,
sendo difícil a relação direta entre as falhas existentes e os epicentros dos sismos.
Com efeito, a maioria dos estudos referem que os grandes sismos sentidos no território
português tiveram os seus epicentros localizados na zona de contacto de placas, como terá
sido o sismo de 1 de novembro de 1755 cuja magnitude atingiu 8,75, originando um tsunami
com cerca de 15 metros de altura e fenómenos de liquefação e de deslizamentos de terrenos
(outros estudos sustentam que o epicentro deste sismo terá ocorrido mais próximo da costa,
na falha Marquês de Pombal).
Associados à sismicidade intraplaca destacam-se o sismo de 23 de abril de 1909 com
epicentro em Benavente, no vale inferior do Tejo, com uma magnitude de 6,7 e o sismo de 11
de novembro de 1858, na plataforma continental de Setúbal, com uma magnitude de 7,1,
existindo outras regiões de sismicidade histórica importante, tais como o Algarve (Loulé,
Portimão e Tavira), a região de Batalha-Alcobaça, as Beiras, o Alentejo (Évora) e Trás-osMontes (Moncorvo).
Decorrente deste contexto neotectónico, os registos históricos traduzem um considerável
potencial sismogénico do território continental português, sobretudo no que se refere à
plataforma sul e sudoeste, o que não significa que nas regiões mais a norte não possam
ocorrer sismos de elevada magnitude, mas os seus períodos de retorno são da ordem dos
milhares a dezenas de milhares de anos.
A escala de Mercalli Modificada é uma escala qualitativa utilizada para “medir” a grandeza de
um sismo, em função dos danos causados nos terrenos, nas construções e no ambiente em
geral, sendo composta por 12 graus de intensidade, referenciados por numeração romana,
que variam entre I (Imperceptível) até XII (Cataclismo).
A figura seguinte representa o zonamento do território continental na escala de Mercalli
Modificada, com base na sismicidade histórica – intensidades máximas registadas
(1755 – 1996).
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Figura III.3.2 – Carta de Isossistas de intensidades máximas no território continental
português. Instituto de Meteorologia, 1996.

A figura acima indica que o aumento da intensidade sísmica faz-se de NE para SW, facto que
estará relacionado, como vimos, com a distância do território continental à zona de contacto
entre as placas Euro-Asiática e Africana, uma vez que os sismos de maior intensidade que se
fizeram sentir no continente têm origem nessa zona de atividade tectónica (sismos interplacas).
A área em estudo insere-se na zona onde foram registadas até à atualidade sismos com
intensidades máximas de grau VIII, cuja descrição qualitativa da escala de Mercalli refere:
Danos acentuados em construções sólidas. Os edifícios de muito boa construção sofrem
alguns danos. Caiem campanários e chaminés de fábricas.
O Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes (D. L. 235/83, de
31 de maio) tem por objeto o estabelecimento de regras gerais para a verificação da
segurança das estruturas de edifícios e pontes, definindo e quantificando as ações a
considerar nessa verificação. Para tal, considera o país dividido em quatro zonas que, por
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ordem decrescente de grau de sismicidade, são designadas por A, B, C e D, sendo os valores
característicos das ações do sismos quantificados em função da sismicidade da zona em que
se pretende situar a construção e da natureza do terreno do local em que é implantada.
O local em estudo insere-se na zona sísmica B, na qual, de acordo com o mencionado
Regulamento, deve utilizar-se um coeficiente de sismicidade α = 0,7 para a determinação dos
efeitos da ação dos sismos nas estruturas a construir, considerando o terreno como sendo do
tipo III (solos coerentes moles e muito moles; solos incoerentes soltos).

III.4 – SOLOS
III.4.1 – SOLOS DA ÁREA EM ESTUDO
A caracterização dos solos ocorrentes na área em estudo foi realizada com base na Carta de
Solos de Portugal, publicada pelo Instituto de Hidráulica, Engenharia Rural e Ambiente (Figura
III.4.1), segundo a classificação preconizada pelo Sistema de Classificação Português
(CNROA). A informação obtida foi complementada por levantamentos e reconhecimentos de
campo realizados na área de implantação do projeto.
Figura III.4.1 – Extrato da Folha 261 (concelho de Pombal), da Carta dos Solos de Portugal
(IHERA, 2002). Adaptação com a implantação da concessão C-150 e áreas do projeto.

De acordo com a representação da Figura III.4.1, na área em estudo ocorrem solos
pertencentes a quatro ordens distintas: Solos Podzolizados ou Podzóis; Solos Incipientes e
Solos Hidromórficos.
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Os Podzóis cartografados pertencem às Sub-Ordens de Podzóis Não Hidromórficos (Ap, Ppr,
Pz e Pze), e de Podzóis Hidromórficos (Aph e Pzh) e, como se pode observar na figura acima,
são os solos largamente predominantes na área em estudo.
A diferenciação entre os Podzóis Não Hidromórficos está relacionada com a presença de
surraipa e com o desenvolvimento do horizonte eluvial (Pz e Pze: com surraipa e Ae bem
desenvolvido; Ap: sem surraipa; Ppr: com surraipa e Ae incipiente, o primeiro em arenitos e o
segundo em materiais arenáceos). Os Podzóis Hidromórficos distinguem-se entre si também
pela presença de surraipa (Pzh: com surraipa e Aph: sem surraipa).
Em geral, estas duas sub-ordens de podzóis caracterizam-se por solos arenosos de cor clara
a parda, frequentemente com blocos de surraipa branda ou compacta, com perfil do tipo
ABsC, com horizonte eluvial nítido de cor clara, nuns casos incipiente e noutros bem
desenvolvido, a que corresponde a fase agropédica (a) ou a fase mal drenada (h), podendo
apresentar um horizonte B espódico de acumulação de materiais amorfos como sesquióxidos
(Bs) e colóides orgânicos.
O principal fator de diferenciação entre os Podzóis Não Hidromórficos e os Podzóis
Hidromórficos relaciona-se com a presença nos primeiros de sintomas de hidromorfismo (de
saturação), principalmente nos horizontes subjacentes ao horizonte eluvial, os quais são
frequentemente atingidos pelo lençol freático.
Ocorrem nas zonas arenosas planas ou de baixa altitude, com declives reduzidos a pouco
acentuados, nas áreas de areias eólicas e dunas, frequentemente associados com a
incidência de resinosas. Apresentam fraca capacidade de retenção de água, particularmente
os solos de textura mais arenosa e com baixo teor em matéria orgânica, o que leva ao
arrastamento dos fertilizantes móveis para fora da zona radicular.
No entanto, são solos com aptidão moderada para a produção florestal, em especial nas
zonas de maior declive, e apresentam uma aptidão razoável para a agricultura, desde que
lhes seja adicionada alguma matéria orgânica.
Os Solos Incipientes ocorrentes na área em estudo pertencem às Sub-Ordens de
Aluviossolos Modernos (Al) e de Coluviossolos (Sbl).
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Os Aluviossolos Modernos (Al) ocorrem em zonas de relevo aplanado nas proximidades de
linhas de água, sendo constituídos por depósitos estratificados de aluviões recentes, com
horizonte flúvico, em que a toalha freática se encontra a menos de 2 metros de profundidade.
Os Coluviossolos (Sbl) têm origem coluvial e formam-se em zonas de relevo plano-côncavo,
como vales, depressões ou base de encostas.
São ambos solos pouco evoluídos ou jovens, sem horizontes genéticos claramente
diferenciados, praticamente reduzidos ao material originário. O horizonte mais superficial pode
ser do tipo A ou Ap, normalmente de muito pequena espessura e com escassa acumulação
de matéria orgânica, apresentando, com frequência, um horizonte A1 úmbrico de espessura
variável, textura ligeira e mal drenada (Sbl, h).
Em geral, são solos pouco produtivos, com fraca aptidão para a agricultura e aptidão fraca a
moderada para a exploração florestal. Em determinadas condições de relevo, que favoreçam
a acumulação de matéria orgânica, podem tornar-se mais produtivos e, quando a toalha
freática se mantém próxima da superfície, podem originar uma fase hidromórfica, adquirindo
as características de solo hidromórfico.
Os Solos Hidromórficos presentes na área em estudo são da Sub-Ordem de Solos Sem
Horizonte Eluvial, designadamente os Para-Aluviossolos (ou Para-Coluviossolos) de textura
ligeira (Cal), moderadamente ácidos a alcalinos.
Ocorrem sempre em terreno essencialmente plano e apresentam expansibilidade baixa ou
nula, permeabilidade moderada a lenta ou mesmo nula, particularmente nas camadas
argilosas e maciças que frequentemente existem. São solos sujeitos a encharcamentos
temporários ou permanentes, responsáveis por provocar intensos fenómenos de redução em
todo ou em parte do seu perfil.
Desenvolvem-se em formações aluvionares (ou coluvionares) e correspondem a uma fase
mal drenada (saturada), sendo frequentes nos terraços fluviais do Plistocénico. A
produtividade destes solos é normalmente baixa devido às limitações causadas pelo excesso
de água. No entanto, a introdução de sistemas de drenagem externa e a adição de matéria
orgânica podem melhorar a sua produtividade, conferindo-lhes alguma aptidão para
exploração florestal.
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III.4.2 – SOLOS DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO
Na área de implantação do projeto, bem como na extensa área da sua envolvente, verifica-se
apenas a ocorrência de Podzóis Não Hidromórficos (Pz), associados às formações arenosas.
Apesar da sua baixa fertilidade (pobres em constituintes orgânicos) e elevada permeabilidade,
apresentam

capacidade

moderada

para

a

exploração

florestal,

favorecendo

o

desenvolvimento de espécies vegetais pouco exigentes como as resinosas e as ericácias,
espécies que ocupam a maior parte da área em estudo.
Nos levantamentos efetuados na frente de desmonte, observou-se que o solo apresenta um
perfil com uma espessura média de 30 cm, sendo constituído por horizontes arenosos pouco
desenvolvidos, cinzentos e/ou pardos, não apresentando grãos grosseiros, agregação ou
características plásticas, tendo poucos elementos orgânicos e algumas raízes médias a finas.
Concretamente nas áreas destinadas à ampliação da exploração ocorre o mesmo tipo de solo
arenoso podzólico, com espessura média da mesma ordem de grandeza, que constitui o
substrato de uma área florestal ocupada por pinheiro-bravo e por matos rasteiros.

III.4.3 – USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
O uso e ocupação atual do solo na área em estudo podem ser verificados através da
cartografia Corine Land Cover (ocupação do solo) de 2006 (versão mais recente),
disponibilizada pela Direção Geral do Território.
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Figura III.4.2 – Extrato do mapa Corine Land Cover (ocupação do solo) de 2006. Fonte: DGT,
2016. Adaptação com a implantação da concessão C-150 e áreas do projeto.

Como se observa na figura acima, na área licenciada da mina de Nasce Água o uso atual do
solo corresponde a “Áreas de extração de inertes”, enquanto que nas áreas propostas para
ampliação, bem como em toda a restante área da concessão mineira C-150, o atual
uso/ocupação do solo está associado a “Florestas de resinosas”. As espécies florestais
presentes neste território são o pinheiro-bravo e, em menor escala, o eucalipto.
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III.5 – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
III.5.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS
A Lei 31/2014, de 30 de maio (revoga a Lei 48/98, de 11 de agosto) estabelece as bases
gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo, definindo o
conjunto de normas relativas à disciplina do uso do solo, com o objetivo de traduzir uma visão
conjunta do sistema de planeamento e dos instrumentos de política dos solos, procedendo à
distinção regimentar entre programas e planos, referenciando os primeiros aos instrumentos
da administração central e os segundos aos instrumentos da administração local, constituindo
estes os únicos instrumentos passíveis de determinar a classificação e qualificação do uso do
solo, bem como a respetiva execução e programação.
Consequentemente, o D. L. 80/2015, de 14 de maio, veio estabelecer um sistema de gestão
territorial organizado em quatro âmbitos: nacional, regional, intermunicipal e municipal. O
âmbito nacional é concretizado através do programa nacional da política de ordenamento do
território, dos programas setoriais e dos programas especiais, o âmbito regional é
concretizado através dos programas regionais, o âmbito intermunicipal é concretizado através
dos programas intermunicipais, do plano diretor intermunicipal e dos planos de urbanização e
de pormenor intermunicipais, e o âmbito municipal é concretizado através do plano diretor
municipal, dos planos de urbanização e dos planos de pormenor. Os programas territoriais
vinculam as entidades públicas e os planos territoriais vinculam as entidades públicas e, direta
e imediatamente, os particulares.
De acordo com o Art.º 200.º do D. L. 80/2015, de 14 de maio, os atuais planos setoriais e
regionais deverão ser reconduzidos aos novos programas setoriais e regionais, no período de
dois anos a contar da data de entrada em vigor deste diploma.
Neste contexto, o presente descritor centra-se na análise dos instrumentos de política pública
de solos, de ordenamento do território e de urbanismo, com incidência na área do projeto em
estudo, considerando as disposições da Lei 31/2014, de 30 de maio, e o D. L. 80/2015, de 14
de maio, nomeadamente os programas e planos de âmbito nacional, regional, intermunicipal e
municipal, embora utilizando as designações ainda vigentes para os instrumentos que ainda
não sofreram a recondução estabelecida no artigo acima citado.
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Os instrumentos de âmbito municipal, aprovados e em execução no município de Pombal são
o Plano Diretor Municipal (PDM) de Pombal, o Plano de Pormenor da Zona da Várzea, o
Plano de Pormenor Integrado do Parque Industrial de Pombal e os Planos de Urbanização da
Área Urbana da Guia, da Área Urbana do Carriço e da Área Urbana de Albergaria dos Doze.
Da análise efetuada a estes instrumentos, verifica-se que o único com incidência direta na
área do projeto em estudo é o Plano Diretor Municipal (PDM) de Pombal.
De âmbito regional e setorial, sobrepõem-se ao território do concelho de Pombal, o Plano
Regional de Ordenamento do Território do Centro (PROT-Centro) e o Plano Regional de
Ordenamento Florestal do Centro Litoral (PROF-CL), instrumentos cuja análise se efetua
neste descritor, sendo ainda abordado o enquadramento do projeto em estudo face a áreas
sensíveis, na aceção do Art.º 2.º, do D. L. 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo
D. L. 47/2014, de 24 de março, e pelo D. L. 179/2015, de 27 de agosto.
Dá-se nota de que o Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas dos rios Vouga, Mondego e
Lis, integrados na Região Hidrográfica 4, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros
n.º 16-B/2013, de 22 de março, bem como o Plano de Gestão da Região Hidrográfica do
Vouga, Mondego e Lis (RH4), que esteve em consulta pública até fevereiro de 2016 e que foi
aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro
(republicada pela Declaração de Retificação n.º 22-B/2016, de 18 de novembro), foram
considerados no âmbito do descritor “Recursos Hídricos” deste EIA, no qual constituíram
documentos de análise.
Por fim, procede-se à análise da Estratégia Nacional para os Recursos Geológicos, aprovada
pela Resolução do Conselho de Ministros 78/2012, de 11 de setembro, na medida em que
constitui o referencial para todas as intervenções públicas que incidam sobre os recursos
geológicos, e da Lei de Bases dos Recursos Geológicos - Lei 54/2015, de 22 de junho.
No Anexo II deste EIA são apresentados os extratos cartográficos do PDM de Pombal e do
PROF-CL, sobre os quais se efetuou a implantação da concessão mineira C-150 e das áreas
do projeto em estudo.
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III.5.2 – PLANO DIRETOR MUNICIPAL (PDM) DE POMBAL
III.5.2.1 – ÂMBITO DE ANÁLISE
O Plano Diretor Municipal (PDM) de Pombal em vigor (1.ª Revisão, Aviso n.º 4945/2014, de 10
de abril) é constituído por Regulamento, Planta de Ordenamento (esc. 1/25000), desdobrada
nas plantas de “Classificação e Qualificação do Solo”, “Estrutura Ecológica Municipal”,
“Sistema

Patrimonial”,

“Equipamentos

e

Infraestruturas”,

“Recursos

Geológicos

e

Suscetibilidade de Movimentos de Massa em Vertentes”, “Zonamento Acústico e Zonas de
Conflito”, e Planta de Condicionantes (esc: 1/25000), desdobrada nas plantas de
“Condicionantes Gerais”, “Reserva Agrícola Nacional e Aproveitamentos Hidroagrícolas”,
“Reserva Ecológica Nacional” e “Perigosidade de Incêndio Florestal e Áreas Percorridas por
Incêndios”.
O PDM de Pombal é ainda acompanhado por um conjunto de relatórios e estudos
complementares, tendo sido alvo de uma retificação (Declaração n.º 77/2015, de 20 de abril) e
de uma correção material (Declaração n.º 86/2015, de 24 de abril), elementos que foram
também consultados no âmbito deste EIA.
Seguidamente, descrevem-se as classes de espaços do PDM de Pombal com implicações
diretas na área do projeto, entendida como o conjunto das áreas propostas para ampliação da
mina de Nasce Água – 1.ª Fase A - B e 2.ª Fase, e efetua-se uma análise preliminar da
compatibilidade deste projeto com as disposições regulamentares do PDM de Pombal.
De salientar que se considerou desnecessário efetuar esta análise sobre outras áreas da mina
de Nasce Água, nomeadamente sobre a sua área licenciada cuja viabilidade territorial já foi
verificada nas oportunidades devidas, aquando dos seus processos de licenciamento,
também alvo de AIA, centrando-se o presente estudo nas áreas do projeto propostas para
ampliação da exploração, de forma a que as análises efetuadas, sem se dispersarem por
situações que, neste âmbito, não são já pertinentes, possam traduzir com objetividade as
matérias que se relacionam efetivamente com o projeto agora em avaliação.
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III.5.2.2 – PLANTAS DE ORDENAMENTO
Classificação e Qualificação do Solo
A área proposta para ampliação - 1.ª Fase A insere-se integralmente na classe de “Espaço de
Recursos Geológicos”, uma parte (a sul) da subcategoria “Área de Exploração Consolidada” e
outra parte (a norte) da subcategoria “Área de Exploração Complementar”, coexistindo esta
última subcategoria com a classe de “Espaço Florestal de Produção”.
A área proposta para ampliação - 1.ª Fase B insere-se integralmente na classe de “Espaço de
Recursos Geológicos” da subcategoria “Área de Exploração Complementar”, coexistente com
a classe de “Espaço Florestal de Produção”.
A área proposta para ampliação - 2.ª Fase insere-se integralmente na classe de “Espaço
Florestal de Produção”. Esta área é delimitada, a poente, pelo traçado da ribeira de Nasce
Água cujas margens se encontram classificadas como “Espaço Florestal de Conservação”.
Estrutura Ecológica Municipal
A área proposta para ampliação - 1.ª Fase A e B fica inserida em “Estrutura Ecológica
Municipal - Complementar”, da tipologia “Áreas Complementares – Tipo II”.
A área proposta para ampliação – 2.ª Fase fica inserida em “Estrutura Ecológica Municipal Complementar”, abrangendo as tipologias “Áreas Complementares – Tipo I” e “Áreas
Complementares – Tipo II”. As margens da ribeira Nasce Água são classificadas como
“Estrutura Ecológica Municipal - Fundamental” - “Áreas Fundamentais”.
Sistema Patrimonial
Este domínio é descrito no item III.13 - “Património Arquitetónico e Arqueológico”, no qual é
apresentado um extrato da respetiva planta.
Equipamentos e Infraestruturas
Em toda a área afeta ao projeto em estudo (1.ª e 2.ª fases), não se encontram referenciados
quaisquer equipamentos ou infraestruturas.
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Recursos Geológicos e Suscetibilidade de Movimentos de Massa em Vertentes
Nesta planta verifica-se que a área afeta ao projeto (1.ª e 2ª fases) fica inserida em “Recursos
Hidrogeológicos – Sistema Aquífero”, concretamente no Sistema Aquífero Leirosa – Monte
Real (Sistema Aquífero da Mata do Urso).
Zonamento Acústico e Zonas de Conflito
Nesta planta verifica-se que os aglomerados populacionais situados na envolvente da mina de
Nasce Água, designadamente as povoações de Grou, Nasce Água e Guia, se encontram
classificados como “Zona Mista”.
O Parque Industrial da Guia, localizado em Guia-Estação, foi classificado como “Zona
Industrial” e a mina de Nasce Água e a sua envolvente mais próxima não apresentam
classificação acústica.
Estas matérias são analisadas no descritor deste EIA referente ao Ambiente Acústico (ver
item III.11.2).

III.5.2.3 – PLANTAS DE CONDICIONANTES
Condicionantes Gerais
A área proposta para ampliação – 1.ª Fase A e B, não abrange qualquer condicionante.
A área proposta para ampliação – 2.ª Fase abrange uma pequena parcela do “Perímetro de
Proteção – Zona de Proteção Alargada” da captação de água subterrânea para abastecimento
público (P1-200). Esta área de ampliação confronta, a poente, com a ribeira Nasce Água,
classificada como Domínio Hídrico.
Reserva Agrícola Nacional (RAN) e Aproveitamentos Hidroagrícolas
Nesta planta verifica-se que estes espaços não interferem na concessão mineira C-150 e nas
áreas do projeto em estudo.
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Perigosidade de Incêndio Florestal e Áreas Percorridas por Incêndios
Nesta planta verifica-se que estes espaços não interferem na concessão mineira C-150 e nas
áreas do projeto em estudo.
Reserva Ecológica Nacional (REN)
Uma pequena parte (terrenos próximos da delimitação W) da área proposta para ampliação 1.ª Fase A e B, encontra-se classificada como REN, das tipologias “Áreas de máxima
infiltração” e “Dunas”, as quais se sobrepõem.
A área proposta para ampliação - 2.ª Fase, encontra-se também inserida em REN,
abrangendo as mesmas tipologias “Áreas de máxima infiltração” e “Dunas” (com exceção de
duas pequenas parcelas a W e E da sua delimitação). A ribeira de Nasce Água encontra-se
classificada como REN da tipologia “Leitos dos cursos de água”.

III.5.2.4 – ANÁLISE PRELIMINAR DA COMPATIBILIDADE DO PROJETO COM O PDM DE
POMBAL
Ordenamento
A área proposta para ampliação da mina de Nasce Água, correspondente à 1.ª Fase A e B,
está inserida em “Espaço de Recursos Geológicos”, espaço este que, de acordo com o
regulamento do PDM de Pombal (Art.º 74.º), diz respeito “às áreas destinadas à exploração
imediata ou potencial de recursos naturais geológicos”, abrangendo as subcategorias de
“Área de Exploração Consolidada”, tida como “uma área onde ocorreu ou se desenvolve uma
atividade produtiva significativa de extração de recursos geológicos” e de “Área de Exploração
Complementar” tida como “uma área prevista para a expansão da atividade extrativa de
recursos geológicos, podendo, ou não, ser adjacente à Área de Exploração Consolidada”.
Segundo o regulamento do PDM de Pombal (n.º 3, do Art.º 74.º), no “Espaço de Recursos
Geológicos”, a subcategoria «Área de Exploração Complementar sobrepõe-se a outras
categorias de espaço, aplicando-se as regras previstas para estas enquanto não for iniciada a
atividade de exploração, sem prejuízo do disposto no n.º 1 do artigo seguinte», dispondo o
referido n.º 1 do artigo 75.º que «no Espaço de Recursos Geológicos não são permitidas
ações que pela sua natureza ou dimensão, comprometam o aproveitamento e exploração dos
recursos geológicos».
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A exploração de recursos geológicos é ainda regulamentada no Art.º 123.º, da Secção II –
Situações Especiais, do Capítulo V - Usos especiais, o qual dispõe que “admite-se ainda a
exploração de recursos geológicos, nos termos previstos para o Espaço de Recursos
Geológicos, nas áreas identificadas na Planta de Ordenamento – Recursos Geológicos e
Suscetibilidade de Movimentos de Massa em Vertentes, como Áreas Potenciais (fonte LNEG),
que incidem sobre Espaço Florestal de Produção e Espaço de uso Múltiplo Agrícola e
Florestal – Tipo II e ou em áreas com reconhecido potencial geológico, nas seguintes
condições cumulativas: (o sublinhado é nosso)
a) Se localizarem a mais de 100 m de Aglomerados Urbanos, de Aglomerados Rurais e de
Áreas de Edificação Dispersa;
b) Se localizarem a pelo menos 50 metros das linhas de água integradas na REN;
c) Se localizarem a mais de 50 metros de depósitos de água para abastecimento público, de
nascentes e captações de água;
d) Se localizem a mais de 100 metros de espaços públicos e outras infraestruturas de
interesse municipal existentes;
e) Se localizem em área não abrangida por perímetros de proteção de captações ou
nascentes de água;
f) Sejam objeto de estudo de impacte ambiental, no âmbito do regime jurídico específico, que
avalie os impactes e defina as necessárias medidas de minimização e compensação a adotar.
No que respeita a outras classes de espaços integrantes do PDM de Pombal, praticamente
toda a área proposta para ampliação (1.ª e 2.ª fases) está inserida em “Espaço Florestal de
Produção”, espaço este que, de acordo com o regulamento do PDM de Pombal (Art.º 64.º),
admite a exploração de recursos geológicos, nas condições definidas no seu artigo 123.º, com
as quais o projeto em estudo está na generalidade em conformidade.
O projeto em estudo salvaguarda uma distância de 50 metros de proteção à ribeira de Nasce
Água (2.ª Fase), pelo que não coloca em causa as funções de conservação respeitantes ao
“Espaço Florestal de Conservação”, pese embora nestes espaços seja admitida a exploração
de recursos geológicos nas áreas onde este mesmo uso estiver também previsto ao nível do
Ordenamento (Art.º 67.º).
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Para as áreas integradas em “Estrutura Ecológica Municipal”, o regime de ocupação
estabelecido no regulamento do PDM (Art.º 10.º) observa o previsto para a respetiva categoria
ou subcategoria de espaço, articulado com o regime estabelecido nesse artigo 10.º, sem
prejuízo dos regimes legais específicos aplicáveis às referidas áreas, dispondo que nas Áreas
Fundamentais e nas Áreas Complementares - Tipo I é admitida a exploração de recursos
geológicos nas áreas onde este uso estiver também previsto ao nível do Ordenamento, sendo
o PDM omisso quanto aos usos do solo admitidos ou interditos para as Áreas
Complementares – Tipo II.
Neste contexto, na área correspondente à 1.ª Fase A e B, integrada totalmente em Área
Complementar - Tipo II e simultaneamente em Espaço de Recursos Geológicos, a exploração
de recursos geológicos é assegurada pela aplicação do disposto no artigo 74.º do
regulamento do PDM, e na área correspondente à 2.ª Fase, integrada em Áreas
Complementares do Tipo I e do Tipo II, a exploração de recursos geológicos é assegurada por
via da aplicabilidade do artigo 123.º do regulamento do PDM, concretamente por se tratar de
uma área «com reconhecido potencial geológico», integrante da concessão mineira C-150
atribuída pelo Estado Português, cumprindo o projeto em estudo, cumulativamente, as demais
condições estabelecidas nesse artigo 123.º.
Quanto à ribeira de Nasce Água, inserida em Estrutura Ecológica Municipal – Áreas
Fundamentais, não se registam incompatibilidades com o projeto em estudo, atendendo à
salvaguarda das suas margens, conforme já referido.
O projeto em estudo cumpre todas as distâncias de proteção a equipamentos e infraestruturas
de uso público situadas na sua envolvente, designadamente ao traçado de um gasoduto
enterrado, ao traçado do CM 1032, à ciclovia com este confinante e a uma linha de
distribuição elétrica de média tensão que se desenvolve ao longo CM 1032 (alimenta o PT na
mina).
Relativamente às áreas integradas em “Recursos Hidrogeológicos – Sistema Aquífero”
(Sistema Aquífero da Mata do Urso), a exploração de recursos geológicos é admitida nas
áreas onde este mesmo uso estiver também previsto ao nível do Ordenamento (Art.º 20.º), o
que se verifica para a área do projeto correspondente à 1.ª Fase A e B, podendo a
compatibilidade do uso de exploração de recursos geológicos na área correspondente à 2.ª
Fase ser vista à luz das disposições do artigo 123.º, como acima referido.
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É ainda de ter em conta que este projeto não dará origem a “novas lagoas”, mas unicamente
à ampliação da lagoa já existente, a qual resulta da dragagem do recurso geológico, operação
desde sempre autorizada para esta mina, condição essencial para a sua viabilidade técnica e
económica, assegurando o racional aproveitamento desse mesmo recurso. De salientar ainda
que a mina de Nasce Água (ver item II.3.8) não procede à captação de água do aquífero para
qualquer ação do seu processo produtivo (a água, que provém da lagoa juntamente com a
massa de areias, retorna à lagoa), existindo na área mineira um furo de captação, em
funcionamento há já vários anos devidamente licenciado, cuja água se destina
essencialmente a operações auxiliares (instalações sociais, lavagem de equipamentos).
Em suma, considera-se que o projeto em estudo, no conjunto das suas áreas
correspondentes à 1.ª Fase A e B e à 2.ª Fase, está em conformidade com as disposições
regulamentares do PDM de Pombal para as diferentes classes e subclasses de espaços de
Ordenamento em que se insere.
Condicionantes – Servidões e Restrições de Utilidade Pública
Dispõe o Regulamento do PDM de Pombal (Art.º 7) que «nas áreas abrangidas por servidões
administrativas e restrições de utilidade pública, a disciplina de uso, ocupação e
transformação do solo inerente à classe de espaço sobre a qual recaem, em conformidade
com a Planta de Ordenamento e presente Regulamento, fica condicionada às disposições
legais que regem tais servidões ou restrições».
Como já referido, o projeto em estudo cumpre as distâncias de proteção legalmente
estabelecidas para os equipamentos e infraestruturas e outras servidões e restrições de uso
público situadas na sua envolvente, sendo de referir o gasoduto enterrado “Gasoduto – 1.º
escalão”, por se encontrar mais próximo da área do projeto, e a ribeira de Nasce Água, do
Domínio Hídrico, que impõe, a poente, a definição dos limites da área do projeto (2.ª Fase).
Concretamente para o “Gasoduto – 1.º escalão”, a distância de proteção estabelecida no
projeto é de 20 m, em conformidade com o D. L. 11/94, de 13 de janeiro (e diplomas
complementares) e com o D. L. 270/2001, de 6 de outubro, com a redação atual, diploma este
que é tido como referência no que respeita ao estabelecimento de zonas de defesa para
explorações, em geral, de recursos geológicos.

III.34

MINA DE NASCE ÁGUA – AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE EXPLORAÇÃO
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RELATÓRIO SÍNTESE

No que diz respeito à ribeira de Nasce Água, do Domínio Hídrico, o projeto salvaguarda uma
distância de proteção de 50 m, estando assim em conformidade com as zonas de proteção
estabelecidas na Lei 58/2005, de 29/12 (republicada pelo D. L. 130/2012, de 22 de junho), que
aprova a Lei da Água, na Lei 54/2005, de 15 de novembro (alterada pela Lei 78/2013, de
21/11 e pela Lei 34/2014, de 19/6), que estabelece a titularidade dos recursos hídricos, e no
PDM de Pombal.
Assim, e de acordo com o acima descrito (item III.5.2.3), as servidões e restrições de utilidade
pública com as quais o projeto interfere diretamente são, na área correspondente à 2.ª Fase,
o “Perímetro de Proteção – Zona de Proteção Alargada” da captação de água subterrânea
para abastecimento público (P1-200) e, na área da 2.ª Fase e em parte da área da 1.ª Fase A
e B, a Reserva Ecológica Nacional - “Áreas de máxima infiltração” e “Dunas”.
A afetação pelo projeto (2.ª Fase) do “Perímetro de Proteção – Zona de Proteção Alargada”
deve-se à necessidade de, dentro do polígono de concessão desta mina, existir um espaço
mínimo pelo qual se possa fazer a ligação entre a 1.ª e a 2.ª Fase de exploração, de forma
tecnicamente viável. Há, assim, que atender à legislação aplicável a este domínio,
designadamente o D. L. 382/99, de 22 de setembro (alterado pelo D. L. 226-A/2007, de 31/5),
que estabelece as normas e os critérios para a delimitação de perímetros de proteção de
captações de águas subterrâneas destinadas ao abastecimento público, e a Portaria
61/2014, de 10 de março, que aprova a delimitação dos perímetros de proteção das
captações P1-200, P2-200 e P2-100C localizadas em Guia.
De acordo com a Portaria n.º 61/2014, de 10 de março, na zona de proteção alargada são
condicionadas, nos termos do n.º 4 do Art.º 6.º do D. L. 382/99, de 22 de setembro, ficando
sujeitas a parecer prévio vinculativo da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., as seguintes
atividades e instalações: «d) Pedreiras e explorações mineiras, bem como quaisquer
indústrias extrativas, as quais podem ser permitidas desde que não provoquem a deterioração
da qualidade da água ou a diminuição das disponibilidades hídricas que comprometam o
normal funcionamento dos sistemas de abastecimento».
Relativamente à REN, a afetação pelo projeto das tipologias “Áreas de máxima infiltração” e
“Dunas” deve atender-se ao regime jurídico estabelecido pelo D. L. 166/2008, de 22 de
agosto, alterado e republicado pelo D. L. 239/2012, de 2 de novembro, com as alterações
impostas pelo D. L. 96/2013, de 19 de julho, e D. L. 80/2015, de 14 de maio, considerando os
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usos e ações de iniciativa pública ou privada que são compatíveis com os objetivos de
proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução dos riscos naturais das áreas de
REN, ou seja, os usos e ações que, cumulativamente, não colocam em causa as funções
identificadas no seu Anexo I (n.º 2, do Art.º 20.º) e que constam do seu Anexo II como isentos
de qualquer tipo de procedimento ou sujeitos a mera comunicação prévia (n.º 3, do Art.º 20.º).
Neste regime da REN em vigor, a tipologia “Áreas de máxima infiltração” corresponde à
tipologia “Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos” e a tipologia “Dunas”
corresponde à tipologia “Dunas costeiras e dunas fósseis” (Anexo IV, do D. L. 166/2008, de 22
de agosto).
Tendo em conta o disposto no artigo 20.º do D. L. 166/2008, de 22 de agosto (na redação
atual), verifica-se que o projeto em estudo constitui uma ação prevista no Anexo II (alínea d)
“Novas explorações ou ampliação de explorações existentes”, da rubrica V “Prospeção e
exploração de recursos geológicos”) compatível com os objetivos de proteção ecológica e
ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas na tipologia de
REN “Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos”, sujeita a comunicação prévia à
CCDR, constituindo uma ação interdita para a tipologia “Dunas costeiras e dunas fósseis”.
Este projeto está também em conformidade com os requisitos, nomeadamente de carácter
ambiental, que são estabelecidos nos Anexos I e III, da Portaria 419/2012, de 20 de
dezembro.
Assim, verifica-se que o projeto em estudo está, na generalidade, em conformidade com as
disposições legais que regulamentam as servidões e outras restrições de utilidade pública
identificadas no PDM de Pombal, estando sujeito a parecer prévio da Agência Portuguesa do
Ambiente para a ocupação da pequena faixa do “Perímetro de Proteção – Zona de Proteção
Alargada” da captação P1-200, sendo que, no que respeita à REN, não se afigura compatível,
na 2.ª Fase e apenas em pequena parte (terrenos próximos da delimitação poente) da área da
1.ª Fase A e B, com as disposições do D. L. 166/2008, de 22 de agosto (na sua redação atual)
devido à presença da tipologia de REN “Dunas costeiras e dunas fósseis”.
Esta incompatibilidade com a referida tipologia de REN suscitou a apresentação deste projeto
ao abrigo do D. L. 165/2014, de 5 de novembro, de forma a que estas matérias possam ser
analisadas à luz dos requisitos legais deste diploma.
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No capítulo IV deste EIA, item IV.6 – Impactes no Ordenamento do Território, efetua-se uma
análise mais detalhada destas matérias.

III.5.3 – PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DO CENTRO
(PROT-CENTRO)
A elaboração do Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro (PROT-Centro) foi
determinada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 31/2006, de 23 de março, tendo
estado em discussão pública, entre 28 de setembro e 30 de novembro de 2010, uma proposta
do Plano.
De acordo com a informação disponibilizada pela CCDR-Centro, no respetivo website, a
proposta do PROT-Centro foi enviada à Secretaria de Estado competente para sua
aprovação, mas a sua publicação ainda não ocorreu.
Ainda assim, apresenta-se neste estudo uma descrição sumária da “Proposta de PROTCentro” resultante da ponderação da discussão pública, datada de maio de 2011 e
disponibilizada pela CCDR-Centro.
Como plano de âmbito regional, o PROT-Centro constitui um instrumento de desenvolvimento
territorial de natureza estratégica que visa desenvolver o Programa Nacional da Política de
Ordenamento do Território (PNPOT) e os planos setoriais, a nível regional, servindo de base
para a elaboração dos planos especiais de ordenamento do território, dos planos
intermunicipais de ordenamento do território e dos planos municipais de ordenamento do
território.
O PROT-Centro proposto é composto por três elementos: o Documento Fundamental, o
Relatório (composto pelo diagnóstico e contributos para uma visão estratégica da região
Centro e por programas de execução e sistemas de indicadores) e o Relatório Ambiental.
A proposta do PROT-Centro (CCDR-C, 2011) apresenta como objetivos gerais desenvolver,
no âmbito regional, as opções constantes do programa nacional da política de ordenamento
do território e dos planos setoriais; traduzir, em termos espaciais, os grandes objetivos de
desenvolvimento económico e social sustentável formulados no plano de desenvolvimento
regional; equacionar as medidas tendentes à atenuação das assimetrias de desenvolvimento
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intra-regionais; e servir de base à formulação da estratégia nacional de ordenamento territorial
e de quadro de referência para a elaboração dos planos especiais, intermunicipais e
municipais de ordenamento do território.
Como objetivos estratégicos, a proposta do PROT-Centro refere os seguintes:
− Definir as opções estratégicas de base territorial para o desenvolvimento da região Centro;
− Definir o modelo de organização do território regional;
− Identificar os espaços sub-regionais relevantes para a operacionalização do PROT e
desenvolver estratégias e propostas adequadas à sua diversidade, valorizando
especificidades e reforçando complementaridades como meio de afirmação da
competitividade e coesão regionais;
− Definir orientações e propor medidas para o uso, ocupação e transformação do solo
adequadas às especificidades dos modelos e padrões de povoamento, às características
das estruturas urbanas e às exigências dos novos fatores de localização de atividades, em
particular para contrariar os fenómenos de urbanização e edificação difusa para fins
habitacionais ou instalação de atividades não rurais;
− Definir orientações e propor medidas para um adequado ordenamento agrícola e florestal
do território, bem como de salvaguarda e valorização da paisagem, das áreas protegidas
ou classificadas e de outras áreas ou corredores ecológicos relevantes;
− Identificar e hierarquizar os principais projetos estruturantes do modelo territorial proposto,
bem como os que concorram para o desenvolvimento dos setores a valorizar, e definir
orientações para a racionalização e coerência dos investimentos públicos;
− Contribuir para a formulação da política nacional e regional de ordenamento do território,
harmonizando os diversos interesses públicos com expressão espacial, e servir de quadro
de referência e definir orientações para as decisões da Administração e para a elaboração
de outros instrumentos de gestão territorial;
− Definir mecanismos de monitorização e avaliação da execução das disposições do
PROT-Centro.
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O PROT-Centro apresenta um conjunto de normas orientadoras que, embora não assumam
uma natureza regulamentar, constituem orientações com incidência nos diferentes domínios
do ordenamento territorial e urbano. Essas normas organizam-se em torno de quatro grupos:
Normais Gerais (NG), Normas Específicas por Domínio de Intervenção (DI); Normas
Específicas de Base Territorial (TG) e Orientações de Política Setorial (OS).
As Normas Gerais identificam os princípios gerais de enquadramento que consubstanciam a
filosofia de regulação e de gestão territorial que suporta a proposta de modelo territorial para a
região Centro e de modelo de gestão necessário à sua concretização.
As Normas Específicas por Domínio de Intervenção definem o conjunto de orientações a
respeitar pelas diferentes entidades públicas cuja intervenção é considerada necessária para
a concretização do modelo territorial, com aplicação generalizada a todo o território da região.
As Normas de Base Territorial sistematizam as orientações que devem preferencialmente
aplicar-se nas diferentes Unidades Territoriais consignadas na proposta de modelo territorial:
Centro Litoral, Dão-Lafões e Planalto Beirão, Beira Interior e Pinhal Interior e Serra da Estrela.
No âmbito destas normas, e no que respeita, em particular, aos recursos geológicos, o PROTCentro refere, no ponto 7 da norma específica para o Sistema de Proteção e Valorização
Ambiental (DI71), que a administração central e a administração local devem recuperar as
paisagens degradadas pela ação antropogénica, como pedreiras, aterros, escavações,
escombreiras, sendo que nas pedreiras devem ser identificadas as condicionantes para as
áreas de proteção determinadas pelos respetivos planos de recuperação.
No ponto 2 da norma específica para o Sistema de Riscos Naturais e Tecnológicos (DI84), o
PROT-Centro estabelece que as mesmas entidades devem adotar políticas de ordenamento e
instrumentos que valorizem a prevenção e minimização dos processos relacionados com
riscos associados aos movimentos de massa e a processos de colapso, abatimento ou
instabilidade de zonas cársicas, de explorações mineiras e de recursos geológicos
(pedreiras), como forma de reduzir e mitigar os riscos.
No ponto 13 da mesma norma o PROT-Centro estabelece que se devem promover ações de
caracterização e resolução dos passivos ambientais no âmbito das áreas mineiras
abandonadas ou degradadas, através da caracterização geológica, hidrogeoquímica e
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hidrogeológica dessas áreas, visando implementar, parametrizar e quantificar os principais
indicadores de controlo ambiental, com a definição de hierarquias de intervenção.
Em relação às normas específicas de base territorial, o PROT-Centro apresenta as normas de
planeamento e gestão territorial e as normas por unidade territorial. No âmbito das primeiras,
o PROT-Centro refere (alínea d), ponto 5, TG10 – Edificabilidade em solo rural) que a
edificação isolada deve ter como função o suporte às atividades económicas associadas à
valorização dos recursos naturais, ambientais, culturais e paisagísticos e/ou à promoção da
multifuncionalidade dos espaços rurais, podendo as novas construções corresponder, entre
outros, a estabelecimentos industriais, incluindo os afetos à atividade extrativa, cuja
localização exija proximidade de matéria-prima ou que pela sua natureza técnica e
económica, justifique a sua localização em solo rural.
Para a Unidade Territorial Centro Litoral, em particular, na qual se insere a mina de Nasce
Água, o PROT-Centro refere no âmbito do Sistema de Proteção e Valorização Ambiental
(T16, ponto 16), que é necessário ordenar a atividade extrativa, assim como promover a
elaboração de estudos municipais e/ou intermunicipais que permitam identificar áreas de
extração compatíveis com os valores naturais.

III.5.4 – PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO FLORESTAL DO CENTRO LITORAL
(PROF CL)
Os Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF) constituem instrumentos de gestão
territorial de natureza setorial, estabelecendo regionalmente o conjunto de normas que
regulam as intervenções em espaços florestais, contendo as normas específicas de
intervenção, utilização e exploração dos espaços florestais, as quais têm como objetivo
promover e garantir a produção sustentada do conjunto de bens e serviços a eles associados.
Em termos gerais, os PROF regem-se pelos princípios orientadores da política florestal,
consagrados na Lei de Bases da Política Florestal (Lei 33/96, de 17 de agosto) que, no que
toca à organização dos espaços florestais, determinam que o ordenamento e a gestão
florestal se fazem através de planos regionais de ordenamento florestal, aos quais cabe a
explicitação das práticas de gestão a aplicar aos espaços florestais, manifestando um carácter
operativo face às orientações fornecidas por outros níveis de planeamento e decisão política.
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Constituem objetivos gerais dos PROF, nos termos do n.º 3 do Art.º 5.º da Lei de Bases da
Política Florestal, a avaliação das potencialidades dos espaços florestais, do ponto de vista
dos seus usos dominantes, a definição do elenco de espécies a privilegiar nas ações de
expansão e reconversão do património florestal, a identificação dos modelos gerais de
silvicultura e de gestão dos recursos mais adequados, a definição das áreas críticas do ponto
de vista do risco de incêndio, da sensibilidade à erosão e da importância ecológica, social e
cultural, bem como das normas específicas de silvicultura e de utilização sustentada dos
recursos a aplicar nestes espaços.
Os PROF visam, assim, constituir o contributo do setor florestal para outros instrumentos de
gestão territorial, em especial para os planos especiais de ordenamento do território (PEOT) e
os planos municipais de ordenamento do território (PMOT), no que respeita especificamente à
ocupação, uso e transformação do solo nos espaços florestais, dado que as ações e medidas
propostas nos PROF são integradas naqueles planos.
A Portaria 78/2013, de 19 de fevereiro, determinou um conjunto de factos relevantes para a
revisão dos PROF em vigor, bem como a suspensão, durante um período de dois anos, da
aplicação de alguns artigos dos regulamentos dos PROF. Por seu turno, a Portaria 141/2015,
de 21 de maio, veio aditar o aprofundamento dos objetivos específicos e operacionais dos
PROF e dos seus indicadores, em conformidade com a atualização da Estratégia Nacional
para as Florestas (R. C. M. n.º 6-B/2015, de 4 de fevereiro) e, consequentemente, prorrogar
por mais dois anos, a suspensão parcial dos PROF.
A área de implantação do projeto insere-se no território abrangido pelo Plano Regional de
Ordenamento Florestal do Centro Litoral (PROF CL), instrumento de política setorial aprovado
pelo Decreto Regulamentar 11/2006, de 21 de julho (tem suspensos, no âmbito acima
referido, os artigos n.os 36.º (referente às metas) e 38.º a 42.º (referentes à defesa da floresta
contra incêndios).
O PROF CL é constituído pelo Regulamento e por um Mapa Síntese, ambos anexos ao
D. R. 11/2006, de 21 de julho, sendo acompanhado por um relatório que inclui dois
documentos: A Base de Ordenamento, composta por “Base de Informação” e “Síntese de
Ordenamento”; e o Plano, composto por “Normas genéricas de intervenção nos espaços
florestais”, “Modelos de silvicultura”, “Objetivos estratégicos gerais e visão para a região
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PROF”, “Objetivos específicos, modelos de organização territorial e medidas a implementar”,
“Estratégias complementares” e “Indicadores para monitorização do Plano”.
O Regulamento estabelece (Capítulo IV “Planeamento florestal local”) os espaços florestais
sujeitos a Plano de Gestão Florestal (PGF) e aqueles que considera prioritários para a
instalação de Zonas de Intervenção Florestal (ZIF), definindo para estes espaços normas
complementares da legislação específica em vigor.
O Mapa Síntese identifica as sub-regiões homogéneas que são abrangidas pelo PROF CL,
num total de oito sub-regiões, situando-se a área de implantação do projeto na sub-região
homogénea Gândaras Sul (ver implantação no Mapa Síntese, no Anexo II), sub-região para a
qual o PROF CL visa a implementação e incremento das funções de produção, de recreio,
enquadramento e estética da paisagem e de proteção, estabelecendo, para tal, os seguintes
objetivos específicos (Art.º 18.º do Regulamento):
− Diversificar a ocupação dos espaços florestais arborizados com espécies que apresentem
bons potenciais produtivos;
− Adequar os espaços florestais à crescente procura de atividades de recreio e de espaços
de interesse paisagístico:
- Definir zonas com elevado potencial para o desenvolvimento de atividades de recreio e
de interesse paisagístico e elaborar planos de adequação destes espaços para recreio;
- Dotar as zonas com bom potencial para recreio com infra-estruturas de apoio;
- Adequar o coberto florestal nas zonas prioritárias à utilização para recreio;
− Adequar a gestão dos espaços florestais às necessidades de proteção da rede
hidrográfica, ambiental, microclimática e contra a erosão eólica;
− Recuperar os troços fluviais degradados.
No Mapa Síntese estão identificadas as zonas críticas do ponto de vista da defesa da floresta
contra incêndios, as zonas sensíveis para a conservação da natureza, a floresta modelo a
integrar numa rede regional de florestas modelo, os terrenos submetidos a regime florestal e
os corredores ecológicos.
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A área de implantação do projeto é abrangida por esta figura de “corredor ecológico”,
considerada pelo PROF CL como áreas que contribuem para a formação de metapopulações
de comunidades da fauna e da flora, tendo como objetivo conetar populações, núcleos ou
elementos isolados, integrando os principais eixos de conexão, delimitados no mapa síntese
com uma largura máxima de 3 km (n.º 1, do Art.º 10.º do Regulamento).
As normas a aplicar nos “corredores ecológicos” no âmbito do planeamento florestal, são as
consideradas para as funções de “proteção” e de “conservação” definidas no PROF CL,
nomeadamente a subfunção de proteção da rede hidrográfica, com objetivos de gestão e
intervenções florestais ao nível da condução e restauração de povoamentos nas galerias
ripícolas, bem como a subfunção de conservação de recursos genéticos, com objetivos de
gestão da manutenção da diversidade genética dos povoamentos florestais e manutenção e
fomento dos próprios corredores ecológicos (n.º 2, do Art.º 10.º do Regulamento).
Os “corredores ecológicos” devem ser objeto de tratamento específico no âmbito dos Planos
de Gestão Florestal (PGF), devem contribuir para a definição da estrutura ecológica municipal
no âmbito dos PMOT (n.º 3, do Art.º 10.º) e devem ainda ser compatibilizados com as redes
regionais de defesa da floresta contra os incêndios (RDFCI), sendo estas de carácter
prioritário (n.º 4, do Art.º 10.º do Regulamento).
Relativamente às “zonas críticas do ponto de vista da defesa da floresta contra incêndios”
delimitadas no PROF-CL, verifica-se que coincidem com os espaços “Floresta modelo” e
“Matas Nacionais e Perímetros florestais” também delimitados no Plano, espaços estes que
se encontram consideravelmente afastados da área de implantação do projeto, conforme se
pode observar no Mapa Síntese apresentado no Anexo II.
Neste quadro regulamentar, não se encontram definidas as situações em que os objetivos
específicos estabelecidos para as sub-regiões, assim como as funções consideradas para os
“corredores ecológicos”, serão ou não passíveis de se compatibilizar com outros usos e
servidões, existentes ou previstas, integradas no uso florestal dominante, quando, ademais,
se verifica que os “corredores ecológicos” estão traçados sobre uma base cartográfica - Mapa
Síntese - constituída apenas pela rede hidrográfica e apenas com a indicação dos limites dos
concelhos, sem ter, portanto, em conta os diversos elementos inerentes à ocupação do
território de uso público ou privado.
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A título de exemplo, e focalizando esta questão no setor extrativo, efetuada a implantação no
Mapa Síntese, de áreas declaradas cativas e de reserva para exploração de recursos
minerais existentes no concelho de Pombal (Portaria 448/90, de 16 de junho, Portaria 733/94,
de 12 de agosto e Decreto Regulamentar n.º 31/95, de 22 de novembro), verifica-se que os
“corredores ecológicos” se sobrepõem a estas áreas, criando uma situação para a qual não
há qualquer referência no Regulamento do PROF CL (ver implantação destas áreas no Mapa
Síntese, no Anexo II).
Pode-se compreender que assim seja, se se atender à natureza dos PROF como
instrumentos de política setorial que visam estabelecer orientações estratégicas florestais a
incorporar noutros instrumentos de ordenamento do território, sendo que, para tal, conforme
estabelecido no n.º 4, do Art.º 3.º, do Regulamento, no âmbito do acompanhamento da
elaboração, revisão e alteração dos PMOT e dos PEOT, a autoridade florestal nacional deverá
assegurar a necessária compatibilização com as orientações e medidas contidas neste Plano.
Um possível esclarecimento destas questões encontra-se no relatório que acompanha o
PROF CL, em cuja Parte A – “Base de Informação”, Caderno 3 – “Análise do setor florestal”,
Secção 3.7 – “Restrições de utilidade pública nos espaços florestais”, se encontra referido que
“a maior expressão cartográfica das condicionantes (restrições ao desenvolvimento florestal)
em determinadas áreas servirá de indicador de maiores limitações a uma dinâmica de
transformação dos espaços florestais, o que terá de ser considerado no planeamento florestal
que aí se faça”, elucidando que há “condicionantes que são apenas apresentadas, não tendo
sido possível localizá-las (cartografá-las) por insuficiência de informação” (p. 227).
Destas condicionantes não identificadas na cartografia do PROF CL, são mencionadas as
“servidões geológicas”, entre as quais as áreas cativas e de reserva e as pedreiras, sendo
sobre estas últimas referido (p. 236) que o prédio no qual se localize uma pedreira…e, bem
assim, os prédios vizinhos, pode ser objecto de servidão administrativa, em razão do interesse
económico da exploração.
Pode-se, assim, concluir que o projeto em estudo não colide com as políticas e objetivos
estratégicos que se encontram estabelecidos no PROF CL para a sub-região homogénea
Gândaras Sul, onde se insere.
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III.5.5 – ÁREAS SENSÍVEIS
De acordo com o Art.º 2.º, do D. L. 151-B/2013, de 31 de outubro (alterado pelo D. L. 47/2014,
de 24 de março e pelo D. L. 179/2015, de 27 de agosto), são áreas sensíveis:
i) Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do D. L. 142/2008, de 24 de julho (alterado e
republicado pelo D. L. 242/2015, de 15 de outubro);
ii) Sítios da Rede Natura 2000, Zonas Especiais de Conservação (ZEC) e Zonas de Proteção
Especial (ZPE), classificadas nos termos do D. L. 140/99, de 24 de abril (alterado e
republicado pelo D. L. 49/2005, de 24 de fevereiro, e alterado pelo D. L. 156-A/2013, de 8 de
novembro), no âmbito das Diretivas n.os 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril de 1979,
relativa à conservação das aves selvagens, e 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio de
1992, relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens;
iii) Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação definidas
nos termos da Lei 107/2001, de 8 de setembro.
A área em estudo não está inserida em áreas enquadradas em qualquer dos critérios e
quadros legais acima referidos.
Destas áreas, as mais próximas da área em estudo são os Sítios da Rede Natura 2000 “SicóAlvaiázere” (PTCON0045), localizado cerca de 15 km a Este, e “Azabuxo-Leiria”
(PTCON0046), localizado cerca de 18 km a Sul.
Como sítio de interesse para a conservação da natureza, no âmbito do projeto Biótopos do
programa comunitário Corine (Coordination of information on the Environment), encontra-se
imediatamente a Oeste do limite da área de implantação do projeto, abrangendo parte da área
em estudo, a Mata Nacional do Urso.
Com uma área de 6 873,15 ha, o biótopo Corine Mata Nacional do Urso foi incluída pelo
Instituto da Conservação da Natureza (ICN) na Lista Nacional de Sítios apresentada na
2.ª fase da Rede Natura 2000, pese embora não tenha sido selecionada para integrar a Rede
Natura.
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A área da Mata Nacional do Urso ao nível do PDM de Pombal abrange diferentes categorias
de espaço, estando maioritariamente classificada como “Espaço Florestal de Produção” e
“Espaço Florestal de Conservação” e, na zona mais litoral, como “Espaço Natural”, ficando
também inserida em Reserva Ecológica Nacional
A Mata Nacional do Urso encontra-se sujeita ao Regime Florestal Total por força do Decreto
24 de dezembro de 1901 e do Decreto 24 de dezembro de 1903. Insere-se no PROF CL e o
Plano de Gestão Florestal (PGF) da Mata Nacional do Urso, permite concretizar os objetivos e
as metas do PROF CL.

III.5.6 – ESTRATÉGIA NACIONAL PARA OS RECURSOS GEOLÓGICOS
A Estratégia Nacional para os Recursos Geológicos, aprovada pela Resolução do Conselho
de Ministros 78/2012, de 11 de dezembro, assume que a exploração responsável dos
recursos geológicos constitui um meio importante de desenvolvimento, que pode contribuir de
modo relevante para o desempenho da economia nacional, potenciando a criação de
oportunidades de crescimento e desenvolvimento, através das receitas obtidas por via fiscal,
de royalties e outros encargos de exploração, da criação de emprego, do reforço do
conhecimento, da transferência de tecnologia, da criação de infraestruturas e serviços sociais,
do fomento de indústrias de transformação a jusante e do desenvolvimento de pequenas e
médias empresas locais para fornecimento de bens e prestação de serviços.
Considerando a indústria extrativa imprescindível para a sociedade contemporânea, por ser
quem fornece as matérias-primas essenciais às indústrias transformadoras e de construção,
e, por conseguinte, a importância estratégica crescente que os recursos geológicos têm vindo
a assumir, a nível mundial, a Estratégia Nacional para os Recursos Geológicos aponta
Portugal como um dos países da Europa com um potencial relevante para a ocorrência de
uma grande diversidade de recursos geológicos com interesse económico, referindo que as
estimativas atuais do valor dos recursos geológicos nacionais passíveis de exploração,
permitem obter, numa primeira aproximação simplificada, um valor de cerca de 1x o Produto
Interno Bruto (PIB) nacional, o que confere ao setor mineiro, embora ainda com uma
expressão económica reduzida, um impacto positivo na economia nacional, sendo o
contributo das matérias-primas minerais para exportação igualmente importante.
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Considerando ainda que um desenvolvimento sustentável implica, todavia, que tais benefícios
sejam obtidos sem comprometer as condições ambientais, sociais e culturais e sem gerar
impactos negativos a longo prazo, a Estratégia Nacional para os Recursos Geológicos,
assume a necessidade de prévia consolidação de uma política de sustentabilidade, que
contemple de modo integrado as vertentes económica, social e ambiental, bem como a
definição de um quadro legal e institucional eficiente.
Neste quadro, a Estratégia Nacional para os Recursos Geológicos tem como visão estratégica
tornar o setor mineiro competitivo e garante de abastecimento de matérias-primas, numa
perspetiva de sustentabilidade do todo nacional, consagrando os necessários equilíbrios entre
as vertentes económica, social, ambiental e territorial, em face dos impactos diretos e
indiretos da atividade, estabelecendo as seguintes linhas orientadoras:
1) Criação de riqueza e de emprego;
2) Valorização dos recursos humanos e promoção do potencial nacional resultante da
descoberta de novos recursos minerais;
3) Capacidade de integrar valor acrescentado, fomentando a inovação técnica e tecnológica e
incentivando as exportações;
4) Sustentabilidade na gestão dos recursos naturais, através da consideração do património
geológico e mineiro como elemento fundamental do planeamento e ordenamento do território;
5) Responsabilidade social, através do incentivo a ações de apoio às comunidades locais e da
proteção da saúde e da segurança dos trabalhadores e das populações;
6) Responsabilidade ambiental, através do desenvolvimento de boas práticas ambientais, da
não criação de passivos ambientais e da sua reabilitação, quando existam, bem como da
reabilitação do legado mineiro;
7) Capacidade de contribuir efetivamente para o reforço da importância estratégica de
Portugal, através da promoção da competitividade dos recursos nacionais a nível mundial e
da garantia do abastecimento de matérias-primas.
Tendo em vista promover um setor mineiro:
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a) Dinâmico, que garanta a captação e realização de investimento e uma exploração
adequada dos recursos;
b) Sustentável, no plano económico, social e ambiental;
c) Que promova o crescimento da economia nacional, através da garantia de abastecimento
de matérias-primas essenciais e do reforço da sua importância no PIB e nas exportações;
d) Que promova o desenvolvimento regional, garantido retorno e emprego para as populações
locais e assegurando o desenvolvimento das comunidades onde se insere.
As linhas orientadoras da Estratégia Nacional para os Recursos Geológicos que suportam a
visão pretendida para o setor assentam em quatro eixos de atuação: Eixo A - Adequação das
bases do setor; Eixo B - Desenvolvimento do conhecimento e valorização do potencial
nacional; Eixo C - Divulgação e promoção do potencial nacional; Eixo D - Sustentabilidade
económica, social, ambiental e territorial.
Como ações específicas a implementar para a concretização dos objetivos de cada um dos
eixos de atuação, destaca-se para o “Eixo A”, no âmbito da medida “Adequação dos
normativos jurídicos aplicáveis”, a elaboração de novo diploma base dos recursos geológicos,
a elaboração de diplomas complementares e a elaboração de propostas de alteração a
diplomas conexos com o regime dos recursos geológicos; e para o “Eixo D”, no âmbito da
medida “Planeamento territorial”, o acompanhamento do Programa Nacional da Política de
Ordenamento do Território e de outros instrumentos de gestão territorial e a elaboração de um
plano setorial dos recursos geológicos, no âmbito do Regime Jurídico dos Instrumentos de
Gestão Territorial e respetiva avaliação dos efeitos no ambiente.
Uma das ações entretanto já implementada foi a elaboração de um novo diploma base dos
recursos geológicos, o qual foi publicado através da Lei 54/2015, de 22 de junho, que
estabelece as bases do regime jurídico da revelação e do aproveitamento dos recursos
geológicos existentes no território nacional, incluindo os localizados no espaço marítimo
nacional.
O projeto em estudo está em completa consonância com esta visão estratégica e linhas
orientadoras estabelecidas na Estratégia Nacional para os Recursos Geológicos e,
consequentemente, com os preceitos do Lei 54/2015, de 22 de junho, constituindo um projeto
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de elevada importância para economia nacional, ao fornecer matérias-primas essenciais a
relevantes setores da indústria transformadora nacional, vocacionado também para a
exportação, que procede ao aproveitamento eficiente e racional do recurso geológico, com a
utilização das melhores técnicas disponíveis e aplicação de normas operacionais,
promovendo a melhoria contínua da sua sustentabilidade ambiental.

III.6 – CLIMA
III.6.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS
A presente caracterização do clima teve por base os dados climatológicos registados na
Estação Meteorológica de Montemor-o-Velho, referentes ao período compreendido entre 1971
e 2000 (normais climatológicas mais recentes disponíveis), fornecidos pelo Instituto Português
do Mar e da Atmosfera (IPMA), (ver Anexo III).
Esta estação meteorológica é, das estações oficiais com dados disponíveis1, a que se
encontra mais próxima da mina de Nasce Água, distando desta cerca de 25 km para NNE,
posicionando-se na latitude 40º 11’N e longitude 08º 43’W, a 15 m de altitude, pelo que se
considera que os dados obtidos nesta estação traduzem as condições climatéricas da área
em estudo.

III.6.2 – DADOS CLIMATOLÓGICOS
III.6.2.1 – TEMPERATURA DO AR
No período de tempo a que se referem os dados disponíveis, a temperatura média anual foi
de 15,3ºC, com um valor máximo das médias mensais de 20,8ºC, correspondente ao mês de
julho, e um valor mínimo das médias mensais de 9,7ºC, correspondente ao mês de janeiro.
A amplitude térmica anual, considerando os valores da temperatura média mensal do mês
mais quente e do mês mais frio, foi de 11,1ºC.
________________
1) Outras estações meteorológicas existentes na região (ex: estações de Monte Real e Guia-Estação),
não disponibilizam séries de dados completas (normais climatológicas) sobre os diferentes parâmetros
climatológicos, de forma a que pudessem ser utilizados para este estudo.
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A temperatura máxima diária foi de 40,5ºC, registada no mês de junho, e a temperatura
mínima diária foi de -6,0ºC, registada no mês de janeiro.
O gráfico seguinte representa os valores médios mensais e os valores máximos e mínimos
diários da temperatura, no período a que se referem os dados disponíveis.
Gráfico III.6.1 – Temperatura média mensal e temperaturas diárias.
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Fonte: IPMA, 2016.

A média anual de dias com temperaturas máximas superiores a 25ºC foi de 75,4 dias,
distribuídos pelos meses de março a novembro, e com temperaturas mínimas inferiores a 0ºC
foi de 11,0 dias, distribuídos pelos meses de outubro a março.

III.6.2.2 – PRECIPITAÇÃO
A precipitação média anual foi de 890,8 mm, tendo sido dezembro o mês mais chuvoso, com
uma precipitação média mensal de 128,9 mm, seguido dos meses de janeiro (120,5 mm) e
novembro (117,1 mm). Julho e agosto foram os meses mais secos, com precipitação média
mensal de 9,6 mm e 11,9 mm, respetivamente.
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O valor máximo de precipitação média diária foi de 84,4 mm, atingida no mês de maio,
seguindo-se os meses de fevereiro, julho e outubro, com precipitações médias diárias de
83,8 mm, 73,0 mm e 71,4 mm, respetivamente.
O gráfico seguinte representa os valores médios mensais e máximos diários da precipitação
no período a que se referem os dados disponíveis.
Gráfico III.6.2 – Valores médios mensais e máximos diários da precipitação.
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O maior número de dias por mês em que ocorreu precipitação superior a 0,1 mm foi de 13,4
dias no mês de janeiro, de 12,7 dias no mês de dezembro e de 12,4 dias no mês de fevereiro,
correspondendo estes números de dias a uma precipitação superior a 1,0 mm em 12,6 dias
em janeiro, 11,7 dias em dezembro e a 11,4 dias em fevereiro.
O número médio anual de dias com valores de precipitação iguais ou superiores a 10 mm foi
de 31,1 dias, a maior parte dos quais distribuídos pelos meses de outubro a maio.

III.6.2.3 – HUMIDADE RELATIVA DO AR
A média anual da humidade relativa do ar foi de 86%, correspondendo aos meses de outubro
a fevereiro as médias mensais mais elevadas, com valores compreendidos entre 88% (em
dezembro e fevereiro) e 90% (em novembro), e aos meses de abril a julho a média mensal
mais baixa, com um valor de 83% nos quatro meses.
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O gráfico seguinte representa a variação dos valores médios mensais e a média anual da
humidade relativa do ar no período considerado.
Gráfico III.6.3 – Médias mensais e média anual da humidade relativa do ar.
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III.6.2.4 – EVAPORAÇÃO E NEVOEIRO
A evaporação média anual foi de 936,5 mm, com o maior valor das médias mensais
(108,3 mm) correspondente ao mês de agosto e o menor valor das médias mensais
(49,7 mm) correspondente ao mês de janeiro.
O número médio anual de dias com nevoeiro foi de 18,0, com o maior valor das médias
mensais (2,3 dias) correspondente ao mês de outubro e o menor valor das médias mensais
(0,4 dias) correspondente ao mês de junho.

III.6.2.5 – NEVE, GRANIZO E GEADA
A neve, granizo e geada são fenómenos pouco frequentes na região. Não se registou a
ocorrência de neve durante o período em análise e granizo ocorreu apenas numa média de
0,5 dias por ano, nos meses de abril e julho.
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A formação de geada ocorreu em média em 12,2 dias por ano, nos meses de novembro a
março, registando-se em janeiro o maior número de ocorrências (4,5 dias).

III.6.3 – ANÁLISE TERMOPLUVIOMÉTRICA
A análise termopluviométrica foi efetuada pelo método de Gaussen com base nos valores das
médias mensais da precipitação e da temperatura.
No diagrama de Gaussen os valores médios mensais da precipitação são relacionados com o
dobro dos valores médios mensais da temperatura (P = 2xT), razão pela qual a escala gráfica
da precipitação assume o dobro da escala da temperatura.
Gráfico III.6.4 – Diagrama Termopluviométrico de Gaussen.

O gráfico acima evidencia, essencialmente, dois períodos de características climáticas
distintas. Um Período Húmido, de outubro a maio, correspondente aos espaços do gráfico
onde a curva da precipitação excede a curva da temperatura, e um Período Seco, que
abrange os meses de julho e agosto, correspondente ao espaço no gráfico onde a curva da
temperatura excede consideravelmente a curva da precipitação. Nos meses de junho e
setembro efetua-se a transição entre os dois períodos considerados.
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Em função dos valores da temperatura e da precipitação utilizados no diagrama de Gaussen,
elaborou-se um hidrotermograma que divide o ano hidrológico segundo quatro quadrantes
demarcados pela vertical da abcissa 18ºC e pela horizontal da ordenada 40 mm, conforme
representado no gráfico seguinte.
Gráfico III.6.5 – Hidrotermograma.

Cruzando a informação obtida nos dois gráficos acima, verifica-se que o Período Húmido,
apresenta características de Chuvoso Frio nos meses de outubro a maio e de Chuvoso
Quente no mês de setembro e que o Período Seco tem unicamente características de Seco
Quente.

III.6.4 – CLASSIFICAÇÃO DO CLIMA
De acordo com a classificação climática de Köppen, os dados analisados caracterizam um
clima temperado do tipo Csb – Invernos suaves (a temperatura do mês mais frio é inferior a
18 ºC e superior a -3 ºC) e verões secos (a precipitação média do mês mais seco é inferior a
40 mm e a 1/3 da precipitação média do mês mais chuvoso), frescos e longos (temperatura
média do mês mais quente não excede os 22 ºC e existem mais de 4 meses com temperatura
média superior a 10 ºC).
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Segundo a classificação climática de Thornthwaite, tendo por base os dados obtidos no
balanço hídrico sequencial (ver item III.7.3.4.2 – Balanço Hídrico ao Nível do Solo), o clima da
área em estudo é do tipo B’2 B1 s a’, ou seja, um clima 2.º Mesotérmico, pouco húmido
(embora com período húmido extenso), com défice moderado de água no Verão e nula ou
pequena eficácia térmica.
Quadro III.6.1 – Classificação climática de Thornthwaite.
PARÂMETRO

VALOR O BTIDO

SÍMBOLO

DESCRIÇÃO

ETP

ETP = 768,3 mm

B’2

2º Mesotérmico

Ih=Iu-0,6Ia

Ih = 27,5%

B1

Pouco húmido

Ia=Défice/ETP

Ia = 29,5%

s

Défice de água moderado no
Verão

C=ETPm/ETP

C = 40,8%

a’

Nula ou pequena

ETP: evapotranspiração potencial.
ETPm: evapotranspiração potencial nos três meses mais quentes do ano (julho, agosto e setembro).
Ia: Índice de aridez.
Iu: Índice de humidade.
Ih: Índice hídrico.
C: Eficácia térmica no Verão.

Daveau, S., et al. (1999), descreve o clima na área em estudo como um clima “marítimo de
fachada atlântica”, com poucos dias de forte calor ou de frio sensível, devido à influência
atlântica, tratando-se de um clima relativamente chuvoso com forte e persistente nebulosidade
e diferenciação térmica local acentuada. As zonas menos expostas aos ventos atlânticos
apresentam já um toque climático continental.

III.6.5 – REGIME DE VENTOS
No período de tempo considerado neste estudo, os ventos mais frequentes sopraram do
quadrante NW com uma frequência média anual de 28,3%, seguindo-se os ventos do
quadrante SE com uma frequência média anual de 22,5%.
Os ventos mais velozes sopraram dos quadrantes N e S com uma velocidade média anual de
10,5 km/h, tratando-se, portanto, de ventos fracos (velocidades médias anuais inferiores a
12 km/h). Os ventos do quadrante SE foram os que registaram a velocidade média anual mais
baixa (6,7 km/h).
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Gráfico III.6.6 – Distribuição média anual dos ventos.
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No que se refere à velocidade média mensal dos ventos, os maiores valores registados foram
13,5 km/h no mês de maio, 12,9 km/h nos meses de maio e dezembro e de 12,8 km/h no mês
de dezembro, em ventos provenientes, respetivamente, dos quadrantes E, NE e SW. Os
menores valores registados foram 4,0 km/h no mês de novembro, 4,1 km/h no mês de
setembro e 4,6 km/h nos meses de setembro e outubro, em ventos provenientes,
respetivamente, dos quadrantes N, W e NW.
Durante os meses do período seco (junho, julho e agosto), período em que se podem levantar
as situações mais críticas de empoeiramento, os ventos mais frequentes sopraram dos
quadrantes NW e N, com frequências médias mensais, respetivamente, da ordem de 44,0% e
23%. Neste período os ventos mais velozes sopraram do quadrante N, com velocidades
médias da ordem de 11,0 km/h.
A calmaria (velocidades dos ventos inferiores a 1 km/h), ocorreu em 0,8% do ano, tendo-se
manifestado com maior frequência nos meses de dezembro (2,0%) a março (1,6%).
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III.7 – RECURSOS HÍDRICOS
III.7.1 – ÂMBITO DE CARACTERIZAÇÃO
Neste domínio caracterizam-se os recursos hídricos superficiais e subterrâneos, ao nível
regional e ao nível local, tendo por base diversas fontes bibliográficas e a informação de
campo obtida para este estudo.
A caracterização dos recursos hídricos superficiais enquadra a hidrologia da área em estudo
na bacia hidrográfica do rio Lis, tratando as matérias relacionadas com o escoamento
superficial, carácter dos cursos de água e qualidade da água, focalizando depois este estudo
na hidrologia superficial da área de implantação do projeto.
A caracterização dos recursos hídricos subterrâneos enquadra a área em estudo no sistema
aquífero regional, concretamente o sistema aquífero de Leirosa-Monte Real, caracterizando
os respetivos parâmetros hidráulicos, a qualidade da água subterrânea e a vulnerabilidade do
aquífero à poluição, procedendo-se ainda à inventariação dos pontos de água subterrânea e
dos perímetros de proteção das captações de água para abastecimento público existentes na
área em estudo.
Concretamente para a área de implantação do projeto, elaborou-se um Estudo Hidrogeológico
que incluiu a caracterização da estrutura e do funcionamento hidráulico do aquífero
subjacente àquela área, sintetizando depois estas matérias num modelo hidrogeológico
conceptual. Procedeu-se depois à caracterização da qualidade da água da lagoa e do furo de
captação da mina em estudo.
Os estudos efetuados neste domínio dos recursos hídricos permitem correlacionar o projeto
em estudo com a hidrologia superficial e subterrânea, ao nível da sua interferência em linhas
de água superficiais, na rede de fluxos hídricos subterrâneos e na qualidade da água
superficial e subterrânea, constituindo a base de análise dos impactes do projeto, adiante
realizada neste EIA (item IV.8 - Impactes nos recursos hídricos).
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III.7.2 – HIDROLOGIA SUPERFICIAL
III.7.2.1 – BACIA HIDROGRÁFICA
A área em estudo insere-se no setor N da bacia hidrográfica do rio Lis, uma bacia posicionada
entre as latitudes 39º 30' e 40º 00' N e as longitudes 8º 35' e 8º 00' W, delimitada a N pela
bacia do Mondego, a E pela bacia do Tejo e a S pela bacia das Ribeiras do Oeste, perfazendo
uma área total de 850 km2, que abrange seis concelhos do distrito de Leiria (Leiria, Pombal,
Batalha, Marinha Grande, Alcobaça e Porto de Mós) e um concelho do distrito de Santarém
(Ourém).
Figura III.7.1 – Bacia Hidrográfica do rio Lis (s/escala).

O rio Lis nasce próximo do lugar das Fontes, na freguesia de Cortes do concelho de Leiria, a
cotas que rondam os 400 m de altitude, efetuando um percurso de aproximadamente 38 km
até Vieira de Leiria, onde desagua no Oceano Atlântico. A montante das Fontes, na serra de
Aire (Maciço Calcário Estremenho), verifica-se um escoamento subterrâneo que alimenta a
nascente do rio.
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A partir da nascente (exsurgências das Fontes), a cotas médias de 400 m, o Lis apresenta um
declive médio do seu perfil longitudinal de cerca de 0,26%, sendo cortado pela curva de nível
25 m imediatamente a jusante da cidade de Leiria, o que significa um declive de cerca de
0,60% para o primeiro troço do rio, com cerca de 12 km, correspondendo aos últimos 26 km
um perfil médio com declive de cerca de 0,10%, desenvolvendo-se neste troço em vale aberto
de fundo consideravelmente mais largo que no troço a montante.
O relevo é em geral pouco acidentado e de baixa altitude em 2/3 da área da bacia
hidrográfica, apresentando cotas inferiores a 200 m e 90% dos declives inferiores a 15%,
tornando-se mais acentuado a S e SE na zona da bacia que abrange o Maciço Calcário
Estremenho.
Em termos litológicos, no setor norte da bacia predominam as formações arenosas e
cascalhentas, em toda a zona central, entre Monte Redondo, Amor e Leiria, individualizandose no seio destas formações uma mancha constituída por arenitos, calcários margosos e
margas, predominando no setor sul as formações calcárias do Maciço Calcário Estremenho.
Tratando-se em geral de formações de elevada permeabilidade, a infiltração das águas
pluviais

é

favorecida

em

detrimento

do

escoamento

superficial,

conferindo

fraca

expressividade à rede de drenagem superficial da bacia. Estas características acentuam-se
na área em estudo devido à sua constituição arenosa.
O rio Lis atravessa os eixos diapíricos de Leiria e Monte Real, sendo as suas vertentes
constituídas

pelas

formações

jurássicas,

cretácicas

e

terciárias

com

litologias,

predominantemente, arenosas. A sua posição atual terá sido condicionada pelos movimentos
deformantes que ocorreram do Jurássico médio até ao Pliocénico, conduzindo o troço fluvial
por um jogo de falhas meridianas e, posteriormente, com direção E-W, sentido para o qual o
rio passa a correr, a jusante de Monte Real, num percurso de 11 km até à foz.
Os principais afluentes do rio Lis são, na margem direita, o rio de Fora e a ribeira da
Caranguejeira e, na margem esquerda, a ribeira do Rio Seco e o rio Lena, sendo este último o
afluente mais importante, efetuando um percurso de 27 km, numa área drenada de 189 km2,
integralmente efetuada no Maciço Calcário Estremenho.
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Acerca das características da rede de drenagem da bacia, no que respeita à relação entre a
ordem dos cursos de água e o tipo de escoamento, verificam-se as seguintes tipologias:
(de acordo com o critério de Horton modificado por Strahler)
Ø Linhas de água de 1.ª e 2.ª ordem - escoamento efémero ou torrencial;
Ø Linhas de água de 3.ª e 4.ª ordem - escoamento sazonal;
Ø Linhas de água de 5.ª ordem ou ordem superior - escoamento perene.
Os principais afluentes do rio Lis são cursos de água de 3.ª e 4.ª que podem prolongar o
escoamento para os primeiros meses do período seco, dependendo do índice de precipitação
do período anterior. De um modo geral, no período seco, o rio Lis, e os rios Lena e Fora, estes
afluentes do Lis, mantêm escoamento.
Na área em estudo, a constituição arenosa e o relevo aplanado que a caracterizam,
favorecem a rápida infiltração das águas pluviais, conferindo uma rede de drenagem pouco
expressiva. Nesta área drenam, esparsamente, linhas de água de 1.ª e 2.ª ordem que
alimentam a ribeira de Nasce Água, a ribeira dos Amieiros e, já no extremo sul desta área, o
ribeiro da Mata da Velha. Estas são linhas de água de 3.ª e 4.ª ordem que alimentam o ribeiro
de Fonte Cova, mais a sul designado por rio de Fora (5.ªordem).

III.7.2.2 – HIDROLOGIA SUPERFICIAL NA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO
Na envolvente da mina de Nasce Água ocorre uma linha de água de 3.ª ordem de carácter
sazonal, designada por ribeira de Nasce Água, alimentada por linhas de água de 1.ª ordem,
de carácter torrencial, constituindo uma malha de drenagem muito espaçada e pouco
ramificada.
A ribeira de Nasce Água atravessa a concessão mineira C-150 no sentido N-S, verificando-se
que o projeto em estudo preserva este traçado da ribeira, da qual estabelece um afastamento
de 50 m.
A área respeitante ao projeto em estudo, nas suas duas fases de exploração consideradas no
Plano de Lavra, incluindo a área da mina já licenciada, não é atravessada por linhas de água
de qualquer ordem.
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As águas pluviais que precipitam na área da mina infiltram-se de imediato no maciço arenoso,
podendo verificar-se, em períodos de maior pluviosidade, algum escoamento superficial de
carácter torrencial que entra na área da mina provindo da sua envolvente E (a cotas mais
elevadas), fazendo-se em direção à lagoa da mina.
Na cartografia militar (1:25000) está sinalizada uma linha de água de 2.ª ordem, que teria
efetuado drenagem pelo extremo sul da mina (área licenciada), em direção à ribeira de Nasce
Água, situação que de facto não se verifica no terreno, não havendo registos de que a
instalação da mina tenha originado a interrupção de qualquer linha de água.
Segundo informação da Junta de Freguesia da Guia (ver declaração no Anexo IV, emitida em
22 de novembro de 2000, aquando da realização do anterior EIA da IMOSA) a mencionada
linha de água encontrava-se sem atividade para ocidente desde a altura em que foi
implantada a linha de caminho de ferro, cerca de 2 km a montante da mina de Nasce Água.
Atualmente, verifica-se, na envolvente da mina, a nascente, um canal de drenagem,
intervencionado por exploração agrícola, o qual, eventualmente, poderia corresponder a essa
linha de água, encontrando-se o mesmo interrompido a alguns metros do traçado da conduta
de gás natural, pelo que não há comunicação desse canal de drenagem para jusante
(ocidente), em direção à área da mina.
Cabe, por fim, dar nota de uma ocorrência detetada (maio de 2016) na envolvente nascente
da mina, relacionada com a presença ao ar livre de escoamentos de água de muito má
qualidade, provindos mais de nascente e, obviamente, alheios à mina em estudo. Esta
situação suscitou a preocupação da IMOSA, pois, para além das manifestas condições de
insalubridade na sua envolvente próxima, pode vir a originar contaminações na água da lagoa
e do furo de captação da mina, por infiltrações na massa arenosa. A empresa documentou e
comunicou esta situação às entidades competentes (APA/ARH-Centro, CCDR-Centro e C. M.
de Pombal).
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III.7.2.3 – QUALIDADE DA ÁGUA SUPERFICIAL
III.7.2.3.1 - FONTES DE POLUIÇÃO
O PGBH dos rios Vouga, Mondego e Lis (2012), identificou como fontes de poluição mais
significativas sobre as massas de água superficiais na região hidrográfica, os efluentes
urbanos, os efluentes industriais, os efluentes das explorações pecuárias e as explorações
aquícolas, apresentando uma estimativa de cargas orgânicas (CQO e CBO5), de sólidos
suspensos totais (SST) e de nutrientes (azoto e fósforo), provenientes das fontes de poluição
tópicas, com base em dados referentes ao ano de 2010.
Quadro III.7.1 – Poluição tópica nas bacias dos rios Vouga, Mondego e Lis.
Cargas poluentes (t/ano)

Fontes de poluição tópica
CQO

CBO5

SST

N

P

Efluentes urbanos

11 131

3 268

4 064

2 337

483

Efluentes industriais

19 398

1 562

1 555

240

99

Efluentes de Agropecuárias

216

49

96

19

9

Aquiculturas

245

172

-

17

-

30 990

5 051

5 715

2 613

591

Total
Fonte: PGBH, 2012.

De acordo com os dados apresentados, verifica-se que em termos de cargas orgânicas os
efluentes urbanos eram o setor que contribuía mais significativamente em termos de CBO5,
enquanto a indústria assumia grande expressão em termos de CQO. Em termos de cargas de
nutrientes e sólidos suspensos totais, o setor urbano era o que tinha maior expressão.
O PGBH (2012) refere que as bacias da região hidrográfica que apresentavam maiores
descargas de carga poluente para o meio recetor eram as bacias do Vouga e do Mondego, o
que estaria relacionado com o facto de cerca de 70% da população da região hidrográfica
residir na área destas bacias o que, consequentemente, gerava um maior volume de água
rejeitada, sendo ainda que na região hidrográfica o volume de efluentes sujeitos a tratamento
terciário era inferior a 20%.
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No que diz respeito à bacia hidrográfica do rio Lis, o PGBH (2012) apresenta os seguintes
dados sobre as cargas poluentes de fontes de poluição tópica, descarregadas nesta bacia
hidrográfica.
Quadro III.7.2 – Estimativa das cargas poluentes de fontes de poluição tópica, na bacia do
Lis.
Fontes de poluição tópica

CQO

CBO5

SST

N

P

534,40

89,40

408,00

262,20

28,90

Adegas vinícolas

12,67

7,50

0,58

0,79

0,27

Laticínios

0,05

0,03

0,01

0,03

0,008

Lagares de azeite

67,37

26,77

16,77

0,38

0,17

Outras indústrias agroalimentares

0,51

0,34

0,34

0,29

0,10

Indústrias transformadoras

4,25

0,08

-

0,05

-

Outras indústrias
transformadoras*

632,80

52,22

277,04

-

-

Total

717,65

86,94

294,74

1,54

0,55

Suiniculturas

44,49

9,98

20,01

3,98

1,73

1 296,54

186,32

722,75

267,72

31,18

Efluentes urbanos

Efluentes
industriais

Agropecuárias

Cargas poluentes (t/ano)

Total
Fonte: PGBH (2012).

* referente a instalações não georreferenciadas, que não detêm títulos de utilização dos recursos hídricos relativos
à rejeição de água residual.

Os dados do quadro acima permitem verificar que as cargas poluentes associadas à bacia
hidrográfica do Lis constituíam uma pequena parte das cargas poluentes registadas na região
hidrográfica em que se insere, correspondendo a carga de CQO a cerca de 4,2%, a carga de
CBO5 a cerca de 3,7%, a carga de sólidos suspensos totais a cerca de 12,6%, a carga de
azoto a cerca de 10,2% e a carga de fósforo a cerca de 5,3% dos respetivos totais registados
na região hidrográfica.
As cargas de CQO na bacia do Lis provinham maioritariamente dos efluentes industriais,
embora a contribuição dos efluentes urbanos fosse também significativa, e as cargas de
CBO5, sólidos suspensos totais e nutrientes, era maioritariamente proveniente dos efluentes
urbanos (PGBH, 2012).
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Relativamente aos efluentes urbanos, o PGBH (2012) refere que a bacia do Lis, apesar de
apresentar a maior densidade populacional da região hidrográfica, não apresentava a maior
densidade de cargas poluentes (Figura III.7.2), situação que se devia ao facto de existirem
nesta bacia hidrográfica instalações de tratamento com eficiências de remoção elevadas.
Figura III.7.2 – Densidade populacional e de cargas poluentes. Fonte: PGBH, 2012.

Fonte: PGBH, 2012

Em termos de nível de tratamento nas instalações de tratamento de águas residuais (ETAR e
FSC), o PGBH (2012) refere que na bacia do Lis cerca de 99,8% das águas residuais eram
sujeitas a um tratamento de nível terciário e apenas 0,2% eram sujeitas a um nível de
tratamento secundário, não existindo pontos de rejeição com descarga direta ou tratamento
de nível primário.
No que diz respeito aos efluentes industriais, as indústrias transformadoras eram o setor com
maior peso nas cargas poluentes do Lis, destacando-se na indústria agroalimentar a
contribuição dos lagares de azeite (PGBH, 2012).
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No que diz respeito aos efluentes das agropecuárias, destacam-se as suiniculturas, referindo
o PGBH (2012) que existia um número significativo de explorações suinícolas na bacia do Lis,
sendo elevada a sua pressão sobre as massas de água superficial, embora não existissem
descargas diretas para as linhas de água, sendo essas descargas apenas pontuais e
relacionadas com a avicultura.
Para além da poluição tópica, as massas de água superficiais eram também afetadas pela
poluição difusa, sendo identificadas no PGBH (2012), como pressões mais significativas sobre
as massas de água superficiais, a agricultura e as agropecuárias, apresentando uma
estimativa das cargas poluentes geradas por estes setores de atividade, na região
hidrográfica e na bacia do Lis em particular.
Quadro III.7.3 – Estimativa das cargas poluentes de fontes de poluição difusa, na região
hidrográfica e na bacia do Lis.
Cargas poluentes (t/ano)

Fontes de poluição difusa

Agricultura

CQO

CBO5

SST

N

P

Bacia do Lis

-

-

-

132,6

18,1

Região hidrográfica

-

-

-

2 125,2

330,4

Bacia do Lis

36 489,4

18 373,3

11 214,9

4 469,5

1 422,4

Região
hidrográfica

56 888,3

28 472,3

17 577,8

6 947,8

2 203,1

Bacia do Lis

2 906,6

876,5

-

369,2

130,1

Região
hidrográfica

53 581,3

15 642,2

-

6 514,4

2 298,8

Bacia do Lis

39 396,0

19 249,8

11 214,9

4 971,3

1 570,6

Região hidrográfica

110 469,6

44 114,5

17 577,8

15 587,4

4 832,3

Suiniculturas*
Agropecuária
Boviniculturas*

Total

Fonte: PGBH, 2012.

* Efluentes aplicados no solo.

Nos dados acima apresentados destaca-se o peso das cargas poluentes derivadas das
suiniculturas na bacia do Lis, correspondendo à quase totalidade das cargas poluentes
derivadas de fontes difusas nesta bacia hidrográfica. A este respeito o PGBH (2012) refere
que a bacia do Lis era a bacia da região hidrográfica que apresentava maior carga poluente
de suiniculturas aplicada no solo, quer em termos de carga orgânica, quer em termos de
nutrientes, apontando ainda o chorume proveniente das explorações pecuárias como
altamente poluente para as águas superficiais quando aplicado de forma inadequada.
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Em termos totais, verifica-se que as cargas poluentes difusas estimadas para a bacia do Lis
correspondem a uma parte significativa das cargas poluentes difusas estimadas para a região
hidrográfica, em boa parte devido ao considerável peso das cargas poluentes derivadas das
suiniculturas.
Consultando também o Plano de Gestão da Região Hidrográfica (PGRH) do Vouga, Mondego
e Lis (2016), a avaliação do estado das massas de água da região hidrográfica envolveu a
análise das pressões sobre as mesmas, dos pontos de vista qualitativo, quantitativo,
hidromorfológico ou biológico.
As pressões qualitativas podem ser pontuais ou difusas, relacionando-se, as primeiras, com a
rejeição de águas residuais de diversas origens (urbana, doméstica, industrial e pecuária) e,
as segundas, com o arrastamento de poluentes naturais e antropogénicos em excesso
(fertilizantes e produtos fitofarmacêuticos agrícolas, óleos, gorduras e substâncias tóxicas do
escoamento superficial de zonas urbanas, sedimentos de áreas em construção, sais
resultantes das práticas de rega, escorrências ácidas de minas abandonadas, aterros ou
lixeiras), por escoamento superficial até às massas de água superficiais ou por lixiviação até
às massas de água subterrâneas.
Das restantes pressões identificadas no PGRH (2016), as quantitativas são referentes às
atividades de captação de água para fins diversos (consumo humano, rega ou atividade
industrial), as pressões hidromorfológicas estão associadas a alterações físicas nas áreas de
drenagem, nos leitos e nas margens dos cursos de água e dos estuários com impacte nas
condições morfológicas e no regime hidrológico das massas de água e as pressões biológicas
são referentes a pressões de natureza biológica que podem ter impacte direto ou indireto nos
ecossistemas aquáticos, como por exemplo a introdução de espécies exóticas.
Nestecontexto, com base em dados de 2010, 2011 e 2012, o PGRH (2016) apresenta uma
estimativa das cargas poluentes provenientes de fontes de poluição pontuais (Quadro III.7.4)
e das cargas poluentes provenientes de fontes de poluição difusas (Quadro III.7.5).
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Quadro III.7.4 – Estimativa das cargas poluentes de fontes de poluição pontual, na região
hidrográfica.
Carga (t/ano)

Setor

Urbano

CQO

CBO5

N

P

8 161, 7

2 780,6

3 216,1

515,7

0,9

0,4

0,2

0,02

10 417,8

726,1

113,7

39,3

81,6

26,8

0,7

0,4

Ind. alimentar e do vinho

1 672,4

815,8

132,6

83,7

Aquicultura

179, 9

13,4

262,1

8,5

20 514,3

4 363,1

3 725,4

647,6

Águas residuais urbanas
Aterros e lixeiras
PCIP

Industrial

Ind. transformadora

Total
Fonte: PGRH, 2016.

Quadro III.7.5 – Estimativa das cargas poluentes de fontes de poluição difusa, na região
hidrográfica.
Carga (t/ano)

Setor

N

P

Agricultura

4 849,8

334,4

Pecuária

6 115,7

232,3

Golfe

0,3

0,007

Total

10 965,8

566,7

Fonte: PGRH, 2016

Comparando os dados indicados nos quadros acima com os dados apresentados no PGBH
homólogo de 2012, em termos de cargas poluentes totais na região hidrográfica, verifica-se
que, no que respeita à poluição pontual, ocorreu um decréscimo ao nível dos parâmetros
CQO e CBO5 (de 30 990 t e 5 051 t, para 20 514,3 t e 4 363,1 t, respetivamente) e um
acréscimo ao nível dos parâmetros azoto e fósforo (de 2 613 ton e 591 ton para 3 725,4 t e
647,6 t, respetivamente) e, no que respeita à poluição difusa, ocorreu um decréscimo ao nível
dos parâmetros azoto e fósforo (de 15 587,4 t e 4 832,3 t para 10 965,8 t e 566,7 t,
respetivamente).

III.67

MINA DE NASCE ÁGUA – AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE EXPLORAÇÃO
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RELATÓRIO SÍNTESE

III.7.2.3.2 - CARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA SUPERFICIAL
A caracterização da qualidade da água superficial na área em estudo foi efetuada com base
nos dados (sintetizados e de base) disponibilizados pela Agência Portuguesa do Ambiente
(APA), através do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), tendo
também em conta a informação constante no PGBH dos rios Vouga, Mondego e Lis (2012) e
no PGRH do Vouga, Mondego e Lis (2016).
O SNIRH disponibiliza para um conjunto de estações de monitorização da qualidade da água
superficial, a classificação da qualidade da água para usos múltiplos que permite obter
informação sobre os usos que potencialmente podem ser considerados na massa de água
classificada. Essa classificação considera a existência de 5 classes (A – Excelente; B – Boa;
C – Razoável; D – Má; E – Muito Má), a que se associam os níveis de qualidade da água e os
respetivos usos potenciais.
Quadro III.7.6 – Classes de qualidade da água.
Classes
A – Excelente

B – Boa

Nível de Qualidade
Águas com qualidade equivalente às condições naturais, aptas a satisfazer
potencialmente as utilizações mais exigentes em termos de qualidade.
Águas com qualidade ligeiramente inferior à classe A, mas podendo igualmente
satisfazer potencialmente todas as utilizações.
Águas com qualidade aceitável, suficiente para irrigação, para usos industriais e

C – Razoável

produção de água potável após tratamento rigoroso. Permite a existência de vida
piscícola (espécies menos exigentes) mas com reprodução aleatória; apta para o
recreio sem contacto direto.
Águas com qualidade medíocre, apenas potencialmente aptas para irrigação,

D – Má

arrefecimento e navegação. A vida piscícola pode subsistir, mas de forma
aleatória.

E - Muito Má

Águas extremamente poluídas e inadequadas para a maioria dos usos.

A qualificação da água nestas classes é função de um conjunto de parâmetros
físico-químicos, microbiológicos e relativos a substâncias indesejáveis e tóxicas, para os quais
foram definidas as gamas de valores correspondentes às classes de qualidade da água de A
(“Excelente”) a E (“Muito Má”).
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Para a bacia hidrográfica do Lis, o SNIRH disponibiliza uma classificação da água para usos
múltiplos em duas estações de monitorização localizadas no rio Lis, em Monte Real (14D/03)
e Ponte Arrabalde (15E/05), desde 1995, sendo que em 2013, ano a que dizem respeito os
dados mais recentes, é disponibilizada a classificação da qualidade da água apenas para a
estação de monitorização de Monte Real.
Figura III.7.3 - Representação das estações de monitorização e dos resultados obtidos nos
anos de 2012 e 2013.

Fonte: SNIRH, 2016. Adaptação com a sobreposição da área em estudo.

Tal como se pode observar na figura acima, em 2013 na estação de monitorização de Monte
Real a qualidade da água do rio Lis foi classificada, como “Razoável” (Classe C), devendo-se
esta classificação aos parâmetros azoto amoniacal, fósforo e CQO. A qualidade da água
nesta estação melhorou, face a anos anteriores em que foi classificada como “Má” (Classe D)
ou “Muito Má” (Classe E), como se pode observar no gráfico seguinte, devido aos parâmetros
CQO, fósforo, fosfatos e azoto amoniacal, e por vezes também devido aos parâmetros sólidos
suspensos totais e oxidabilidade.
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Figura III.7.4 – Classificação da qualidade da água na estação de Monte Real.

Fonte: SNIRH, 2016

Na estação de monitorização de Ponte Arrabalde, localizada no rio Lis, a montante da estação
de Monte Real, no ano 2012, a que se reportam os dados mais recentes, a qualidade da água
foi classificada como “Muito Má” (Classe E), devido aos parâmetros fósforo e fosfatos. Esta
situação mantinha-se, assim, em 2012, face a anos anteriores (entre 1995 e 2011), nos quais
a classificação da qualidade da água variava entre “Muito Má” (Classe E) e “”Má” (Classe D),
exceto em 2006 e 2007 classificada como “Razoável” (Classe C), como se pode observar no
gráfico seguinte. De uma forma geral, os parâmetros responsáveis por estas classificações
foram também a CQO, o fósforo e os fosfatos, por vezes os sólidos suspensos totais e a
oxidabilidade e, nos anos 1996, 2003, 2004 e 2006, os coliformes totais e fecais.
Figura III.7.5 – Classificação da qualidade da água na estação de Ponte Arrabalde.

Fonte: SNIRH, 2016

Os gráficos acima permitem também verificar que há um decréscimo da qualidade da água da
estação de Ponte Arrabalde (a montante) para a estação de Monte Real (a jusante), o que
leva a supor a existência de fontes de poluição localizadas no território (bacia de drenagem)
que se interpõe entre ambas estas estações.
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De forma a caracterizar a qualidade da água superficial também na sub-bacia do rio de Fora,
na qual se insere a área em estudo, sub-bacia que define o setor norte da bacia hidrográfica
do rio Lis (ver figura III.7.1), consultaram-se os dados de base disponibilizados pelo SNIRH e
analisaram-se

os

resultados

disponibilizados

para

uma

estação

de

monitorização

(Canadas/Monte Redondo - 14D/53) localizada no ribeiro de Fonte Cova (que mais a jusante
passa a constituir o rio de Fora), cerca de 3 km a SSW da exploração Nasce Água.
Seguindo-se o mesmo critério de classificação da água superficial para usos múltiplos para os
parâmetros que estão disponíveis para esta estação de monitorização, referentes a 2013 e
2014, verifica-se que a água se insere na Classe B (“Boa”), devido aos parâmetros CQO, em
2013, e nitratos, em 2013 e 2014 (Quadro III.7.7).
Quadro III.7.7 – Classificação da água do ribeiro de Fonte Cova (estação 14D/53).
Parâmetros

2013

2014

Resultado

Classe

Resultado

Classe

Azoto amoniacal (mg/l)

<0,1

A

<0,1

A

CBO5 (mg/l)

<3,0

A

<3,0

A

CQO (mg/l)

18,0

B

-

-

Condutividade (µS/cm)

140,0

A

140,0

A

Fósforo (mg/l)

<0,1

A

<0,1

A

Nitratos (mg/l)

5,5

B

5,7

B

Oxidabilidade (mg/l)

-

-

2,9

A

Oxigénio dissolvido (% sat de O2)

77,0

A

81,0

A

Sólidos suspensos totais (mg/l)

4,6

A

11,0

A

pH (escala Sorensen)

6,7

A

6,8

A

Fonte: SNIRH, 2016

As águas que se inserem na Classe B, de acordo com os critérios de classificação já
mencionados, apresentam uma qualidade ligeiramente inferior à Classe A, mas podem
igualmente satisfazer potencialmente todas as utilizações.
No PGBH do Vouga, Mondego e Lis (2012), é também apresentada uma caracterização da
qualidade das massas de água superficiais que constituem a bacia hidrográfica do Lis. O
respetivo sistema de classificação baseia-se no conceito de “estado de massa de água”,
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expresso numa escala de cinco classes: Excelente, Bom, Razoável, Medíocre e Mau, que
resulta dos resultados obtidos para o estado ecológico e para o estado químico de cada
massa de água, sendo adotada a classe correspondente àquele que indica pior qualidade.
Com base na cartografia apresentada naquele plano é possível verificar que à massa de água
superficial com drenagem na área em estudo, o rio de Fora, foi atribuída a classificação final
de “Bom”, referente ao período compreendido entre 2004 e 2010, tendo a classificação
atribuída a este rio sido baseada no seu estado ecológico.
Figura III.7.6 - Estado final das massas de água.

Fonte: PGBH, 2012.

Na bacia hidrográfica do Lis, em geral, verifica-se que as linhas de água com pior
classificação, devido a um estado ecológico “Medíocre” ou “Razoável”, se localizam no setor
centro-sul da bacia hidrográfica, podendo-se assim inferir que a situação crítica verificada ao
nível da qualidade da água da bacia não está relacionada com cargas poluidoras geradas na
área em estudo.
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Os principais responsáveis pela classificação inferior ou igual a “Razoável” das massas de
água de superfície foram os elementos biológicos (invertebrados bentónicos e fitobentos) e o
parâmetro físico-químico geral CBO5 (PGBH, 2012). No que respeita ao estado químico, todas
as linhas de água em que este foi determinado, foi classificado como “Bom”.
Com base em dados de monitorização obtidos no período 2010-2013, o projeto do PGRH do
Vouga, Mondego e Lis (2016), reavaliou a classificação do estado das massas de água, e no
que diz respeito ao rio de Fora, continua a verificar-se um estado ecológico “Bom” e um
estado global “Bom”.

III.7.2.4 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUAS
RESIDUAIS

No âmbito do Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas
Residuais (PEAASAR I, 2000-2006 e PEAASAR II, 2007-2013) foi criado o Inventário Nacional
de Sistemas de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais (INSAAR), um
instrumento de monitorização e avaliação destinado a acompanhar a evolução dos sistemas
públicos urbanos de abastecimento de água e de drenagem e tratamento de águas residuais.
A mais recente campanha de atualização do INSAAR ocorreu em 2010 e os respetivos
resultados, relativos a 2009, foram sintetizados no Relatório do Estado do Abastecimento de
Água e da Drenagem e Tratamento de Águas Residuais, publicado e disponibilizado pelo
INAG em julho de 2011 (Quadro III.7.8).
Quadro III.7.8 – Índices de abastecimento de água, de drenagem de águas residuais e de
tratamento de águas residuais, referentes a 2009.
Território

Abastecimento de Água

Drenagem de
Águas Residuais

Tratamento de
Águas Residuais

Índice de
cobertura

Índice de
atendimento

Índice de
cobertura

Índice de
atendimento

Índice de atendimento

Continente

97%

90%

83%

77%

72%

RH4*

97%

93%

81%

76%

71%

Município
de Pombal

96%

-

39%

-

37%

Fonte: INSAAR, 2011 (*RH4 - Região Hidrográfica do Vouga, Mondego, Lis e Ribeiras do Oeste).
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Como se verifica no quadro acima, em 2009 tinha já sido excedida a meta estabelecida no
PEAASAR II (2007-2013), de cobertura de 95% da população com abastecimento de água
potável ao domicílio, embora o índice de atendimento na região hidrográfica, que se refere à
população que se encontra efetivamente ligada ao sistema público de abastecimento
disponível, fosse ainda inferior (não eram referidos dados para o concelho de Pombal).
Quanto à origem da água de abastecimento, mais de metade da população da Região
Hidrográfica do Vouga, Mondego, Lis e Ribeiras do Oeste (53%), era abastecida por água
proveniente de captações de água superficial, e a restante população (47%), por água
proveniente de captações de água subterrânea.
O tratamento da água de abastecimento na região hidrográfica era efetuado em Estações de
Tratamento de Águas (ETA), embora uma parte significativa ainda fosse tratada em Postos de
Cloragem (PC). Mais de metade da população (61%) da região hidrográfica era servida com
água tratada em ETA.
No que diz respeito à drenagem e tratamento de águas residuais, o PEAASAR II (2007-2013)
estabelecia como meta para 2013, uma cobertura nacional de 90% da população servida,
valor que em 2009 ainda não tinha sido atingido, como se pode verificar no quadro acima.
Em 2015 foi aprovada, pelo Despacho n.º 4385/2015, de 30 de abril, a estratégia para o
abastecimento de água e o saneamento de águas residuais para Portugal continental no
período 2014-2020, designada por “PENSAAR 2020 – Uma nova estratégia para o setor de
Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais”, cuja elaboração contemplou um
balanço do PEAASAR II e um diagnóstico da situação atual, tendo por base dados de 2011,
uma vez que os dados de 2012 ainda não tinham sido disponibilizados.
De acordo com o PENSAAR 2020 (2015), os resultados alcançados durante a vigência do
PEAASAR II (2007-2013) mostram que alguns objetivos foram atingidos com sucesso, outros
evidenciam progresso ou melhoria da situação existente em 2007, mas sem atingir os
resultados esperados, e alguns objetivos e metas estabelecidas ficaram bastante aquém do
previsto.
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Os dados disponíveis no PENSAAR 2020 (2015) indicam que, em termos médios a nível
nacional, 95% da população era servida por rede pública de Abastecimento de Água (AA),
predominantemente nas áreas urbanas com níveis de acessibilidade física ao serviço (99%),
seguidas das áreas medianamente urbanas (94%) e em último lugar as áreas
predominantemente rurais (90%). De acordo com esta fonte, Pombal corresponde a um
concelho onde os níveis de acessibilidade física ao serviço variavam entre 80% e 100%, nas
áreas predominantemente rurais, entre 90% e 100%, nas áreas medianamente urbanas, e
entre 95% e 100%, nas áreas predominantemente urbanas.
No que diz respeito aos serviços de Saneamento de Águas residuais (SAR), os dados do
PENSAAR 2020 (2015) indicam que, em termos médios e a nível nacional, 81% da população
é servida por rede pública de Abastecimento de Água (AA), sendo as áreas
predominantemente urbanas as que apresentam maiores níveis de acessibilidade física ao
serviço (95%), seguidas das áreas medianamente urbanas (77%) e em último lugar as áreas
predominantemente rurais (69%). No concelho de Pombal os níveis de acessibilidade física ao
serviço de saneamento atingiam máximos de 60% nas áreas predominantemente rurais, 70%
nas áreas medianamente urbanas e 80% nas áreas predominantemente urbanas.

III.7.3 – HIDROLOGIA SUBTERRÂNEA
III.7.3.1 – SISTEMA AQUÍFERO
A área em estudo insere-se na Orla Ocidental, unidade hidrogeológica caracterizada pelo
predomínio de formações sedimentares calcárias e detríticas, às quais estão associados
importantes sistemas aquíferos, respetivamente cársicos e porosos, cuja organização
sequencial individualiza formações com comportamento hidrogeológico diverso.
Na unidade hidrogeológica Orla Ocidental, a área em estudo insere-se no sistema aquífero de
Leirosa - Monte Real, que se dispõe desde a foz do rio Mondego, a norte, até ao curso do rio
Lis, a sul, numa extensão de 35 km, com uma largura máxima da ordem dos 10 km,
abrangendo uma área total de cerca de 218 km2.
Do lado nascente, dá-se o contacto entre os sistemas aquíferos de Leirosa - Monte Real e do
Louriçal, coincidente com a fronteira entre os dois importantes domínios geológicos já
descritos neste estudo (item III.1 - Geologia), a bacia de subsidência de Leiria-Pombal e o
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complexo diapírico de Monte Real. A sul, o sistema aquífero de Leirosa - Monte Real contacta
com os sistemas Orla Ocidental Indiferenciado e Vieira de Leiria - Marinha Grande.
Figura III.7.7 – Sistemas Aquíferos da Orla Ocidental.

Fonte: SNIRH, 2016. Adaptação com a sobreposição da área em estudo.

Associado a sedimentos do plio-plistocénico indiferenciado, recobertos junto ao litoral por uma
grande extensão de dunas e areias de duna, ocorrem no sistema aquífero Leirosa – Monte
Real quatro domínios estruturais principais: orla costeira (região a norte de Lagoa dos Linhos),
diapiro de Monte Real, diapiro de Ervedeira e sinclinal de Crasta Alta.
As formações plio-plistocénicas são descritas como areias finas, por vezes argilosas, e areias
finas a grosseiras com seixos e calhaus, com espessura variável entre 50 m e 245 m, no seio
das quais surgem camadas lenticulares de natureza argilosa, que separam as várias camadas
aquíferas, conferindo ao sistema aquífero um carácter multicamada, podendo assim coexistir,
para além de um aquífero superficial livre, aquíferos profundos confinados ou semi-confinados
(Almeida, C., et al., 2000).
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As dunas e areias de duna apresentam granulometria fina e bem calibrada, com espessuras
médias de 25 m, ocupando uma faixa litoral que vai alargando progressivamente desde a foz
do rio Mondego até às proximidades de Carriço, onde atinge uma largura da ordem de uma
dezena de quilómetros, voltando a estreitar mais a sul para uma largura de cerca de 5 km que
se mantém até ao rio Lis (Almeida, C., et al., 2000).
Figura III.7.8 – Enquadramento litoestratigráfico do sistema aquífero de Leirosa – Monte Real.

Fonte: Almeida, C., et al., 2000. Adaptação com a sobreposição da área em estudo.

Associado a estes domínios geológicos, o sistema aquífero de Leirosa - Monte Real constitui
um sistema poroso de possança variável, com índices de infiltração, armazenamento e
transmissividade que, estreitamente relacionados com o grau de consolidação das formações,
conferem valores de produtividade e de condutividade hidráulica, em geral, elevados
(Almeida, C., et al., 2000).
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Os dados disponibilizados pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), através do Sistema
Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) indicam que o sistema aquífero de
Leirosa - Monte Real é limitado superiormente por uma superfície freática que se posiciona a
profundidades muito varáveis.
As cotas da superfície piezométrica mais elevadas verificam-se nas áreas do aquífero mais a
nascente, com valores situados nos intervalos 60 - 78,5 m e 61 - 79,5 m, respetivamente, em
época de águas altas (março) e em época de águas baixas (setembro), valores que
decrescem para poente, e de forma menos acentuada, para sul, atingindo valores nas áreas
costeiras, situados nos intervalos de 4,9 - 23 m e 5 - 24 m, respetivamente, para as duas
épocas referidas.
Figura III.7.9 – Superfície piezométrica média no ano hidrológico 2015/16, em época de
águas altas (à esquerda) e de águas baixas (à direita). Azul escuro (valores máximos); Azul
mais claro (valores mínimos).

Fonte: SNIRH (2016). Adaptação com a sobreposição da área em estudo.

A profundidade média do nível da água decresce também de nascente para poente. Nas
áreas a nascente a profundidade do nível da água encontra-se nos intervalos 24 m – 31,4 m e
de 23 m – 30,8 m, respetivamente, em época de águas altas (março) e em época de águas
baixas (setembro), e nas áreas mais costeiras a profundidade do nível da água encontra-se a
nos intervalos de 1,0 – 8,6 m e de 1,1 – 8,5 m, respetivamente, para as duas épocas
referidas.
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Figura III.7.10 – Profundidade média do nível da água no ano hidrológico 2015/16, em época
de águas altas (à esquerda) e de águas baixas (à direita). Azul escuro (valores máximos);
Azul mais claro (valores mínimos).

Fonte: SNIRH (2016). Adaptação com a sobreposição da área em estudo.

Como se pode observar nos dois conjuntos de figuras apresentados acima, a concessão
mineira C-150 insere-se em áreas onde se registam os maiores valores de superfície
piezométrica e também os maiores valores de profundidade do nível da água, o que se deve
ao facto da topografia destas áreas se caracterizar por cotas mais elevadas relativamente à
topografia das áreas a poente.
De acordo com os dados acima apresentados, verifica-se que na área em estudo, a superfície
piezométrica está compreendida entre 41,7 m e 78,5 m, em época de água altas (março), e
entre 42,2 m e 79,5 m, em época de águas baixas (setembro) e a profundidade do nível
freático está compreendida entre 16,2 m e 31,4 m, em época de águas altas (março), e entre
15,8 m e 30,8 m, em época de águas baixas (setembro).
Em áreas morfologicamente deprimidas, a superfície freática aflora dando origem a lagoas,
registando-se na área em estudo, a nascente de “Olhos de Água”, situada cerca de 600 m a
NW da mina de Nasce Água.
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III.7.3.2 – INVENTÁRIO DE PONTOS DE ÁGUA SUBTERRÂNEA E PERÍMETROS DE
PROTEÇÃO

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) / Administração da Região Hidrográfica do Centro
(ARH-Centro) disponibilizou para este estudo (por nossa solicitação) um inventário de pontos
de água subterrânea, a abranger a união das freguesias de Guia, Ilha e Mata Mourisca, e
freguesia de Carriço, do concelho de Pombal, e a união das freguesias de Monte Redondo e
Carreira, e freguesia de Coimbrão, do concelho de Leiria.
Foi também consultada a base de dados do SNIRH, onde são identificadas as estações de
monitorização do sistema aquífero de Leirosa - Monte Real, e a base de dados de pontos de
água do LNEG, informação que foi complementada com os trabalhos de reconhecimento de
campo realizados para este estudo, tendo por base a informação constante da cartografia
militar e da cartografia geológica.
A figura seguinte representa todos os pontos de água subterrânea registados numa área em
estudo (cerca de 50 km2) designadamente furos de captação, poços e nascentes, estando
também representados os perímetros de proteção das captações de água para abastecimento
público: zona imediata, zona intermédia e zona alargada.
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Figura III.7.11 – Inventário Hidrogeológico.

No que se refere a captações privadas, como se pode observar na figura acima, estão
referenciadas três na área de implantação do projeto. Contudo, nos levantamentos de campo
efetuados não se identificaram qualquer uma destas captações no terreno, podendo tratar-se,
provavelmente, de captações antigas desativadas.
Para as duas captações de água de abastecimento público que se situam na envolvente mais
próxima da mina de Nasce Água (P1-200 e P2-200), foi solicitada à APA/ARH-Centro
informação técnica adicional, a qual se sintetiza no quadro seguinte.
Quadro III.7.9 – Características das captações de abastecimento público.
Características
Tipo de captação

Captação P1-200 (L7)

Captação P2-200 (L6)

Furo vertical

Furo vertical

Profundidade da perfuração

170,0 m

166,0 m

Profundidade do substrato

166,0 m

160,0 m

Profundidade do sistema de
extração

156,0 m

153,0 m

75 L/s

75 L/s

10

10

74-78 m;
80-82 m;
85-87 m;
93-95 m;
104-112 m;
116-118 m;
122-126 m;
128-130 m;
134-138 m;
140-148 m.

94-95 m;
97-98 m;
104-108 m;
109-110 m;
120-124 m;
130-132 m;
135-137 m;
139-142 m;
145-146 m;
148-150 m.

Caudal de exploração
N.º Ralos

Localização dos ralos

Fonte: APA/ARH-Centro, 2016.

Contactada a empresa Águas do Litoral Centro, S.A., entidade responsável pelas captações
de abastecimento público acima mencionadas, foi-nos comunicado que as mesmas entraram
em funcionamento em fevereiro de 2016, numa fase inicial para a realização de testes, não se
encontrando ainda em funcionamento pleno. A água extraída nestas captações destina-se ao
abastecimento do concelho de Leiria, não estando ainda a abastecer a globalidade do
sistema.
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A Lei da Água, aprovada pela Lei 58/2005, de 29 de dezembro (alterada e republicada pelo
D. L. 130/2012, de 22 de junho), estabelece que as áreas limítrofes ou contíguas a captações
de água devem ter uma utilização condicionada de forma a salvaguardar a qualidade dos
recursos hídricos superficiais e subterrâneos utilizados (n.º 1, do Art.º 37.º), devendo para tal
ser definidos perímetros de proteção das mesmas e identificadas as instalações e as
atividades sujeitas a restrições.
As normas e critérios para a delimitação de perímetros de proteção de captações de águas
subterrâneas destinadas ao abastecimento público, com a finalidade de proteger a qualidade
das águas dessas captações, são estabelecidas no D. L. 382/99, de 22 de setembro (alterado
pelo D. L. 226-A/2007, de 31 de maio).
Na cartografia da 1.ª Revisão (2014) do PDM de Pombal (ver Anexo II), bem como na
cartografia disponibilizada pela APA, através do Sistema Nacional de Informação de Ambiente
(SNIAmb), verifica-se que as captações de água subterrânea destinadas ao abastecimento
público mais próximas da mina de Nasce Água correspondem às captações designadas por
P1-200 e P2-200, cuja delimitação dos respetivos perímetros de proteção foi aprovada pela
Portaria 34/2013, de 29 de janeiro, entretanto revogada pela Portaria 61/2014, de 10 de
março.
Figura III.7.12 – Perímetros de proteção das captações de água P1-200 e P2-200.

Fonte: SNIAmb, 2016. Adaptação com a implantação da concessão C-150 e áreas do projeto.
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Como se pode verificar na figura acima, o projeto em estudo abrange uma pequena faixa da
zona de proteção alargada da captação P1-200, correspondente à área da 2.ª Fase de
ampliação, só assim sendo tecnicamente possível, como facilmente se pode depreender pela
observação cartográfica, proceder à ampliação da exploração para os terrenos a Oeste que
fazem parte da concessão mineira C-150.
De referir que a instalação da captação P1-200 e consequente delimitação da sua zona de
proteção alargada, que se sobrepõe à área da mina de Nasce Água, ocorreu com a mina já
em pleno funcionamento e com o licenciamento em vigor para a atual área de exploração.

III.7.3.3 – VULNERABILIDADE DO SISTEMA AQUÍFERO À POLUIÇÃO
Como vulnerabilidade à poluição de águas subterrâneas considera-se “a sensibilidade da
qualidade das águas subterrâneas a uma carga poluente, função apenas das características
intrínsecas do aquífero”, distinguindo-se, assim, do risco de poluição, o qual depende da
vulnerabilidade, mas também da existência de cargas poluentes significativas que possam
entrar no ambiente subterrâneo (Lobo Ferreira e Cabral, 1991, in Martins, T., et al., 2011).
De acordo com este conceito, o índice de vulnerabilidade do aquífero Leirosa – Monte Real foi
determinado pelo LNEC (Martins, T., et al., 2011a)) com a aplicação do método DRASTIC que
entra em linha de conta com os parâmetros ou indicadores hidrogeológicos: profundidade do
topo do aquífero, recarga do aquífero, material do aquífero, tipo de solo, topografia, influência
da zona vadosa e condutividade hidráulica do aquífero.
Para o sistema aquífero em estudo, o método DRASTIC forneceu o modelo de vulnerabilidade
que se encontra representado na figura seguinte.
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Figura III.7.13 – Vulnerabilidade à poluição do sistema aquífero de Leirosa-Monte Real.

a)

Fonte: LNEC (Martins, T., et al., 2011 ). Adaptação com a sobreposição da área em estudo.

Como se pode observar na figura acima, a vulnerabilidade à poluição é elevada no setor
ocidental do aquífero, com maior incidência a norte, adquirindo valores de vulnerabilidade
intermédia à medida que aumenta a distância à orla costeira. Em termos globais, o aquífero
tem uma vulnerabilidade intermédia (valor médio obtido: 153) a elevada.
O parâmetro com maior influência nos índices de vulnerabilidade obtidos foi a profundidade do
topo do aquífero (D), estando os maiores valores relacionados com um posicionamento mais
superficial do nível freático (Martins, T., et al., LNEC, 2011a)).
À área onde se insere a concessão mineira C-150 insere-se na classe de vulnerabilidade
intermédia, embora se considere que a área mineira apresenta uma vulnerabilidade à poluição
elevada a muito elevada, tendo em conta a exposição do nível freático à superfície.
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III.7.3.4 – ESTUDO HIDROGEOLÓGICO
III.7.3.4.1 - ENQUADRAMENTO GEO-ESTRUTURAL
O presente estudo focaliza-se na área de implantação do projeto, entendida como a área do
projeto propriamente dito e o território da sua envolvente, suscetível de ser afetado pelas
ações do projeto, abrangendo uma área com cerca de 10 km2 (ver figura III.7.12), inserida no
domínio do diapiro de Monte Real do sistema aquífero de Leirosa - Monte Real.
Conforme já descrito neste estudo, o diapiro de Monte Real corresponde a uma depressão
(vale tifónico) preenchida com sedimentos do plio-plistocénico indiferenciado, em parte
recobertos por dunas e areias de duna.
O aquífero ocorrente sob a área de implantação do projeto corresponde, assim, a um aquífero
poroso suportado por formações detríticas, essencialmente areias, no seio das quais ocorrem
lentículas ou intercalações de argila que serão responsáveis pela compartimentação da
formação aquífera arenosa - aquífero multicamada.
A intercalação das formações arenosas por estratos argilosos com espessura e continuidade
lateral significativa, suscetíveis de originar a compartimentação do aquífero, conferindo-lhe um
carácter multicamada, é referida nos estudos realizados para o sistema aquífero Leirosa Monte Real (Almeida, C., et al., 2000; Martins, T., et al., LNEC, 2011b)), bem como nos dados
disponibilizados pelo SNIRH, cujos logs de sondagem dos furos de monitorização geridos por
esta entidade, mostram a existência de estratos argilosos com espessuras consideráveis, de
4 m e 2 m, no seio da formação arenosa plio-plistocénica.
Este tipo de estruturação foi de facto evidenciada na área da mina aquando da realização de
um furo de sondagem para captação de água subterrânea, que foi levado à profundidade de
100 m, tendo, aos 53,48 m, intersetado um estrato argiloso com cerca de 3 m de espessura.
Embora não haja dados precisos que permitam aferir a continuidade lateral desta ocorrência
argilosa, pode-se inferir que esta ocupe e extravase a área mineira, tendo em conta que a
espessura da camada de argila revelada é considerável e sabendo-se que, de acordo com a
informação fornecida pela APA/ARH-Centro relativa aos furos de captação de água para
abastecimento público que se encontram nas imediações da concessão mineira C-150 (furos
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P1-200 e P2-200, ver figura III.7.11), ocorrem estratos argilosos nas formações atravessadas
por esses furos, embora não se encontre especificada a espessura, nem a profundidade a
que foram detetados.
Infere-se, assim, que subjacente à área de implantação do projeto se manifeste um aquífero
superficial livre, associado a formações arenosas, entre as cotas aproximadas de 40 m e
3,0 m, seguindo-se uma camada de argila com 3 m de espessura que serve de confinamento
a um aquífero profundo, conforme ilustra a figura seguinte.
Figura III.7.14 – Estrutura sequencial hidrogeológica na área de implantação do projeto

(valores altimétricos apresentados de acordo com a topografia da área da mina).

Este modelo previsional traduz a presença de um aquífero de porosidade intergranular e com
um carácter multicamada, decorrente da presença de dois subsistemas, um subsistema livre
associado à formação arenosa que se sobrepõe à camada de argila, e um subsistema
confinado por essa camada de argila, associado a arenitos de matriz argilosa. Estas
condições levam a considerar que não haverá comunicação entre o aquífero confinado
profundo e o aquífero superior livre, como consequência do meio impermeável imposto pela
camada argilosa que separa as duas formações aquíferas.
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O conhecimento do depósito mineral, adquirido ao longo da atividade da mina de Nasce Água,
tem vindo a sustentar o modelo acima representado, com base num conjunto de indicadores
evidenciados pela própria exploração mineira, tais como o facto dos teores de minerais de
argila se tornarem progressivamente mais elevados à medida do avanço da exploração em
profundidade (o que motivou a instalação da unidade de aproveitamento de caulinos), assim
como o facto da entrada em funcionamento das captações de água para uso público situadas
na envolvente da área mineira, não ter tido reflexos detetáveis no nível freático do aquífero
superficial (monitorizado na mina).

III.7.3.4.2 - BALANÇO HÍDRICO AO NÍVEL DO SOLO
Para o cálculo do balanço hídrico (Quadro III.7.10) adotou-se o método sequencial mensal
proposto por Thornthwaite-Matter (Lencastre, A. & Franco, F. M., 1992) para uma capacidade
de campo máxima de 100 mm, tendo por base os valores médios mensais da precipitação e
da temperatura registados na região em estudo (IPMA), correspondentes ao período de 1971
a 2000.
Quadro III.7.10 - Balanço hídrico ao nível do solo.
Termos
do
Balanço
Hídrico

Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Totais

P

104,0

117,1

128,9

120,5

107,4

64,0

78,1

74,5

31,7

9,6

11,9

43,1

890,8

T

16,4

12,8

10,8

9,7

11,0

12,6

13,9

16,1

18,8

20,8

20,7

19,5

Ji

6,0

4,2

3,2

2,7

3,3

4,1

4,7

5,9

7,4

8,7

8,6

7,9

N

11,2

10,0

9,4

9,7

10,6

12,0

13,3

14,4

15,0

14,7

13,7

12,5

ETP

62,0

36,6

27,3

23,9

28,9

44,2

55,2

77,5

99,2

117,4

108,6

87,5

P – ETP

42,0

80,5

101,6

96,6

78,5

19,8

22,9

-3,0

-67,5

-107,8

-96,7

-44,4

L

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-3,0

-70,5

-178,8

-275,1

-319,5

Sso

46,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

97,1

49,6

17,0

6,5

4,2

∆ Sso

+42,0

+53,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-2,9

-47,4

-32,6

-10,5

-2,3

ETR

62,0

36,6

27,3

23,9

28,9

44,2

55,2

77,4

79,1

42,2

22,4

45,4

544,6

DH

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

20,1

75,2

86,2

42,1

223,7

SH

0,0

26,7

101,6

96,6

78,5

19,8

22,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

346,1

66,6

768,3

P - Precipitação; T - Temperatura; J i - Índice de calor mensal; N – Nº máx. de horas de sol para a latitude 40ºN; ETP- Evapotranspiração
potencial; L – Perda de potencial de água; SSO – Armazenamento de água no solo; ∆SSO – Variação do armazenamento de água no solo;
ETR – Evapotranspiração real; DH – Défice hídrico; SH – Superavit hídrico.
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Os resultados do balanço hídrico indicados no quadro acima, são representados no gráfico
seguinte.
Gráfico III.7.1 – Representação gráfica dos resultados obtidos.

Na representação gráfica dos resultados obtidos no cálculo do balanço hídrico verifica-se a
existência de dois intervalos de tempo com características hidrológicas distintas:
Ø

Um Período A, compreendendo os meses de outubro a abril, caracterizado por níveis de
precipitação superiores à evapotranspiração potencial (P > ETP e ETP = ETR), durante o
qual se processa a reposição das reservas de água ao nível do solo até à máxima
capacidade de campo nos meses de outubro e novembro – subperíodo A1 –, a partir dos
quais são gerados os excedentes hídricos ao nível do solo que se repartem pelo
escoamento superficial e alimentação (infiltração) dos aquíferos subterrâneos, situação
que ocorre nos meses de novembro a abril – subperíodo A2.

Ø

Um Período B, compreendendo os meses de maio a setembro, caracterizado por níveis
de precipitação inferiores à evapotranspiração potencial (P < ETP e ETP > ETR), durante
o qual se processa a cedência gradual da água armazenada no solo durante o Período A,
originando um défice hídrico ao nível do solo. Durante este período, os cursos de água
que apresentam escoamento devem os seus caudais à descarga dos aquíferos
subterrâneos subsuperficiais associados aos seus talvegues.
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Em termos globais, para um ano médio, do total de 890,8 mm de precipitação, 544,6 mm
perdem-se por evapotranspiração e 346,1 mm correspondem ao excedente ou superavit
hídrico, isto é, os quantitativos que ficam disponíveis para escoamento superficial e para
recarga do aquífero.
Na área de implantação do projeto, a recarga aquífera faz-se através das precipitações caídas
diretamente sobre os horizontes arenosos superficiais, sendo que tanto a textura das
formações arenosas, como a topografia aplanada da área em estudo, favorecem a infiltração
em detrimento do escoamento superficial.
Em termos de recarga, Peixinho de Cristo (1998) in Almeida, C., et al. (2000) refere para o
sistema aquífero de Leirosa - Monte Real, um coeficiente de infiltração de 30% da
precipitação total anual, valor que se enquadra nas características da área de implantação do
projeto acima referidas.
Os estudos realizados para o aquífero Leirosa – Monte Real apontam valores de recarga
média anual de 350 mm (Almeida, C., et al., 2000), de 256 mm (Hidrogeo, Lda., C. M. de
Pombal, s.d.) e de 206 mm (Martins, T. et al., LNEC, 2011b), sendo referido neste último
estudo que o valor indicado por Almeida, C., et al. (2000) poderá resultar da subestimação da
influência que é exercida pela elevada densidade do coberto vegetal. A diferença dos valores
de recarga indicados nestes estudos está essencialmente relacionada com o facto de terem
partido de diferentes valores de precipitação média anual.
Do cálculo da recarga do aquífero na área de implantação do projeto, tendo por base o
balanço hídrico efetuado neste estudo (Quadro III.7.10) e o coeficiente de infiltração indicado
por Almeida, C. et. al., 2000, obtém-se um valor de 267,2 mm, que se considera em
consonância com os valores acima mencionados. Assim, a recarga aquífera de 267,2 mm
confere um valor total de recarga de 2,6 hm3/ano para a área de implantação do projeto
(aproximadamente 10 km2).
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III.7.3.4.3 - PARÂMETROS E FUNCIONAMENTO HIDRÁULICO
III.7.3.4.3.1 - PRODUTIVIDADE
No sistema aquífero Leirosa - Monte Real os furos de captação de água subterrânea
instalados no domínio do diapiro de Monte Real, são, em geral, os mais produtivos de todo o
sistema aquífero, facto que estará relacionado com a maior espessura dos depósitos
arenosos, embora se registe uma diminuição da produtividade no sentido dos bordos do
diapiro, para E e para S, já fora da área de implantação do projeto.
Em termos de produtividade dos furos de captação são referidos para o sistema aquífero de
Leirosa - Monte Real, em geral, um caudal médio de 20,2 L/s, sendo na área do diapiro de
Monte Real de 38,4 L/s, com um valor de mediana de 15,0 L/s e um valor máximo de
118,3 L/s. (Almeida, C., et al., 2000; Hidrogeo, Lda., C. M. de Pombal, s.d.)
Em particular o estudo da Hidrogeo, Lda. acima citado, que foi desenvolvido para a Câmaa
Municipal de Pombal, abrangendo a área de implantação do projeto, conclui que neste
sistema aquífero será possível incrementar a extração global em cerca de 370 L/s, apontando
como impacte mais significativo a possível cessação das descargas naturais na região de
Nasce Água e consequentemente a diminuição do caudal da ribeira de Nasce Água.

III.7.3.4.3.2 - TRANSMISSIVIDADE E COEFICIENTE DE ARMAZENAMENTO
Com base em resultados de ensaios de bombagem realizados no sistema aquífero de Leirosa
- Monte Real, interpretados pelo método de Theis e sua aproximação logarítmica, Almeida, C.,
et al. (2000) determinaram valores de transmissividade (T) e de coeficiente de
armazenamento (S) do sistema aquífero.
O sistema aquífero em geral apresenta uma transmissividade média de 1141 m2/dia, que na
área do diapiro de Monte Real sobe para 1788 m2/dia, com uma mediana de 741 m2/dia e um
máximo de 12 600 m2/dia.
Dos vários valores de coeficiente de armazenamento determinados para o sistema aquífero,
os autores referem que o maior valor (0,21) é característico de aquíferos livres, enquanto que
os restantes (7x10-4, 2,7x10-3, 4x10-3) são característicos de aquíferos confinados a
semiconfinados.
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Custodio, E. & Llamas, M. R. (1983) referem que nos aquíferos livres o coeficiente de
armazenamento é igual à porosidade efetiva, sendo que no caso das areias, com uma
porosidade efetiva de 25% (Custodio, E. & Llamas, M. R., 1983), o coeficiente de
armazenamento corresponde a 0,25.

III.7.3.4.3.3 - CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA
Os valores de condutividade hidráulica do sistema aquífero Leirosa - Monte Real foram
determinados pelo LNEC (Martins, T., et al., 2011b), tendo como referência o ábaco de Freeze
& Cherry (1979) que relaciona os diferentes tipos de litologia com valores padrão de
condutividade hidráulica (Figura III.7.15).
Figura III.7.15 – Condutividade hidráulica no sistema aquífero de Leirosa - Monte Real.

Fonte: LNEC (Martins, T., et al., 2011b)). Adaptação com a sobreposição da área em estudo.

Como se pode observar na figura acima, na zona central do sistema aquífero, encontram-se
os maiores valores de condutividade hidráulica, o que se deve à presença nessa zona das
litologias arenosas com uma espessura considerável, ocorrendo uma variação gradual e
decrescente da condutividade, de W para E, coincidente com a perda de expressividade da
formação de areias dunares que cobrem as areias plistocénicas.
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Observa-se também na figura acima que para o aquífero subjacente à área de implantação do
projeto, integrante da referida zona central, são indicados valores de condutividade hidráulica
entre 8,15 e 11,83 m/dia.

III.7.3.4.3.4 - PIEZOMETRIA
Na mina de Nasce Água procede-se à monitorização sistemática do nível freático do aquífero
subjacente, através de dois piezómetros instalados para o efeito na área mineira, um a E e
outro a W da atual área em exploração, conforme expressa o Plano de Monitorização
Ambiental (integra a DIA emitida em 18/12/2007) desta mina.
Estes piezómetros procedem a leituras automáticas do nível freático desde o ano de 2011 (há
leituras de anos anteriores, que essencialmente serviram para efetuar testes e calibração dos
equipamentos), apresentando-se no gráfico seguinte os valores obtidos no período de janeiro
de 2011 a dezembro de 2016, referidos às cotas altimétricas locais.
Gráfico III.7.2 – Evolução do nível piezómétrico do aquífero subjacente à área do projeto.

Como se pode observar no gráfico acima, nos anos de 2011, 2012 e 2013 (a ausência de
dados em 2013 relativos ao piezómetro de poente ficou a dever-se a avaria desse
equipamento), o posicionamento do nível freático oscilou entre as cotas 40 m e 41 m
(eventuais leituras em 2013 do piezómetro instalado a poente, muito provavelmente
indicariam também este padrão).
III.12

MINA DE NASCE ÁGUA – AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE EXPLORAÇÃO
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RELATÓRIO SÍNTESE

Durante o ano de 2014, verificou-se uma subida gradual e sem interrupção (mesmo nos
meses de águas baixas) do nível freático, de cerca de 2 m, situação que culminou em
dezembro desse ano, começando o posicionamento do nível freático a decrescer a partir de
janeiro de 2015 e até finais de 2016, dando indicações de que tende a normalizar em torno da
cota 41 m.
Assim, excetuando o ano de 2014, a variação do nível freático foi da ordem de 1 m,
evidenciando uma tendência natural consonante com as normais variações sazonais, de
cerca de 1,5 m, indicadas na bibliografia (Almeida, C., et al., 2000) para o sistema aquífero de
Leirosa - Monte Real.
Considerando o posicionamento do nível freático em torno das cotas 40 – 41 m e
apresentando a área de implantação do projeto uma cota média de 55 m, verifica-se que esse
nível freático se encontra nesta área a cerca de 15 m da superfície, acompanhando a forma
do relevo, sendo que o diferencial de cotas existente entre os valores das leituras homólogas
dos dois piezómetros reflete o pendor para W do relevo na área da mina.
A subida do nível freático durante todo o ano de 2014 poderá estar relacionada com índices
de pluviosidade acima dos valores normais, que efetivamente se verificaram na região nesse
ano, concretamente nos meses de janeiro e fevereiro e de setembro a novembro (valores
mensais da precipitação da estação de Coimbra, IPMA - única estação, das mais próximas da
área em estudo, com dados disponíveis para os anos em causa). Contudo, não há dados que
permitam correlacionar estes níveis de precipitação com o facto do nível da água ter
continuado a subir mesmo em época de águas baixas.
Esta acentuada subida do nível freático em 2014 foi também verificada na envolvente da área
de implantação do projeto, conforme mostram os dados disponibilizados pelo SNIRH,
referentes aos piezómetros geridos por esta entidade, que se encontram mais próximos desta
área – piezómetros 261/26, 261/121, 261/15, 261/150 e 261/17 (ver localização dos
piezómetros na Figura III.7.11).
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Gráfico III.7.3 – Evolução do nível piezométrico nas estações de monitorização situadas na
envolvente da área de implantação do projeto.

Fonte: SNIRH, 2016.

O gráfico acima mostra que nas estações de monitorização mais próximas da área de
implantação do projeto, o nível freático se tem mantido de uma forma geral constante,
evidenciando as naturais oscilações, em épocas de águas altas e de águas baixas, que se
enquadram também dentro de um valor normal da ordem de 1,5 m, sobressaindo, contudo, as
oscilações ocorridas no ano hidrológico 2013/2014, com subidas do nível freático de 1,73 m,
na estação 261/15, de 1,79 m, na estação 261/117, e mesmo de 4,16 m, na estação 261/121.
A estação 261/117 situa-se a uma cota de 83 m, as estações 261/15, 261/150 e 261/121, a
cotas entre 60 e 66 m, e a estação 261/26 a uma cota de 53 m, neste caso semelhante à cota
média da área de implantação do projeto (55 m). Permite, assim, o gráfico acima verificar que
o posicionamento do nível freático relativamente à superfície varia, sensivelmente, entre 12 e
30 metros, acompanhando as formas naturais do relevo.
Do tratamento da informação piezométrica analisada pelo método de interpolação por
krigagem, resultaram as cartas de isopiezas que representam os regimes de fluxos hídricos
subterrâneos, em épocas de águas altas e de águas baixas, na área de implantação do
projeto.
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Nestas cartas, a seguir apresentadas, pode observar-se que o nível freático acompanha as
formas do relevo e que o escoamento subterrâneo se faz no sentido da ribeira de Nasce
Água, ressurgindo na nascente Olhos de Água que, nesta área, alimenta a ribeira de Nasce
Água, com tendência geral no sentido sul.
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Figura III.7.16 – Carta de isopiezas na área de implantação do projeto, em época de águas
altas, ano 2015/16.
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Figura III.7.17 – Carta de isopiezas na área de implantação do projeto, em época de águas
baixas, ano 2015/16.
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III.7.3.4.4 - MODELO HIDROGEOLÓGICO CONCEPTUAL
O modelo hidrogeológico conceptual tem como objetivo representar o comportamento
hidrodinâmico do sistema aquífero subjacente à área de implantação do projeto, de forma a
sistematizar o conjunto da informação analisada neste estudo, cujas principais características
são as seguintes:

Ø Meio geológico de circulação constituído por areias, com a presença de lentículas e
intercalações argilosas;

Ø Sistema aquífero composto por um subsistema superficial livre e um subsistema profundo
confinado;

Ø Transmissividade: 741 m2/dia;
Ø Condutividade hidráulica: 10 m/dia (valor médio);
Ø Coeficiente de armazenamento: 0,25;
Ø Recarga: 267,2 mm/ano;
Ø Nível freático (piezométrico): a 15 m de profundidade (cota aproximada 40 m na área da
mina), acompanhando as formas do relevo;

Ø Escoamento subterrâneo: no sentido dos principais talvegues e predominantemente para
sul.

A figura seguinte representa o modelo hidrogeológico conceptual na área de implantação do
projeto.
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Figura III.7.18 – Mdelo Hidrogeológico Conceptual.

III.7.3.5 – QUALIDADE DA ÁGUA SUBTERRÂNEA
III.7.3.5.1 – FONTES DE POLUIÇÃO
No que diz respeito à poluição tópica o PGBH dos rios Vouga, Mondego e Lis (2012)
menciona como principais fontes de poluição das massas de água subterrânea, os aterros
sanitários e lixeiras, a produção animal intensiva, a indústria química e a indústria extrativa,
neste caso as áreas mineiras abandonadas, sendo que relativamente à poluição difusa,
menciona como principais fontes de poluição os sistemas de drenagem urbana (redes de
esgotos sanitários e de águas pluviais, e a própria escorrência superficial), a agricultura e a
silvicultura, entre outras, ressalvando este Plano que a agricultura é considerada a atividade
antropogénica difusa com impacto mais significativo na qualidade da água subterrânea.
O Plano de Gestão da Região Hidrográfica (PGRH) do Vouga, Mondego e Lis (2015), faz uma
abordagem conjunta destas matérias, considerando que as fontes de poluição identificadas
são aplicáveis às massas de águas superficiais e subterrâneas, encontrando-se as mesmas já
descritas no item III.7.2.3.1 deste estudo.

III.7.3.5.2 - CARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA SUBTERRÂNEA
Para o sistema aquífero Leirosa-Monte Real, o estudo estatístico relativo a análises realizadas
entre 1964 e 1989, a um conjunto de 43 furos, e a sua projeção no Diagrama de Piper, levou a
identificar as seguintes tipologias de águas: cloretadas sódicas, bicarbonatadas cálcicas e
sulfatadas cálcicas (Almeida, C., et al., 2000)
No domínio do diapiro de Monte Real as águas cloretadas sódicas são predominantes, com
mineralização significativamente variável, encontrando-se neste domínio as águas menos
mineralizadas entre todas as inventariadas no sistema aquífero e outras bastante
mineralizadas devido a concentrações de cloreto e/ou sulfato (aniões) e de cálcio e/ou sódio
(catiões). (Almeida, C., et al., 2000)
A CCDR-Centro opera um programa de monitorização de vigilância em que procede à
classificação da qualidade da água subterrânea em função da aptidão da água para a
produção de água para consumo humano, face ao Valor Máximo Recomendado (VMR) e ao
Valor Máximo Admissível (VMA) estabelecidos no Anexo I, do D. L. 236/98, de 1 de agosto.
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O método de classificação contém quatro classes de qualidade da água, A1, A2, A3 e >A3, a
que correspondem esquemas de tratamento da água distintos para a tornar apta para
consumo humano, conforme indica o quadro seguinte.
Quadro III.7.11 – Classes de Classificação da qualidade da água. (SNIRH, 2013)
Classes

Nível de Tratamento

A1

Águas que requerem tratamento físico e desinfeção.

A2

Águas que requerem tratamento físico, químico e desinfeção.

A3

Águas que requerem tratamento físico, químico, de afinação e desinfeção.

>A3

Águas que requerem tratamento físico, químico, de afinação e desinfeção, superior ao nível A3.

No sistema aquífero Leirosa-Monte Real a referida monitorização tem sido efetuada em duas
estações de monitorização da qualidade da água subterrânea, com as referências 249/48 e
273/16, localizadas respetivamente, no setor norte e no setor sul do sistema aquífero (figura
III.7.19).
Figura III.7.19 – Localização das estações de monitorização da qualidade da água
subterrânea do sistema aquífero Leirosa-Monte Real.

Fonte: SNIRH, 2016. Adaptação com a sobreposição da área em estudo.
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A estação de monitorização 273/16 corresponde a um furo vertical, localizado na freguesia de
Monte Redondo, concelho de Leiria, e a estação de monitorização 249/48, corresponde
também a um furo vertical, localizado na freguesia de Lavos, concelho de Figueira da Foz.
No quadro seguinte apresenta-se a classificação da água subterrânea obtida para ambas as
estações no período de tempo para o qual existem dados disponíveis: 2003 a 2009, no caso
da estação 249/48, e 2003 a 2014, no caso da estação 273/16.
Quadro III.7.12 – Evolução da qualidade da água subterrânea (SNIRH, 2016).
Anos

Estação de
monitorização

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

249/48

>A3

A2

>A3

>A3

A3

A3

A3

-

-

-

-

-

273/16

A1

A2

A1

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A inserção da qualidade da água da estação 249/48 nas classes A2, A3 e >A3, deveu-se aos
parâmetros CQO e/ou ferro, nos anos 2003 a 2006, e ao azoto amoniacal e ao manganês,
nos anos 2007 a 2009. Na estação de monitorização 273/16, a qualidade da água foi inserida
nas classes A1, A2, devendo-se a classificação A2 aos parâmetros: saturação de oxigénio
dissolvido e/ou pH e, pontualmente, azoto amoniacal (2004) e fenóis (2011).
De acordo com o disposto no n.º 2, do Art.º 14.º do D. L. 236/98, de 1 de agosto, as águas
subterrâneas inseridas na classe A1 consideram-se aptas para a produção de água para
consumo humano. Dos dados apresentados no quadro acima, conclui-se que, em ambas as
estações, a água não se encontrava apta para tal fim, requerendo tratamento físico, químico e
desinfeção (classe A2) e tratamento físico, químico, de afinação e desinfeção (classe A3).
Das duas estações de monitorização consideradas, a estação 273/16 é a que melhor pode
refletir a qualidade da água subterrânea na área em estudo, uma vez que se encontra inserida
na sub-bacia hidrográfica do rio de Fora, a cerca de 3 km a sul da área de implantação do
projeto.
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No PGBH dos rios Vouga, Mondego e Lis (2012), é também apresentada uma avaliação do
estado global das massas de água subterrâneas desta região hidrográfica, baseada na
avaliação do estado químico e do estado quantitativo, cuja classificação pode ser “Bom” ou
“Medíocre”, devendo ser adotada a pior classificação obtida.
No que diz respeito em particular à massa de água subterrânea Leirosa-Monte Real, os
respetivos estados químico e quantitativo, com base em dados de monitorização referentes ao
período 2004-2010, foram classificados como “Bons”, de onde resultou, portanto, um estado
global “Bom” para esta massa de água subterrânea.
Relativamente à massa de água Leirosa-Monte Real, o PGBH (2012) refere que, apesar do
seu estado quantitativo ser classificado como “Bom”, o volume médio anual captado nesta
massa de água é o mais elevado de todas as massas de água subterrâneas da região
hidrográfica, correspondendo a cerca de 52% da respetiva disponibilidade hídrica
subterrânea, e que esta massa de água é a que tem maiores expectativas de captação no
futuro, sendo portanto necessária uma gestão rigorosa que permita garantir a sustentabilidade
dos recursos hídricos subterrâneos e evitar a degradação do seu atual estado quantitativo.
Consultando a informação disponibilizada no PGRH do Vouga, Mondego e Lis (2015),
baseada em dados de monitorização referentes ao período 2010-2013, verifica-se que a
massa de água Leirosa-Monte Real, manteve um estado global de classificação “Bom”,
resultante de um estado químico “Bom” e de um estado quantitativo “Bom”.

III.7.3.5.3 - QUALIDADE DA ÁGUA SUBTERRÂNEA NA ÁREA DO PROJETO
Na área do projeto não ocorrem linhas de água superficiais, nem emergências naturais
(nascentes), sendo a lagoa resultante do processo de extração por dragagem o único
elemento hídrico ocorrente nesta área, correspondendo a um sistema aquífero superficial
livre, conforme já analisado neste estudo.
A água da lagoa, bem como do furo de captação existente na mina, é sujeita a monitorização
da qualidade, tendo por base os requisitos do D. L. 306/2007, de 27 de agosto (alterado pelo
D. L. 92/2010, de 26 de julho), que estabelece o regime da qualidade da água destinada a
consumo humano.
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A água da lagoa tem sido analisada anualmente, no âmbito do Controlo de Rotina 2,
estabelecido no Anexo II do diploma acima mencionado, e a água do furo tem sido analisada
de 2 em 2 meses, contemplando quatro análises no âmbito do Controlo de Rotina 1, uma
análise no âmbito do Controlo de Rotina 2 e uma análise no âmbito do Controlo de Inspeção,
estabelecidos no Anexo II do mesmo diploma.
Para a água da lagoa e do furo de captação têm sido também analisados os parâmetros
hidrocarbonetos dissolvidos ou emulsionados e óleos minerais, tendo por base o D. L. 236/98,
de 1 de agosto.
As análises laboratoriais de 2010 foram realizadas pelo Laboratório Águas do Mondego e
posteriormente passaram a ser realizadas pelo Laboratório Tomaz, Lda., sendo ambos
acreditados pelo IPAC. Os respetivos boletins de análise são apresentados no Anexo IV.
Seguidamente, apresentam-se os resultados obtidos no período 2010-2016, para as amostras
de água recolhidas na lagoa e no furo de captação, após o que se efetua a apreciação dos
mesmos.
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Quadro III.7.13 – Resultados obtidos nas análises laboratoriais (Controlo de rotina 2) da água
da lagoa.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Valor
Paramétrico
(VP)

Germes totais a 22ºC
(UFC/mL)

297

>300

190

204

53

>300

153

< 100 (v.d.)

Germes totais a 37ºC
(UFC/mL)

297

137

42

>300

55

92

69

< 20 (v.d.) 1)

Bactérias coliformes
(UFC/100mL)

41

8

29

24

20

12

12

0

Escherichia Coli
(UFC/100 mL)

18

7

29

24

16

12

4

0

Cheiro, a 25 ºC
(fator de diluição)

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

3

Sabor
(fator de diluição)

-

<1

<1

<1

-

<1

-

3

44,8

6,1

6,9

3,9

3,5

15

11

20

<0,30

160

73

100

140

1,7

150

4

pH
(escala de Sorensen)

6,4

6,1

6,4

5,4

6,4

6,6

6,7

= 6,5 e = 9

Condutividade elétrica
(µS/cm, a 20ºC)

103

92

91

100

95

108

149

2500

Oxidabilidade
(mg/L O2)

1,4

4,7

1,9

1,5

1,7

2,0

<0,7

5

Amónio
(mg/L NH4)

<0,15

0,05

<0,05

0,11

<0,05

0,09

0,16

0,50

Manganês
(µg/L Mn)

18

67

71

70

93

100

82

50

Nitratos
(mg/L NO3)

<1,0

<3,0

<3,0

<3,0

<3,0

<3,0

<3,0

50

Cloretos
(mg/L Cl)

21,7

<0,1

20

21

21

20

19

250

<0,01

-

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

10

-

<0,05

<0,05

0,06

<0,05

<3,0

Parâmetro Analisado

Cor
(mg/L Pt/Co)
Turvação
(UNT)

Hidrocarbonetos
Dissolvidos e
Emulsionados (mg/L)
Óleos e gorduras
(mg/L)

Resultados obtidos

0,05

1)

2)

15 3)

Notas:
1) Valor desejável (v.d.). Conforme referido na Nota n.º 17, da Parte III, do Anexo I, do D. L. 306/2007, de 27 de
agosto: “Não é desejável que o número de colónias a 22ºC e a 37ºC seja superior a 100 e 20, respetivamente”.
2) Valor Máximo Admissível (VMA) definido no Anexo I, do D. L. 236/98, de 1 de agosto, para a Classe A1, das
águas destinadas à produção de água para consumo humano. Este parâmetro não consta na legislação atual que
estabelece o regime da qualidade da água destinada ao consumo humano (D. L. 306/2007, de 27 de agosto).
3) Valor limite definido no Anexo XVIII, do D. L. 236/98, de 1 de agosto. Este parâmetro não consta na legislação
que estabelece o regime da qualidade da água destinada ao consumo humano (D. L. 306/2007, de 27 de agosto).
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Quadro III.7.14 – Resultados obtidos nas análises laboratoriais (Controlo de inspeção) da
água do furo de captação.
Resultados obtidos
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Valor
Paramétrico
(VP)

>300

57

3

8

3

12

2

< 100 1)

>300

5

5

8

5

8

1

< 20

Bactérias coliformes
(UFC/100mL)

0

0

0

0

0

0

0

0

Escherichia Coli
(UFC/100 mL)

0

0

0

0

0

0

0

0

Enterococos intestinais
(UFC/100 mL)

0

-

0

0

0

0

0

0

Clostridium perfringens
(UFC/100 mL)

0

-

0

0

0

0

0

0

Cloro residual livre
(mg/L Cl 2)

-

<0,1

<0,1

0,3

<0,1

<0,1

<0,1

0,2 – 0,6 2)

Cheiro, a 25 ºC
(fator de diluição)

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

3

Sabor
(fator de diluição)

-

<1

<1

<1

<1

<1

<1

3

Cor
(mg/L Pt/Co)

<2,0

<2,0

<2,0

<2,0

<2,0

<2,0

<2,0

20

Turvação
(UNT)

<0,3

0,23

<0,2

0,39

<0,2

<0,2

<0,2

4

pH
(escala de Sorensen)

5,7

5,7

5,7

5,5

5,7

6,2

5,6

= 6,5 e = 9

118

109

109

111

114

117

118

2500

0,8

0,8

<0,7

<0,7

0,7

<0,7

<0,7

5

Cloretos
(mg/L Cl)

22,4

-

21

23

21

22

21

250

Sulfatos
(mg/L SO4)

6,2

-

6,5

5,9

7,1

5,8

5,4

250

Nitratos
(mg/L NO3)

3,4

7,3

5,3

3,3

3,8

<3,0

3,1

50

Nitritos
(mg/L NO2)

<0,003

-

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

0,5

Amónio
(mg/L NH4)

<0,15

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

0,5

Parâmetro Analisado
Germes totais a 22ºC
(UFC/mL)
Germes totais a 37ºC
(UFC/mL)

Condutividade elétrica
(µS/cm)
Oxidabilidade
(mg/L O2)

1)

Notas:
(cont.)
1) Conforme referido na Nota n.º 17, da Parte III, do Anexo I, do D. L. 306/2007, de 27 de agosto: “Não é desejável
que o número de colónias a 22ºC e a 37ºC seja superior a 100 e 20, respetivamente”.
2) Conforme referido na Nota n.º 19, da Parte III, do Anexo I, do D. L. 306/2007, de 27 de agosto: “Recomenda-se
que as concentrações deste parâmetro estejam entre 0,2 e 0,6 mg/L de cloro residual livre”.
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Quadro III.7.14 – Resultados obtidos nas análises laboratoriais (Controlo de inspeção) da
água do furo de captação.

(cont.)

Resultados obtidos
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Valor
Paramétrico
(VP)

Fluoretos
(mg/L F)

<0,05

-

<0,3

<0,3

<0,3

<0,3

<0,3

1,5

Dureza total
(mg/L CaCO3)

<20,0

-

16,6

20,8

16,2

16,8

15,6

150 – 500 3)

Cálcio
(mg/L Ca)

<2,0

-

<2,0

<2,0

<2,0

<2,0

<2,0

100

Magnésio
(mg/L Mg)

2,9

-

2,9

2,8

3,0

3,1

3,2

50

Sódio
(mg/L Na)

15,3

-

15

13

14

15

13

200

Manganês
(µg/L Mn)

<5,0

<10

<5,0

<5,0

8,4

<5,0

<5,0

50

Ferro
(µg/L Fe)

<100

-

<20

25

<20

<20

<20

200

Boro
(mg/L B)

<0,1

-

<0,02

0,032

<0,02

<0,02

<0,02

1,0

Cobre
(mg/L Cu)

0,024

-

5,4

3,5

0,18

0,03

0,09

2,0

Crómio
(µg/L Cr)

<1,0

-

<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

50

Cádmio
(µg/L Cd)

<1,0

-

<1,0

<1,0

<1,0

<1,0

<1,0

5,0

Chumbo
(µg/L Pb)

<2,0

-

17

39

<5,0

<5,0

<5,0

10

Níquel
(µg/L Ni)

<3,0

-

30

5,6

<5,0

<5,0

<5,0

20

Antimónio
(µg/L Sb)

<3,0

-

<3,0

<3,0

<3,0

<3,0

<3,0

5,0

Arsénio
(µg/L As)

<2,0

-

<3,0

<3,0

<3,0

<3,0

<3,0

10

Selénio
(µg/L Se)

<1,0

-

<3,0

<3,0

<3,0

<3,0

1,0

10

Alumínio
(µg/L Al)

<5,0

-

<20

43

<20

<20

<20

200

Parâmetro Analisado

4)

5)

Notas:
(cont.)
3) Conforme referido na Nota n.º 4, da Parte III, do Anexo I, do D. L. 306/2007, de 27 de agosto: “É desejável que a
dureza total em carbonato de cálcio esteja compreendida entre 150 mg e 500 mg/L CaCO 3”.
4) Conforme referido na Nota n.º 2, da Parte III, do Anexo I, do D. L. 306/2007, de 27 de agosto: “Não é desejável
que a concentração de cálcio seja superior a 100 mg/L Ca”.
5) Conforme referido na Nota n.º 3, da Parte III, do Anexo I, do D. L. 306/2007, de 27 de agosto: “Não é desejável
que a concentração de magnésio seja superior a 50 mg/L Mg”.
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Quadro III.7.14 – Resultados obtidos nas análises laboratoriais (Controlo de inspeção) da
água do furo de captação.

(cont.)

Resultados obtidos
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Valor
Paramétrico
(VP)

Cianetos totais
(µg/L CN)

<10

-

<10

<10

<10

<10

<10

50

Mercúrio
(µg/L Hg)

<0,3

-

<0,3

<0,3

<0,3

<0,3

<0,3

1,0

Bromatos
(µg/L BrO3)

<5,0

-

<7,0

<7,0

<7,0

<5,0

<5,0

10

Benzeno
(µg/L)

<0,5

-

<0,5

<0,5

<0,3

<0,5

<0,5

1,0

1,2-Dicloroetano
(µg/L)

<0,5

-

<0,5

<0,5

<0,9

<0,5

<0,5

3,0

Benzo(a)pireno
(µg/L)

<0,002

-

<0,002

<0,002

<0,008

<0,002

<0,002

0,010

Hidrocarbonetos
aromáticos policíclicos
(µg/L)

<0,005

-

<0,005

<0,005

<0,02

<0,005

<0,005

0,10

<3

-

<3,0

<3,0

<7

<3,0

<3,0

100

<0,5

-

<3,0

<3,0

<1,5

<3,0

<3,0

10

Pesticidas – total
(µg/L)

<0,1

-

<0,08

<0,08

<0,08

0

<0,014

0,50

Hidrocarbonetos
Dissolvidos e
Emulsionados (mg/L)

<0,01

-

<0,05

-

-

-

-

0,05

11

-

<0,05

-

-

-

-

15

Parâmetro Analisado

Trihalometanos – total
(µg/L)
Tetracloroeteno e
tricloroeteno
(µg/L)

Óleos e gorduras
(mg/L)

6)

7)

Notas:
6) Valor Máximo Admissível (VMA) definido no Anexo I, do D. L. 236/98, de 1 de agosto, para a Classe A1, das
águas destinadas à produção de água para consumo humano. Este parâmetro não consta na legislação atual que
estabelece o regime da qualidade da água destinada ao consumo humano (D. L. 306/2007, de 27 de agosto).
7) Valor limite definido no Anexo XVIII, do D. L. 236/98, de 1 de agosto. Este parâmetro não consta na legislação
que estabelece o regime da qualidade da água destinada ao consumo humano (D. L. 306/2007, de 27 de agosto).

No que diz respeito à água da lagoa (Quadro III.7.13), os resultados obtidos indicam que, à
luz da legislação da qualidade da água para consumo humano, se verificam incumprimentos
ao nível dos parâmetros microbiológicos e dos parâmetros turvação, pH e manganês.
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Os valores elevados de turvação estarão naturalmente relacionados com as partículas em
suspensão na água, resultantes do processo de dragagem, em zonas de constituição mais
areno-argilosa, o que nem sempre ocorre, como mostram os resultados obtidos em 2010 e
2015.
Os valores de pH por vezes inferiores ao limiar inferior estabelecido na legislação estarão
relacionados com a litologia local, areias siliciosas, em geral ácidas. Relativamente ao
parâmetro manganês, desconhece-se a razão das concentrações obtidas, sendo que não se
vê qualquer correlação com a atividade da mina. A nível regional, nas estações de
monitorização do SNIRH registam-se também incumprimentos dos parâmetros manganês e
pH (ver item III.7.3.5.2).
Para os parâmetros microbiológicos têm-se continuamente registado incumprimentos na água
da lagoa, mas a sua presença não estará relacionada com a atividade da mina, cujas
potenciais fontes deste tipo de poluição seriam os efluentes domésticos originados nas
instalações sociais, efluentes estes que, conforme já descrito (ver item II.3.9), são
encaminhadas a fossa séptica seguida de poço absorvente, devidamente dimensionada para
o número de utilizadores e em adequado estado de funcionamento. Por outro lado, sabe-se
que a lagoa tem vida aquática, sendo correntemente observáveis cardumes de pequenos
peixes e a presença frequente de aves aquáticas.
No que diz respeito à água do furo de captação (Quadro III.7.14), verifica-se que de uma
forma geral os incumprimentos são ao nível do pH e do cloro residual livre, tendo-se registado
pontualmente alguns incumprimentos nos parâmetros cobre (2012 e 2013), níquel (2012),
chumbo (2012 e 2013) e germes totais a 22ºC e 37ºC (2010). Para estes parâmetros, os
incumprimentos registados podem relacionar-se com as condições aquíferas a nível regional,
devido, quer ao tipo de litologias que constituem o meio aquífero, quer às características
naturais da própria água, quer ainda, em particular no caso dos germes totais, a focos de
poluição antrópica que possam existir na área em estudo (ver item III.7.2.2 – Hidrologia
superficial na área de implantação do projeto).
De referir, por último, que neste estudo se adotou uma análise comparativa bastante
conservadora, entre os resultados obtidos para os diversos parâmetros e correspondentes
valores paramétricos (“limite”), os quais são considerados na ótica da avaliação da qualidade
de uma água subterrânea que se pretende destinar a consumo humano sem ser sujeita a
qualquer tipo de tratamento.
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III.8 – PAISAGEM
III.8.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS
O carácter visual de uma paisagem, quando sujeita a interações espaciais e temporais entre o
Homem e o meio, é o resultado de processos evolutivos e dinâmicos associados a ações
antropogénicas sobre os sistemas naturais que implicam, necessariamente, a introdução de
elementos exógenos a tais sistemas, refletindo-se nas formas de ocupação do território.
A paisagem constitui, assim, uma entidade em constante mutação, expressando, em maior ou
menor grau, as dinâmicas sócio-económicas e sócio-culturais que se estabelecem sobre as
estruturas de referência, pelo que a sua análise implica conhecer e inter-relacionar os fatores
intrínsecos e extrínsecos da paisagem: os primeiros de ordem biofísica e os segundos
entendidos como as ações humanas exercidas nos primeiros ao longo dos tempos.
Neste contexto, a metodologia seguida neste estudo consistiu na análise integrada dos fatores
que determinam o carácter da paisagem da área em estudo, tendo por base os elementos
bibliográficos disponíveis neste domínio e os resultados dos levantamentos de campo
efetuados para este EIA, suportados por cartografia à escala regional, local e de projeto e por
registos fotográficos, incluindo fotografia aérea.
Este estudo teve como objetivos identificar e caracterizar as unidades e sub-unidades
homogéneas de paisagem que se manifestam na área em estudo, centrando-se depois na
área de implantação do projeto para avaliar os parâmetros “Qualidade visual da paisagem”,
“Acessibilidade visual” e “Sensibilidade da paisagem”, segundo a metodologia de gestão da
paisagem desenvolvida pelo U. S. Department of Agriculture (Canter, L. W., 1996).
A análise da paisagem foi centrada na área de implantação do projeto e sua envolvente, tendo
em conta os aglomerados populacionais, as rodovias e outras estruturas presentes naquele
território, suscetíveis de se interrelacionarem com o projeto. Dadas as características
paisagísticas desta área, considera-se que o território considerado é representativo da
Unidade de Paisagem em que se insere.
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Uma nota relativa aos registos fotográficos apresentados neste descritor, para referir a
dificuldade havida na obtenção de fotografias panorâmicas, devido à aplanação geral do
terreno.

III.8.2 – ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO ESPACIAL DA PAISAGEM
A área em estudo insere-se na Unidade de Paisagem “Beira Litoral: Leiria – Ourém - Soure”,
conforme designação dada na publicação “Contributos para a Identificação e Caracterização
da Paisagem em Portugal Continental” (Cancela d’Abreu, et al., 2004), da qual se extraiu a
figura seguinte.
Figura III.8.1 – Unidade de Paisagem “Beira Litoral: Leiria - Ourém - Soure”.

Fonte: Cancela d’Abreu, et al., 2004. Adaptação com a sobreposição da área em estudo.
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Segundo os citados autores, a Unidade de Paisagem “Beira Litoral: Leiria - Ourém - Soure”
corresponde a uma unidade de transição entre o norte e o sul, ligando os maciços calcários a
nascente ao litoral a poente, sendo caracterizada por uma paisagem amena, de morfologia
suave, entrecortada por vales férteis de fundo largo por onde serpenteiam os rios Lis, Lena,
Arunca, Nabão e a ribeira de Carnide.
Esta unidade apresenta no geral fraca identidade paisagística, mas manifesta uma razoável
coerência de usos, com exceções evidentes nos principais centros urbanos (frequente
ocupação edificada de vales, terrenos férteis e encostas inclinadas) e em grandes manchas
florestais. A unidade é atravessada por vias rodoviárias de grande impacte paisagístico, como
é o caso da A1/IP1 e A8 (Abreu, C., et al., 2004), e mais recentemente a A17.
A riqueza biológica desta unidade de paisagem é considerada média a baixa, uma vez que
embora o padrão da paisagem rural seja no geral variado, o que pressupõe uma boa
capacidade de suporte para a diversidade de espécies vegetais e animais, são conhecidos
sérios problemas relacionados com ecossistemas fundamentais para essa biodiversidade,
nomeadamente poluição e degradação dos leitos e margens dos principais cursos de água, e
não se encontram referências à presença de espécies raras e/ou com elevado valor para a
conservação, com a exceção do Sítio da Rede Natura 2000 de Azabuxo (Cancela d’Abreu, et
al., 2004).
Inserida no setor W da Unidade de Paisagem “Beira Litoral: Leiria - Ourém - Soure”, a área
em estudo tem na geomorfologia e no coberto vegetal os fatores determinantes da sua
identidade paisagística, vincadamente marcada por um relevo aplanado, ocupado por
extensos povoamentos de pinheiro-bravo que impõem uma tonalidade verde escura ao
conjunto e fazem esbater as ténues diferenças de altitude e as formas relativas de exposição
dos suaves declives.
O pinhal-bravo é o resultado de uma florestação em massa introduzida pelo homem sobre
terrenos outrora ocupados por matos incultos, com fraca aptidão agrícola, pobres e difíceis de
trabalhar, embora áreas outrora povoadas com espécies arbóreas autóctones, tenham
também sofrido a invasão do pinheiro-bravo que assume, atualmente, a condição de
composição vegetal de porte arbóreo com maior dimensão naquele território.
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Neste quadro paisagístico podemos individualizar na área em estudo apenas uma subunidade de paisagem que designamos por «Meio Florestal», cuja estrutura fisionómica pode
tipificar-se como correspondente a formações arbóreas de grande porte, de folhas sempre
verdes, em que a variação cromática resulta essencialmente do subtipo arbustivo, sendo este
pouco diversificado e de floração pouco aparente (Fotografias III.8.1 e III.8.2).
Fotografias III.8.1 e III.8.2 – Vistas da floresta de pinhal. (fotografias obtidas de pontos
sobreelevados da instalação industrial da mina de Nasce Água)

Os padrões fisiográficos e cromáticos dominantes desta sub-unidade de paisagem são
conferidos pela aplanação geral do relevo e pelos extensos e contínuos povoamentos de
pinhal-bravo, que se repetem uniforme e sistematicamente no território em análise.
A rede hidrográfica apresenta uma orientação predominante de NE para SW, correspondente
à inclinação geral da plataforma de aplanação cujas altitudes variam, também com esta
orientação geográfica, entre os 30 m (a SW) e os 80 m (a NE).
Os principais cursos de água são pequenas ribeiras sazonais, destacando-se nesta área a
ribeira de Nasce Água. Esta descreve leves meandros por áreas aplanadas, por vezes
ladeada de campos agrícolas, observando-se nas estreitas galerias ripícolas, espécies
arbóreas típicas de solos húmidos, ressaltando a presença de salgueiro e amieiro. Estes
elementos são confinados pela floresta de pinhal-bravo que os torna visualmente inacessíveis,
mesmo a partir de pontos de observação próximos.
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Fotografias III.8.3 e III.8.4 – Vistas da galeria ripícola da ribeira de Nasce Água.

A densidade populacional é baixa, sendo a forma de povoamento determinada por pequenas
povoações, isoladas e consideravelmente distantes umas das outras, rodeadas por parcelas
de terrenos agricultados, dos quais se transita bruscamente para as matas de pinhal
envolventes. Os terrenos agrícolas são compartimentados por sebes arbustivas ou muros de
pedra, formando um reticulado característico do regime de propriedade minifundiário.
Na envolvente da área de implantação do projeto, distando desta cerca de 450 m, encontra-se
a pequena povoação de Nasce Água, atravessada pelo CM1032 (Guia – Grou) que também
serve de acesso à mina em estudo.
O mosaico rural associado a esta povoação, bem como as consociações vegetais que
marginam as linhas de água, enriquecem a estrutura paisagística do território em análise, mas
tais espaços não têm dimensão geográfica para fazer individualizar uma sub-unidade de
paisagem, nem para atenuar a influência visual da estrutura dominante que é imposta pelas
extensas manchas de floresta de pinhal.
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Fotografias III.8.5 e III.8.6 – Povoação de Nasce Água, sua orla envolvente e traçado do
CM1032.

Também deste modo confinados pela floresta de pinhal-bravo que, assim, os torna
visualmente inacessíveis a partir da envolvente, ao mesmo tempo que reduz a acessibilidade
visual dos transeuntes sobre essa mesma envolvente, encontram-se os eixos viários com
traçado na área em estudo, designadamente o CM1032 (Guia-Grou) e a EM1193 (GrouMonte Redondo).
Contribuindo para o carácter antropogénico da paisagem deste território, a mina de Nasce
Água destaca-se pelo contraste imposto entre a floresta de pinhal que a rodeia e a área de
exploração, onde se forma uma lagoa confinada em todo o seu perímetro por taludes
arenosos. Às características fisiográficas resultantes da exploração do recurso geológico,
associa-se a dinâmica criada pela atividade extrativa processada a céu-aberto, com a
utilização de diversa maquinaria pesada, entre outros elementos discordantes dos traços
paisagísticos naturais.
Como elementos introduzidos no território de pinhal, também com expressão capaz de
interferir na paisagem, referem-se ainda uma unidade de produção avícola, traçado e
respetiva zona de defesa de uma conduta enterrada de gás natural e uma ETAR (situada
junto do CM 1032), destacando-se, contudo, a Zona Industrial da Guia, parque
infraestruturado para a implantação de unidades industriais, comerciais e de serviços, servido
pelo CM 1032, e situado a cerca de 2 km da área de implantação do projeto em estudo.
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Fotografias III.8.7 e III.8.8 – Zona Industrial da Guia. (foto da esquerda, o traçado do
CM 1032 que serve a zona industrial e a mina de Nasce Água (cerca 1,5 km para poente).

Em termos globais, esta sub-unidade de paisagem caracteriza-se por uma baixa diversidade
de atributos biofísicos, sendo vincadamente marcada pela floresta de pinhal cujo tipo
fisionómico se manifesta de forma intensa, uniforme e monótona, num território aplanado
onde os espaços com traços paisagísticos particulares, como os que se associam ao meio
rural e também às áreas industriais, não se manifestam com intensidade e magnitude
suficientes para fazerem alterar a identidade da paisagem dominante.

III.8.3 – ANÁLISE QUALITATIVA DA PAISAGEM
Seguidamente efetua-se a caracterização qualitativa dos parâmetros que caracterizam a
paisagem em estudo, no que respeita à «Qualidade visual da paisagem», à «Acessibilidade
visual» e à «Sensibilidade da paisagem», de acordo com os critérios do Visual Management
System (VMS), desenvolvido pelo U.S. Forest Service (U.S. Department of Agriculture, in
Canter, L. W., 1996).
Para cada um destes fatores são descritos os critérios que estabelecem os fundamentos
gerais das respetivas análises, com base nos quais se concretiza a classificação focalizada na
área de implantação do projeto.
Os resultados desta análise serão também importantes para a avaliação dos impactes na
paisagem associados ao projeto em apreço, constituindo os inputs das análises que adiante
serão efetuadas neste EIA (item IV.4 - Impactes na Paisagem).
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Qualidade visual da paisagem
A qualidade visual da paisagem está relacionada com o modo como os atributos fisiográficos
e biofísicos se conjugam para determinar o carácter da paisagem e proporcionar a perspetiva
estética do conjunto, tendo em conta o equilíbrio das formas e lineamentos do relevo, a
complexidade das estruturas ecológicas, a expressividade da rede hidrográfica, a diversidade
e harmonia das cores e texturas, entre outros parâmetros. A qualidade visual da paisagem
pode ser classificada de acordo com o seguinte critério:
− Elevada qualidade: paisagem distinta, com particular beleza, conferida pela manifestação
de recursos biofísicos distintos e variados, que se conjugam em motivos cénicos singulares
e harmoniosamente integrados; A especificidade do conjunto deriva da raridade dos
recursos biofísicos e/ou da qualidade dos padrões de forma, cor e textura; O grau de
intervenção humana é muito baixo ou nulo.
− Moderada qualidade: paisagem comum, não obstante poder incorporar recursos biofísicos
interessantes, mas sem padrões que, individualmente ou em conjunto, possam manifestar
particular valor paisagístico; O grau de intervenção humana é baixo a moderado.
− Baixa qualidade: paisagem desinteressante do ponto de vista dos recursos biofísicos que
incorpora, ou porque estes são pouco diversificados ou porque se encontram
degradados/empobrecidos, manifestando fraca expressividade estrutural; O grau de
intervenção humana é moderado a elevado.
Aplicando este critério à área de implantação do projeto, o aspeto que mais ressalta é a baixa
diversidade de atributos biofísicos, que deriva numa manifestação uniforme dos padrões de
forma, cor e textura, associados às extensas áreas aplanadas ocupadas pela floresta de
pinhal, não ocorrendo, em geral, na área em estudo, elementos particularmente interessantes
do ponto de vista paisagístico.
O local em estudo apresenta uma relativa pobreza de habitats e, consequentemente, baixa
complexidade ecológica e paisagística, resultado de uma ocupação massiva por pinhal-bravo
e da fraca magnitude revelada por outras áreas naturais com maior diversidade.
A rede de drenagem tem uma expressividade muito reduzida, sendo a lagoa existente na área
mineira, resultante do desmonte da formação arenosa, o principal elemento de natureza
hídrica com manifestação expressiva no local.
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A presença de áreas industrializadas, onde se inclui a própria exploração mineira de Nasce
Água, e de outros elementos estranhos à paisagem de referência, fazem elevar o grau de
humanização da paisagem.
Neste contexto, atribui-se baixa a moderada qualidade à paisagem da área em estudo.
Acessibilidade visual
A análise da acessibilidade visual centrou-se na identificação dos locais existentes no território
em análise, a partir dos quais se pode aceder visualmente à área de implantação do projeto,
tendo em conta que um dos objetivos desta análise é fornecer informação para, numa fase
subsequente, se avaliarem os impactes visuais do projeto.
Para tal procedeu-se ao reconhecimento do território, abrangendo uma área circular com
cerca de 3 km de diâmetro, centrada na mina de Nasce Água, com incidência nas áreas
sociais mais próximas – povoações de Nasce Água, Grou e Fonte Cova –, caminhos públicos
e outras infraestruturas de uso público.
Desta análise verificou-se que a área de implantação do projeto não é visível dos locais com
presença de potenciais observadores existentes na sua envolvente, sendo apenas visível do
CM 1032, no troço desta rodovia junto ao acesso principal da mina, a partir do qual se podem
observar as instalações sociais e parte da instalação de processamento de areias.
Estas condições conferem nula a baixa acessibilidade visual à área de implantação do
projeto.
Sensibilidade da paisagem
A sensibilidade de uma paisagem está relacionada não só com a sensibilidade/vulnerabilidade
ou raridade dos seus recursos biofísicos, mas também com fatores de ordem sócio-cultural,
tais como os usos do solo, os padrões de povoamento, os usos e costumes das populações e
a própria dimensão histórico-cultural da paisagem ou de elementos em si contidos. Estes
fatores devem ser conjugados com a acessibilidade visual, atendendo à localização, número e
tipo dos potenciais observadores (residentes, visitantes ou transeuntes). Assim, considera-se:
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− Elevada sensibilidade: paisagem que encerra estruturas geomorfológicas ímpares;
hidrografia expressiva; elevado valor ecológico; uso (efetivo, equilibrado e com suficiente
expressão territorial) agrícola ou florestal do solo, demarcando zonamentos cénicos
harmoniosos na paisagem; áreas de carácter lúdico, cultural e/ou religioso; relevante
dimensão histórica da paisagem (factos históricos ocorridos naquele território, presença de
elementos ou estruturas arqueológicas); vínculos de afetividade estabelecidos entre a
paisagem e as populações autóctones. A acessibilidade visual elevada ou moderada
reforça este nível de sensibilidade que, no entanto, não deve ser atenuado pelo facto da
acessibilidade ser baixa.
− Moderada sensibilidade: paisagem que expressa recursos como os acima mencionados,
mas com menor valor relativo do ponto de vista da sua proteção ou porque se manifestam
a uma escala reduzida, sem dimensão relevante no conjunto dos traços paisagísticos que
caracterizam o território em análise; ausente dimensão histórica da paisagem e ténues ou
ausentes relações sócio-culturais com as populações locais. A acessibilidade visual deverá
ser elevada ou moderada, se for baixa a paisagem poderá ser classificada no nível de
sensibilidade inferior.
− Baixa sensibilidade: paisagem onde não intervêm fatores de ordem, quer biofísica, quer
sócio-cultural, relevantes, independentemente da dimensão geográfica do território onde se
manifestam. A acessibilidade visual deverá ser moderada ou baixa, se for elevada poderá
levar a atribuir à paisagem um nível de sensibilidade moderado.
A área em estudo não abrange habitats sensíveis ou locais com espécies da flora e da fauna
protegidas, não contém estruturas geomorfológicas ou geológicas com valor paisagístico,
patrimonial ou cultural, nem outros elementos naturais que se destaquem pela sua
singularidade, atratividade ou raridade.
Os zonamentos estabelecidos pela floresta de pinhal e as áreas sociais, são pouco
expressivos e não constituem motivos cénicos interessantes. A dimensão histórica da
paisagem é nula e não se verificam vínculos afetivos ou de particular valoração de elementos
dessa paisagem por parte das populações locais.
O conjunto destes aspetos, aliado à baixa acessibilidade visual da área de implantação do
projeto, acima caracterizada, leva a atribuir à paisagem em estudo um nível de sensibilidade
baixo a moderado.
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Análise global
Das análises acima efetuadas conclui-se que o projeto em estudo fica inserido num território
cuja paisagem se pode caracterizar por uma qualidade baixa a moderada e por baixa a
moderada sensibilidade, sendo baixa a nula a acessibilidade visual à área de implantação do
projeto a partir da sua envolvente.
Para complementar este domínio de análise, adotou-se a metodologia proposta por Canter
(Canter, L. W., 1996) que visa determinar o “grau de modificação permitido” por um
determinado território, em função das características de qualidade e sensibilidade da
paisagem e da acessibilidade visual à área que se pretende intervencionar.
Dito de outro modo, esta metodologia pretende determinar se, e até que ponto, uma paisagem
natural admite a introdução de alterações por qualquer tipo de ação antropogénica, pelo que,
o resultado fornecido pode ser visto como a tradução de uma avaliação global na ótica de
gestão da paisagem de um território.
De acordo com este autor, o “grau de modificação permitido” é determinado através da
combinação em matriz da “qualidade da paisagem” e do “nível de sensibilidade da paisagem”,
entrando em linha de conta com a “acessibilidade visual”, conforme traduz o quadro seguinte.
Quadro III.8.1 - Matriz determinante do Grau de Modificação Permitido (Canter, L. W., 1996).
Nível de Sensibilidade / Acessibilidade visual

Qualidade da
Paisagem

N1 / Ace

N1 / Acm

N1 / Acb

N2 / Ace

N2 / Acm

N2 / Acb

N3

Elevada

GM 1

GM 1

GM 1

GM 2

GM 2

GM 2

GM 2

Moderada

GM 1

GM 2

GM 2

GM 2

GM 3

GM 3

GM 3

Baixa

GM 2

GM 2

GM 3

GM 3

GM 3

GM 4

GM 4

Legenda:
N1, N2, N3 – Níveis de Sensibilidade da Paisagem (por ordem decrescente de sensibilidade).
Ace – Acessibilidade visual elevada

GM 1 – Nenhuma modificação permitida

Acm – Acessibilidade visual moderada

GM 2 – Modificação parcial permitida

Acb – Acessibilidade visual baixa

GM 3 – Modificação permitida
GM 4 – Máxima modificação permitida.
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Aplicados à matriz acima os resultados da caracterização da paisagem efetuada neste estudo,
verifica-se que, sendo a paisagem em análise caracterizada por baixa a moderada qualidade
(considerou-se moderada) e baixa a moderada sensibilidade (considerou-se moderada), e
baixa acessibilidade visual, resulta a classificação GM 3 - Modificação permitida.
Estamos, assim, perante uma paisagem que não levanta restrições à sua modificação, ou
seja, não leva a impor condicionantes limitativas da implementação do projeto em avaliação,
ao nível dos volumes de construção, áreas de implantação, etc., o que não obsta a
necessidade de implementação de medidas de integração paisagística desse projeto com a
envolvente natural.

III.9 – FAUNA, FLORA E HABITATS
III.9.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS
Este descritor teve por base a informação constante da bibliografia disponível sobre as
características ecológicas ao nível regional, procedendo-se à identificação das espécies
florísticas e faunísticas que se encontram assinaladas para a região litoral Centro,
referenciando as que ostentam especial estatuto de proteção pela sua raridade e/ou
importância ecológica.
Atendendo à abrangência geográfica da área em estudo, a informação de carácter regional
obtida na bibliografia foi complementada por levantamentos de campo realizados na área em
estudo nos meses de maio e novembro, incidindo na área sujeita a intervenção direta do
projeto e nas áreas envolventes, tendo como objetivo identificar as espécies florísticas e
faunísticas referenciadas para a área em estudo e avaliar a importância das formações
vegetais observadas para constituírem habitats naturais com valor ecológico relevante.
Os percursos pedestres, programados de forma a abranger diferentes épocas do ano,
possibilitaram a elaboração de uma listagem representativa do coberto vegetal de referência e
das espécies da fauna com potencialidades de ocorrência nestas áreas, neste caso, com a
aplicação de métodos diretos (observação) e indiretos (canto, ninhos, egagrópilas, pegadas,
tocas, etc.), direcionados de acordo com o grupo de vertebrados referenciados para a região,
tendo ainda obtido relatos de residentes próximos do local que deram indicação de algumas
espécies estivais, fundamentalmente cinegéticas.
III.41

MINA DE NASCE ÁGUA – AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE EXPLORAÇÃO
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RELATÓRIO SÍNTESE

A nomenclatura dos taxa referentes à flora encontra-se de acordo, por ordem de prioridade,
com: Flora ibérica (Castroviejo, S., et al., 1986-2010); Nova Flora de Portugal (Franco 1971,
1984; Franco & Rocha Afonso 1994, 1998) e Flora Europaea (Tuttin, et al., 1964-1980). Os
nomes vulgares correspondentes à flora utilizados neste relatório são os constantes em
Rocha, F.(1996) e Fernandes. F. & Carvalho, L. (2003).
A identificação das espécies da fauna e o nome vulgar que lhes é atribuído ao longo do
relatório, têm por base o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (ICN, 2006).
Nomeadamente para a avifauna, são adotados os nomes científicos atualizados de acordo
com as publicações especializadas mais recentes.

III.9.2 – ENQUADRAMENTO BIOGEOGRÁFICO DA ÁREA EM ESTUDO
A influência que o clima detém, em particular, sobre a vegetação é de uma importância
extrema e condicionante. É uma variável global que determina de modo permanente e
generalizado todas as funções da paisagem, desempenhando um papel preponderante sobre
os restantes elementos do meio natural. Esta importância advém especialmente do facto de
ser o clima que, direta e indiretamente, influi na distribuição da flora num determinado território
biogeográfico.
O território continental português distribui-se, de forma desigual, por duas regiões
biogeográficas holárticas: a Eurosiberiana, que abrange o NW de Portugal continental, e a
Mediterrânica, que abrange o restante território continental português. A área em estudo
insere-se na Região Mediterrânica, enquadrando-se na divisão biogeográfica que
seguidamente se apresenta e descreve, de acordo com a publicação “Biogeografia de
Portugal Continental” (Costa, J. C., et al., 1998).
Reino: Holártico
Região: Mediterrânica
Sub-Região: Mediterrânica Ocidental
Superprovíncia: Mediterrânica Ibero-Atlântica
Província: Gaditano-Onubo-Algarviense
Setor: Divisório Português
Subsetor: Oeste-Estremenho
Superdistrito: Costeiro Português
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A superprovíncia Mediterrânico-Ibero-Atlântica alberga uma flora antiga e rica em
endemismos, altamente individualizada e particularizada, devido à grande diversidade
bioclimática e à complexidade da sua paleo-história. É o caso dos bosques esclerofíticos e
marcescentes da Quercion broteroi, das orlas florestais formadas por giestais do Genistion
floridae e piornais do Retamion sphaerocarpae, dos estevais do Cistion laurifolii e Ulici-Cistion
ladaniferi e dos urzais e urzais-tojais do Ericion umbellatae. A vegetação ripícola do Salicion
salvifoliae, do Securinegion tinctoriae e do Osmundo-Alnion é também muito original.
A província Gaditano-Onubo-Algarviense é uma unidade biogeográfica essencialmente litoral,
em que os substratos predominantes são arenosos e calcários, albergando uma vegetação
rica em endemismos paleomediterrânicos e paleotropicais lianóides e lauróides de folhas
coriáceas, incluindo numerosas plantas termófilas e de gemas nuas que encontraram neste
território litoral e sublitoral de carácter ameno o seu refúgio, constituindo um território de
provável especiação a partir de genótipos diversos (e muito mais antigos) dos ocorrentes nas
áreas não costeiras do Ocidente da Península (e.g. Stauracanthus spp.). Inclui os setores
Divisório Português, Ribatagano-Sadense e Algarviense.
O setor Divisório Português é um território litoral plano com algumas serras de baixa altitude,
sendo a mais elevada a da Lousã com 1204 m de altitude. Encontra-se quase todo situado no
andar mesomediterrânico inferior de ombroclima sub-húmido a húmido, com exceção das
zonas litorais e olissiponenses que são termomediterrânicas superiores sub-húmidas. Possui
alguns endemismos próprios (Scrophularia grandiflora, Senecio doronicum subsp. lusitanicus,
Ulex jussiaei), além dos exclusivos das unidades inferiores. Possui dois subsetores: o
Beirense Litoral e o Oeste-Estremenho.
O Subsetor Oeste-Estremenho é um território onde predominam as rochas calcárias duras do
Jurássico e Cretácico com algumas bolsas de arenitos cretácicos. A maioria dos seus
endemismos são comuns com o Arrabidense, mas possui alguns táxones exclusivos como
Armeria welwitschii subsp. welwitschii, Rhynchosinapis monensis subsp. cintrana, Dianthus
cintranus subsp. barbatus, Limonium laxiusculum, Limonium multiflorum, Saxifraga cintrana,
Ulex jussiaei var. congestus. São diferenciais deste território Bartsia aspera, Cistus albidus,
Delphinum pentagynum, Fumana thymifolia, Genista tournefortii, Phlomis lychitis, Prunella x
intermedia, Prunella vulgaris subsp. estremadurensis, Quercus x airensis, Salvia sclareoides,
Sideritis hirsuta var. hirtula, Ulex densus. Predominam as séries de vegetação dos carvalhais
de carvalho cerquinho e dos sobreirais. A associação dunar Armerio welwitschiiIII.43
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Crucianellietum maritimi e a comunidade casmofítica aero-halina Limonietum multiflorivirgatae são endémicas deste subsetor.
O Superdistrito Costeiro Português é um território litoral de areias e arribas calcárias, que se
estende desde a ria de Aveiro até ao Cabo da Roca, essencialmente termomediterrânico. São
endémicos deste Superdistrito Armeria welwitschii subsp. cinerea e Limonium plurisquamatum
e constituem táxones diferenciais desta unidade Armeria welwitschii subsp. welwitschii,
Corema album, Halimium halimifolium, Halimium calycinum, Herniaria maritima, Iberis
procumbens, Juniperus turbinata, Limonium multiflorum, Linaria caesia subsp. decumbens,
Stauracanthus genistoides, Ulex europaeus subsp. Latebracteactus. É neste Superdistrito, na
zona de Peniche, que se encontra a fronteira entre o Otantho-Ammophiletum australis e o
Loto cretici-Amophiletum australis.
As suas dunas são a área preferencial de distribuição da comunidade de “duna cinzenta”
Armerio welwitschii-Crucianellietum maritimae. Os sabinais Osyrio quadripartitae-Juniperetum
turbinatae e Querco cocciferae-Juniperetum turbinatae são as comunidades permanentes das
dunas e das arribas calcárias, respetivamente. Nestas arribas também se observam os tojais
Daphno maritimi-Ulicetum congesti, Salvio sclareoidis-Ulicetum densi ulicetosum densi e as
comunidades casmofíticas aero-halinas Limonietum multiflori-virgati e Dactylo marini
Limonietum plurisquamati, esta última endémica do superdistrito. Outras comunidades
exclusivas deste território são: o mato psamofílico Stauracantho genistoidis-Coremetum albi e
o medronhal dunar de carácter oceânico Myrico faiae-Arbutetum unedonis inéd.. Também
ocorrem algumas lagoas, cuja vegetação hidrofítica se assemelha à que surge no
Superdistrito Sadense.

III.9.3 – FLORA, VEGETAÇÃO E HABITATS
A área em estudo é predominantemente ocupada por floresta de produção, à base de
pinheiro-bravo (Pinus pinaster), por vezes em consociação com o eucalipto (Eucaliptus
globullus) e com o pinheiro-manso (Pinus pinea), não sendo raro observar-se a mimosa
(Acacia dealbata), a marginar caminhos florestais e estradas secundárias, espécies
introduzidas que reduziram as manchas de flora original, outrora maioritariamente constituída
por matos costeiros mediterrânicos e, nas zonas mais afastadas da costa, por povoamentos
de séries de carvalhais e de sobreirais.
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O estrato arbustivo e sub-arbustivo das matas de pinhal é pouco denso e diversificado,
podendo percorrer-se áreas somente cobertas por uma espessa manta de caruma seca e
pinhas, sobre solos arenosos, incipientes, pobres e com baixa capacidade de retenção de
água, condições que, embora também resultantes das necessárias práticas de manutenção
das matas, impedem uma completa regeneração da vegetação arbustiva e herbácea.
Fotografias III.9.1 e III.9.2 – Vistas gerais da floresta de produção.

Em zonas de pinhal mais antigo ou de clareira, a vegetação é dominada por fetos (Pteridium
aquilinum) e tojos (Ulex minor e Ulex parvifloros), observando-se também um substrato de
matos ericóides, constituídos por camarinheira (Corema album), sanganho-mouro (Cistus
salvifolius), urze (Calluna vulgaris), carqueja (Pterospartum tridentatum), esteva (Cistus
ladanifer) e aroeira (Pistacia lentiscus). Estes matos podem surgir associados a pinheiros
jovens e, em zonas com solos de perfil mais evoluído, protegidas dos ventos e menos
afetadas pelas práticas silvícolas, chegam a formar um meio arbustivo denso e consolidado.
Fotografias III.9.3 e III.9.4 – Subcoberto arbustivo das matas florestais.
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A área em estudo e, em particular, a área de implantação do projeto, caracteriza-se, assim,
pela

presença

massiva

do

pinhal-bravo,

sobre

solos

arenosos

e

empobrecidos,

marcadamente intervencionada pela atividade madeireira, a que se associa a presença, em
formações isoladas, mas cada vez mais frequentes, do eucalipto, constituindo áreas sem
particular valor ecológico.
Nas orlas das pequenas povoações, como é, na área em estudo, a povação de Nasce Água,
os terrenos mais férteis são ocupados por prados de leguminosas e pequenos pomares, em
contacto direto com a floresta de pinhal, tratando-se de uma agricultura essencialmente de
subsistência, com exceção de algumas áreas, mais recentes, que revelam a intenção de
práticas agrícolas a maior escala.
Fotografias III.9.5 e III.9.6 – Terrenos agrícolas na área em estudo.

Alguns destes terrenos agrícolas desenvolvem-se ao longo dos cursos de água, que na área
em estudo são representados por uma linha de água de carácter sazonal, a ribeira de Nasce
Água, constituindo parcelas intercaladas com manchas de vegetação tipicamente ribeirinha,
cingidas às margens da linha de água e logo seguidas da floresta de pinhal.

III.46

MINA DE NASCE ÁGUA – AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE EXPLORAÇÃO
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RELATÓRIO SÍNTESE

Fotografias III.9.7 e III.9.8 – Coberto vegetal associado à ribeira de Nasce Água.

Nestas zonas ribeirinhas observaram-se exemplares de carvalho-cerquinho (Quercus
faginea), amieiro (Alnus glutinosa), freixo (Fraxinus angustifolia) e a azinheira (Quercus
rotundifolia), associados a um subcoberto composto por alguns géneros da família Cistaceae
como

a

roselha

(cistus

crispus),

roselha-maior

(Cistus

albidus),

a

sargacinha

(Halimiumcommutatum) e o sanganho-mouro (Cistus salvifolius) e leguminosas como o
cornichão (Lotus glareosus), o tremoceiro (Lupinus spp.) e a luzerna (Medicago spp.). Foram
ainda identificados tomilho (Thymus zygis subsp. sylvestris), trevo-de-folhas-estreitas
(Trifolium angustifolium), arroz-das-rochas (Sedum acre), feto (Pteridium aquilinum) e
rosmaninho (Lavandula stoechas).
Abrangendo parte do setor NW da área em estudo, mas sem correlação com a área de
implantação do projeto, encontra-se a Mata Nacional do Urso, para a qual estão referenciados
dezoito habitats naturais, maioritariamente associados ao cordão dunar que, em determinados
locais desta mata na orla costeira, se encontra ainda bem conservado, onde ocorre o Salix
arenaria. Nesta mata, embora também domine o pinhal-bravo, ocorre um subcoberto
diversificado, onde se destacam o samouco-das-ilhas (Myrica faya), a murta (Myrtus
communis), o medronheiro (Arbutos unedo), o rosmaninho (Lavandula stoechas), a aroeira
(Pistacia lentiscus), o folhado (Viburnum tinus) e a gilbardeira (Ruscus aculeatus).
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III.9.4 – FAUNA
Na área em estudo verifica-se uma atividade de produção florestal significativa, evidenciandose, como já descrito, um claro domínio do pinhal-bravo sobre solos arenosos, a que se
associa uma hidrografia pouco expressiva. Estas condições repercutem-se numa presença
menos efetiva das espécies potencialmente ocorrentes na região, podendo fazer-se na área
em estudo uma distinção geral de dois biótopos para a fauna: a floresta e os terrenos
agricultados associados ao curso de água sazonal representado pela ribeira de Nasce Água.
Apesar de toda a área florestal apresentar um subcoberto nitidamente alterado e
empobrecido, na base da diversidade faunística está a interpelação de áreas com diferentes
densidades de coberto arbóreo, com condições de subcoberto distintas. Para as comunidades
faunísticas, avifauna em particular, estas variações são bastante importantes pois
proporcionam micro-habitats que permitem alguma diversidade.
As matas de pinhal de grande dimensão, nas zonas mais recônditas e com menor intervenção
humana, formam habitat para espécies de mamíferos típicas de amplos territórios, como o
javali (Sus scrofa), a raposa (Vulpes vulpes), o sacarrabos (Herpestes ichneumon), a doninha
(Mustela nivalis) e a geneta (Genetta genetta), esta última com estatuto de conservação
definido.
A floresta de pinhal contém também zonas que podem constituir excelentes pontos de
observação e alimentação para aves de rapina referenciadas para a região, como a águia-deasa-redonda (Buteo buteo), o falcão tagarote (Falco subbuteo), o milhafre-preto (Milvus
migrans), o peneireiro (Falco tinnunculus) e a coruja-das-torres (Tyto alba), estando também
assinaladas para a região aves de rapina diurnas e noturnas com estatuto de conservação
definido, como a águia-cobreira (Circaetus gallicus) e o bufo-real (Bubo bubo), espécies quase
ameaçadas no território nacional e cuja observação é cada vez mais rara, e o falcão-peregrino
(Falco peregrinus), considerado vulnerável.
A zoocenose é complementada pela presença do coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus),
toupeira (Talpa occidentalis), ratazana (Rattus norvegicus), rato-do-campo (Apodemus
sylvaticus) e o ouriço-cacheiro (Erinaceus europaeus) e grande variedade de passeriformes, a
gralha-preta (Corvus corone), a pega (Pica pica), o chapim-rabilongo (Aegithalus caudatus), o
gaio (Garrulus glandarius), a trepadeira-azul (Sitta europaea), o tentilhão (Fringilla coelebs), o
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cartaxo (Saxicola torquatus), o chapim-real (Parus major), o chapim-azul (Parus caeruleus), a
rola-brava (Streptopelia turtur), o pombo-torcaz (Columba palumbus), o guarda-rios (Alcedo
atthis), a alvéola-branca (Motacilla alba) e a felosa-do-mato (Sylvia undata).
No meio florestal a presença dos répteis assinalados para a região é condicionada pelas
características do terreno, sendo mais frequentes as famílias Lacertidae e Colubridae,
revelando este meio condições para a presença das espécies lagartixa-do-mato
(Psammodromus algirus), lagartixa de Bocage (Podarcis bocagei), licranço (Anguis fragillis),
cobra-de-capuz (Macropotodon cucullatus), cobra-rateira (Malpolon monspessulanus), cobrade-água-viperina (Natrix maura) e largarto (Lacerta lepida). Está assinalada para a região uma
espécie vulnerável, a víbora-cornuda (Vipera latastei) e, com estatutos de conservação
definidos, o lagarto-de-água (Lacerta schreiberi) e a lagartixa-ibérica (Podarcis hispanica).
A presença de anfíbios está limitada às zonas húmidas, sob influência direta de cursos de
água, destacando-se a família Salamandridae, não constituindo o meio florestal um habitat
propício à presença de espécies mais sensíveis referenciadas para a região como são a rãibérica (Rana iberica), a rã-verde (Rana perezi) e o tritão-marmorado (Triturus marmoratus).
Nas condições observadas poderão ocorrer o sapo-comum (Bufo bufo), o tritão-de-ventrelaranja (Triturus boscai) e a salamandra-de-pintas-amarelas (Salamandra salamandra).
Nestas zonas, em particular em áreas lacustres, a diversidade faunística é complementada
pela presença da aves aquáticas, destacando-se, das espécies referenciadas para a região, o
pato-real (Anas platyrhynchos), o pato-preto (Melanitta nigra), o arrábio (Anas acuta), o
mergulhão-pequeno (Tachybaptus ruficollis), a garça-branca-pequena (Egretta garzetta), a
garça-real (Ardea cinerea), a pardela-pequena (Puffinus assimilis), o zarro-negrinha (Aythya
fuligula) e a cegonha-branca (Ciconia ciconia), esta também de presença corrente noutros
habitats da região.
Algumas espécies encontram nos terrenos agrícolas e orlas envolventes boas condições de
refúgio e de alimentação, sendo a diversidade faunística dominada pelo grupo das aves, que
ali encontram também condições de nidificação. Da avifauna referem-se para este habitat, o
cuco (Cuculus canorus), o chapim-rabilongo (Aegithalus caudatus), o gaio (Garrulus
glandarius), a pega (Pica pica), o pintassilgo (Carduelis carduelis), a carriça (Troglodytes
troglodytes), o verdilhão (Carduelis chloris), a estrelinha-real (Regulus ignicapillus), o tentilhão
III.49

MINA DE NASCE ÁGUA – AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE EXPLORAÇÃO
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RELATÓRIO SÍNTESE

(Fringilla coelebs), o pisco-de-peito-ruivo (Erithacus rubecula), a escrevedeira (Emberiza
cirlus), o melro-preto (Turdus merula) e o pardal (Passer domesticus).
As área agricultadas constituiem também habitat preferencial para espécies da mamofauna
como o rato-do-campo (Apodemus sylvaticus), o rato-caseiro (Mus domesticus), a ratazana
(Rattus norvegicus) e a toupeira (Talpa occidentalis) e de répteis como a cobra-rateira
(Malpolon monspessulanus), o licranço (Anguis fragillis), a lagartixa de Bocage (Podarcis
bocagei), a lagartixa-ibérica (Podarcis hispanica) e a lagartixa-do-mato (Psammodromus
algirus).
Dos quirópteros estão referenciadas para a região várias espécies, algumas com estatuto de
proteção, como o morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum), o morcego-deferradura-pequeno

(Rhinolophus

hipposiderus),

o

morcego-de-peluche

(Miniopterus

schreibersii), o morcego-rato-grande (Myotis myotis), o morcego-hortelão (Eptesicus
serotinus),

o

morcego-lanudo

(Myotis

emarginatus)

e

o

morcego-de-água

(Myotis

daubentonni). Contudo, na área em estudo não se verificaram locais com apetência para
albergar colónias destes mamíferos.
A área em estudo não apresenta condições favoráveis para a ocorrência de espécies da
ictiofauna, atendendo à sazonalidade das linhas de água que efetuam drenagem nesta área,
designadamente a ribeira de Nasce Água, bem como à variabilidade dos caudais envolvidos
que, no geral, representam baixos quantitativos.
Na área de implantação do projeto, apenas o grupo das aves está representado através de
espécies comuns e cosmopolitas, cuja elevada mobilidade permite a sua frequência
esporádica. Em particular na área da mina são esporadicamente observadas aves aquáticas,
designadamente o pato-real (Anas platyrhynchos) e a garça-real (Ardea cinerea) que tiram
partido da lagoa existente na mina, a qual alberga pequenos cardumes de peixes cuja(s)
espécie(s) não foi possível identificar neste estudo.
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III.9.5 – ESTATUTOS

DE CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES REFERENCIADAS NA

REGIÃO
Neste estudo procedeu-se à verificação dos estatutos de proteção e conservação das
espécies faunísticas e florísticas referenciadas para a região em que se insere a área em
estudo, segundo o D. L. 140/99, de 24 de abril, alterado e republicado pelo D. L. 49/2005, de
24 de fevereiro (Diretivas Aves e Habitats), e alterado pelo D. L. 156-A/2013, de 8 de
novembro, assim como das categorias de ameaça para as espécies animais, de acordo com o
Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal – LVVP (Cabral, M. J., et al., 2006).
De forma complementar, indicam-se os estatutos de proteção e conservação definidos nas
convenções internacionais: Convenção Relativa à Conservação da Vida Selvagem e dos
Habitats Naturais da Europa (Convenção de Berna: Decreto n.º 95/81, de 23 de julho),
Convenção sobre a Conservação das Espécies Migradoras Pertencentes à Fauna Selvagem
(Convenção de Bona: Decreto n.º 103/80, de 11 de outubro) e a Convenção sobre o Comércio
Internacional das Espécies de Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção (CITES:
Decreto n.º 50/80, de 23 de julho).
No Anexo VI apresenta-se a listagem das espécies da flora e da fauna referenciadas para a
região, identificando aquelas com ocorrência observada ou provável na área de estudo, bem
como as disposições legais sobre a sua proteção ou do seu habitat.

III.10 – QUALIDADE DO AR
III.10.1 – ÂMBITO DE CARACTERIZAÇÃO
O D. L. 102/2010, de 23 de setembro, alterado pelo D. L. 43/2015, de 27 de março,
estabelece o regime da avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente no território nacional,
a levar a cabo pelas entidades nacionais competentes em razão de matéria, visando: a
definição de objetivos destinados a evitar, prevenir ou reduzir os efeitos nocivos para a saúde
humana e para o ambiente; a avaliação, com base em métodos e critérios comuns, da
qualidade do ar ambiente no território nacional; a obtenção de informação relativa à qualidade
do ar ambiente, a fim de contribuir para a redução da poluição atmosférica e dos seus efeitos
e acompanhar as tendências a longo prazo, bem como as melhorias obtidas através das
medidas implementadas; a garantia de que a informação sobre a qualidade do ar ambiente
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seja disponibilizada ao público; a preservação da qualidade do ar ambiente quando ela seja
boa e sua melhoria nos outros casos; e a promoção da cooperação com os outros estados
membros de forma a reduzir a poluição atmosférica.
Para cumprimento das obrigações de avaliação, designadamente para o fornecimento de
informação sobre a qualidade do ar ambiente à Comissão Europeia, o estado português
dispõe de uma rede de estações de monitorização da qualidade do ar ambiente, proposta
pelas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) e aprovada pela
Agência Portuguesa do Ambiente (APA).
No âmbito deste estudo procede-se à caracterização regional da qualidade do ar ambiente,
tendo por base os dados de monitorização disponibilizados, quer pela APA, na respetiva Base
de Dados Online sobre a Qualidade do Ar - QualAr, quer pela CCDR-Centro, em cuja região
administrativa se insere a área em estudo, nos respetivos relatórios anuais de qualidade do ar
da região Centro.
Efetua-se depois a caracterização da qualidade do ar ambiente na área de implantação do
projeto, considerando os resultados da avaliação das emissões gasosas resultantes da
queima de gás (GPL) no processo de secagem das areias e os resultados da avaliação de
PM10, obtidos em campanhas de monitorização deste poluente, levadas a cabo para a mina
em estudo.

III.10.2 – CARACTERIZAÇÃO REGIONAL DA QUALIDADE DO AR AMBIENTE
No âmbito da gestão da qualidade do ar ambiente, prevista no D. L. 102/2010, de 23 de
setembro, o território nacional foi dividido em Zonas (áreas geográficas de características
homogéneas, em termos de qualidade do ar, ocupação do solo e densidade populacional) e
em Aglomerações (zonas com mais de 250 000 habitantes ou com pelo menos 50 000
habitantes e densidade populacional superior a 500 hab/km2), consoante as características
populacionais e de ocupação do solo.
No território da competência da CCDR-Centro, no qual se insere a área em estudo, foram
definidas três Zonas, Centro Interior, Centro Litoral e Zona Litoral Noroeste do Baixo Vouga
(antiga Zona de Influência de Estarreja), e duas Aglomerações, Coimbra e Aveiro/Ílhavo.
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Figura III.10.1 – Rede de monitorização da qualidade do ar e delimitação das zonas e
aglomerações, na região Centro (CCDR-C, 2016). Adaptação com localização da área em
estudo.

Nas Zonas e Aglomerações, as estações de monitorização são classificadas, de acordo com o
meio em que se inserem, como Urbanas ou Regionais (Rurais) e, consoante o tipo de
poluição que pretendem monitorizar, como estações de Tráfego, quando monitorizam
emissões diretas do tráfego automóvel, como estações Industriais, quando monitorizam
emissões diretas de indústrias, e como estações de Fundo, quando não monitorizam
emissões diretas de qualquer fonte de poluição em particular.
A área em estudo insere-se na Zona Centro Litoral, cuja caracterização da qualidade do ar se
faz através de duas estações de monitorização do tipo Regional de Fundo, designadamente
Ervedeira e Montemor-o-Velho, localizadas cerca de 5 km a WSW e cerca de 27 km a NNE,
respetivamente, da área de implantação do projeto.
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As duas estações de monitorização acima mencionadas procedem à monitorização dos
poluentes ozono (O3), dióxido de enxofre (SO2), dióxido de azoto (NO2) e partículas finas
(PM10 e PM2,5), cujas principais fontes de poluição são as identificadas no quadro seguinte.
Quadro III.10.1 – Poluentes atmosféricos monitorizados e respetivas fontes de emissão.
Poluentes
O3

Fontes de Emissão
- Reação entre Óxidos de Azoto (NOX) e Compostos Orgânicos Voláteis (COV), por ação da
radiação solar.
- Queima de combustíveis fósseis contendo enxofre (no setor de produção de energia e

SO2

noutros processos industriais, podendo também ser emitido por veículos a diesel);
- Fontes naturais (ex.: atividade vulcânica).
- Queima de combustíveis fósseis a altas temperaturas (quer em instalações fixas, quer em

NOX

veículos automóveis);
- Fontes naturais (ex.: descargas elétricas na atmosfera – durante as trovoadas, e metabolismo
microbiano dos solos).
- Queima de combustíveis fósseis (no setor industrial e tráfego rodoviário);

PM10 e PM2,5

- Processos industriais (ex.: cimenteiras, refinarias, pasta de papel);
- Fontes naturais (ex.: fogos florestais, ação do vento sobre o solo, atividade vulcânica).

Fonte: CCDR-C, 2016

A caracterização da qualidade do ar ambiente encontra-se a seguir efetuada por poluente, no
período compreendido entre 2010 e 2015, com base nos dados disponibilizados pela APA e
pela CCDR-Centro, tendo em conta os valores limite estabelecidos no D. L. 102/2010, de 23
de setembro (alterado pelo D. L. 43/2015, de 27 de março).

III.10.2.1 – OZONO (O3)
Para este poluente, o D. L. 102/2010, de 23 de setembro, estabelece o valor alvo de
120 µg/m3 (valor máximo diário das médias octo-horárias) para a proteção da saúde humana,
valor a não exceder em mais de 25 dias, em média, por ano (num período de três anos) e os
limiares de informação e de alerta ao público de, respetivamente, 180 µg/m3 e 240 µg/m3 (com
período de referência uma hora).
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No quadro seguinte estão indicadas as concentrações máximas anuais de O3 obtidas nas
estações de monitorização de Ervedeira e Montemor-o-Velho e o número de excedências do
valor alvo para a proteção da saúde humana e dos limiares de informação e de alerta ao
público, no período em análise.
Quadro III.10.2 – Concentrações máximas de O3 e excedências ao valor alvo para a proteção
da saúde humana e aos limiares de alerta e de informação ao público.
Concentração máxima anual
Ano

2015
2014
2013
2012

Base
Octo-horária
3
(µg/m )

Base Horária
(µg/m3)

Erv.

Erv.

127,6
127,5
153,9
147,4

Mont.
134,1
128,5
171,1
133,6

143,0
142,0
179,0
166,0

Mont.
150,0
148,0
208,0
147,0

Excedências
Valor alvo
(120 µg/m3)
Erv.
7

2)

11

2)

10

2)

4

2)
1)

2011

113,9

169,3

127,0

194,0

0

2010

197,8

186,8

225,0

212,0

29 1)

Mont.

Limiar de
informação
3
(180 µg/m )

Limiar de alerta
(240 µg/m3)

Erv.

Mont.

Erv.

Mont.

24

2)

0

0

0

0

20

2)

0

0

0

0

37

2)

0

5

0

0

28

2)

0

0

0

0

51

1)

0

3

0

0

25 1)

8

9

0

0

Fonte: CCDR-C, 2011 - 2016; APA - QualAr, 2016.
Notas: 1) referente a um período de análise de um ano;
2) referente a um período de análise de três anos.

Verifica-se que a concentração máxima octo-horária excedeu o valor alvo para a proteção da
saúde humana, de 120 µg/m3, em todos os anos do período em análise, com exceção de
2011, na estação de Ervedeira, sendo que o número de excedências foram superiores ao
limite de 25 dias por ano, em 2010 na estação de Ervedeira, e em 2010, 2011, 2012 e 2013
na estação de Montemor-o-Velho.
Importa referir que em 2010, ano em que o valor alvo para a proteção da saúde humana
passou a ser legalmente aplicável, não foi possível obter um resultado referente a uma média
de três anos, tal como preconizado no D. L. 102/2010, de 23 de setembro, situação que se
verificou também em 2011.
Relativamente à concentração máxima horária, verifica-se que o limiar de informação ao
público, de 180 µg/m3, foi excedido em 2010 na estação de Ervedeira, com 8 excedências, e
em 2010, 2011 e 2013 na estação de Montemor-o-Velho, com 9, 3 e 5 excedências,
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respetivamente. Quanto ao limiar de alerta ao público, de 240 µg/m3, não foi excedido em
nenhuma das estações de monitorização no período em análise.
No âmbito da proteção da vegetação, o D. L. 102/2010, de 23 de setembro, estabelece para o
parâmetro AOT40 (calculado com base nos valores horários medidos de maio a junho), um
valor alvo de 18 000 µg/m3.h (calculados em média em relação a 5 anos) e um objetivo de
longo prazo de 6 000 µg/m3.h.
No que diz respeito ao valor alvo de proteção da vegetação, que tem por base médias de
cinco anos e em sua falta média de três anos, não se registaram excedências na estação de
monitorização de Ervedeira no período em análise, tendo-se obtido em 2015 um valor de
6 031 µg/m3.h. Já na estação de Montemor-o-Velho registou-se uma excedência no ano 2011
(19 844 µg/m3.h) e obteve-se em 2015, um valor de 12 371 µg/m3.h.
No que diz respeito ao objetivo de longo prazo, apesar de meramente indicativo, os valores
apresentados pela CCDR-Centro nos respetivos relatórios de avaliação da qualidade do ar,
permitem verificar que no período em análise registaram-se excedências ao objetivo traçado,
quer na estação de Ervedeira, nos anos 2010 (16 946 µg/m3.h) e 2013 (15 434 µg/m3.h),
embora em 2015 se tenha um valor de apenas 5 866 µg/m3.h, quer na estação de Montemoro-Velho, nos anos 2010 (14 902 µg/m3.h), 2011 (19 844 µg/m3.h), 2013 (22 195 µg/m3.h),
2014 (6 681 µg/m3.h) e 2015 (9 830 µg/m3.h).
Os dados apresentados permitem verificar que, de uma forma geral, entre 2010 e 2015,
ocorreu uma melhoria da qualidade do ar na região, no que diz respeito ao poluente ozono.

III.10.2.2 – DIÓXIDO DE ENXOFRE (SO2)
Para o poluente SO2, o D. L. 102/2010, de 23 de setembro, estabelece o valor limite horário
de 350 µg/m3 para a proteção da saúde humana, a não exceder mais de 24 vezes por ano, o
valor limite diário de 125 µg/m3, a não exceder mais de 3 vezes por ano, e o limiar de alerta ao
público de 500 µg/m3 (com período de referência a média horária, medido em três horas
consecutivas). Este diploma legal estabelece, ainda, para a proteção da vegetação, o nível
crítico de 20 µg/m3 (com período de referência um ano e período de inverno).

III.56

MINA DE NASCE ÁGUA – AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE EXPLORAÇÃO
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RELATÓRIO SÍNTESE

No quadro seguinte estão indicadas as concentrações médias e máximas anuais de SO2
obtidas nas estações de monitorização de Ervedeira e de Montemor-o-Velho, bem como o
número de excedências aos valores limite para a proteção da saúde humana e ao limiar de
alerta ao público, no período em análise.

Quadro III.10.3 – Concentrações anuais de SO2: excedências aos valores limite horário e
diário para a proteção da saúde humana e ao limiar de alerta ao público.

Ano

Concentração
média anual
3
(µg/m )

Concentração máxima
anual

Excedências

Base Horária
(µg/m3)

Base Diária
(µg/m3)

Valor limite
horário
(350 µg/m3)

Valor limite
diário
(125 µg/m3)

Limiar de
alerta
(500 µg/m3)

Erv.

Mont.

Erv.

Mont.

Erv.

Mont.

Erv.

Mont.

Erv.

Mont.

Erv.

Mont.

2015

2,1

0,9

36,0

13,0

14,6

7,2

0

0

0

0

0

0

2014

4,7

0,8

184,0

26,0

41,1

6,5

0

0

0

0

0

0

2013

7,2

1,2

123,0

35,0

39,6

6,9

0

0

0

0

0

0

2012

2,9

1,1

52,0

19,0

11,5

8,3

0

0

0

0

0

0

2011

2,2

1,0

27,0

29,0

5,8

7,5

0

0

0

0

0

0

2010

3,5

3,8

31,0

94,0

8,1

38,0

0

0

0

0

0

0

Fonte: CCDR-C, 2011 - 2016; APA - QualAr, 2016.

No período em análise, verifica-se que as concentrações máximas horária e diária não
excederam os valores limite horário e diário para a proteção da saúde humana, de 350 µg/m3
e 125 µg/m3, respetivamente. Como tal, também não houve excedências ao limiar de alerta ao
público, de 500 µg/m3.
No que respeita à concentração média anual, os valores registados no período em análise
foram sempre inferiores ao nível crítico para a proteção da vegetação, de 20 µg/m3, no
período de tempo considerado (média anual e média do período de inverno).
Face aos valores obtidos, pode-se considerar que a qualidade do ar ambiente da região onde
se insere a área em estudo não é significativamente afetada por poluição de dióxido de
enxofre.
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III.10.2.3 – DIÓXIDO DE AZOTO (NO2) E ÓXIDO DE AZOTO (NOX)
Para o poluente NO2, o D. L. 102/2010, de 23 de setembro, estabelece o valor limite horário
de 200 µg/m3 para a proteção da saúde humana, a não exceder mais de 18 vezes por ano, o
valor limite anual de 40 µg/m3 e o limiar de alerta ao público de 400 µg/m3 (com período de
referência a média horária, medido em três horas consecutivas).
Este diploma legal estabelece ainda, para a proteção da vegetação, o nível crítico de 30 µg/m3
para o poluente NOX (com período de referência um ano).
No quadro seguinte estão indicadas as concentrações médias e máximas anuais de NO2
obtidas nas estações de monitorização consideradas neste EIA e o número de excedências
aos valores limite para a proteção da saúde humana e ao limiar de alerta ao público, para o
período em análise.
Quadro III.10.4 – Concentrações anuais de NO2: excedências aos valores limite anual e
horário e ao limiar de alerta ao público.

Ano

Concentração
média anual
(µg/m3)

Concentração
máxima anual
-Base Horária(µg/m3)

Valor limite
anual
(40 µg/m3)
Erv.
Mont.

Excedências
Valor limite
horário
(200 µg/m3)
Erv.
Mont.

Erv.

Mont.

Erv.

Mont.

2015

5,9

10,7

69,0

229,0

0

0

0

2014

4,6

9,6

54,0

148,0

0

0

2013

5,2

7,4

58,0

75,0

0

2012

6,3

8,4

71,0

105,0

2011

5,6

9,2

87,0

2010

6,0

9,8

67,0

Limiar de alerta
3
(400 µg/m )
Erv.

Mont.

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112,0

0

0

0

0

0

0

113,0

0

0

0

0

0

0

Fonte: CCDR-C, 2011 - 2016; APA - QualAr, 2016.

No período em análise, verifica-se que as concentrações máximas horárias de NO2 não
excederam o valor limite horário para a proteção da saúde humana, de 200 µg/m3, em
nenhuma das duas estações de monitorização. No que respeita à concentração média anual,
os valores registados no período em análise foram sempre inferiores ao valor limite anual para
a proteção da saúde humana, de 40 µg/m3. Não se registou também nenhuma excedência ao
limiar de alerta ao público, de 400 µg/m3.
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No que se refere ao poluente NOx, os dados disponíveis para o período em análise permitem
verificar que as concentrações anuais (média anual e média do período de inverno) não
excederam o nível crítico para a proteção da vegetação de 30 µg/m3.
Face aos valores obtidos, pode-se considerar que a qualidade do ar ambiente da região onde
se insere a área em estudo não é significativamente afetada por poluição de dióxido de
enxofre, registando-se, contudo que, de uma forma geral, as concentrações obtidas na
estação de Montemor-o-Velho são superiores às concentrações registadas na estação de
Ervedeira.

III.10.2.4 – PARTÍCULAS EM SUSPENSÃO (PM10 E PM2,5)
Para o poluente PM10, o D. L. 102/2010, de 23 de setembro, estabelece o valor limite diário de
50 µg/m3 para a proteção da saúde humana, a não exceder mais de 35 vezes por ano, e o
valor limite anual de 40 µg/m3.
No quadro seguinte estão indicadas as concentrações médias e máximas anuais de PM10
obtidas nas estações de monitorização de Ervedeira e Montemor-o-Velho e o número de
excedências ao valor limite diário para a proteção da saúde humana, no período em análise.
Quadro III.10.5 – Concentrações anuais de PM10 e excedências ao valor limite diário.

Ano

Concentração média
anual
(µg/m3)

Concentração máxima
anual
-Base Diária3
(µg/m )
Erv.
Mont.

Erv.

Mont.

2015

22,2

19,6

92,2

2014

16,5

17,2

2013

19,8

2012

Excedências ao valor
limite diário
(50 µg/m3)
Erv.

Mont.

89,6

15

9

62,3

54,5

3

2

18,7

63,0

71,4

2

4

21,8

20,3

68,9

68,3

15

9

2011

25,6

25,5

83,0

100,0

17

23

2010

20,4

20,5

62,9

63,3

6

3

Fonte: CCDR-C, 2011 - 2016; APA - QualAr, 2016.

As concentrações máximas diárias obtidas no período em análise permitem verificar que o
valor limite diário para a proteção da saúde humana, de 50 µg/m3, foi excedido em todos os
anos em ambas as estações de monitorização, embora o número limite de excedências, 35
por ano, não tenha sido atingido.
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No que respeita à concentração média anual, os valores registados no período em análise
foram sempre inferiores, em ambas as estações, ao valor limite anual estabelecido para a
proteção da saúde humana, de 40 µg/m3.
Pode-se assim concluir que as PM10 não afetam com significado a qualidade do ar ambiente
na região onde se insere a área em estudo, pese embora haja a considerar as excedências
diárias do correspondente valor limite para a proteção da saúde humana.
Os relatórios anuais da CCDRC-C referem que iria ser efetuada a identificação dos casos de
excedências registados, com o objetivo de avaliar episódios ocorridos com uma origem não
antropogénica, ou seja, identificar os casos de ultrapassagem dos valores limite que
resultaram da ocorrência de fenómenos naturais, nomeadamente o transporte de partículas
provenientes dos desertos do norte de África, incêndios florestais, entre outros.
A este respeito, a APA tem procedido a uma identificação e avaliação dos eventos naturais
ocorridos em Portugal, disponibilizando para cada ano um relatório com uma síntese dos
episódios naturais de elevadas concentrações de partículas ocorridos.
No que respeita às PM2,5, o D. L. 102/2010, de 23 de setembro, define um valor alvo de
25 µg/m3, a cumprir a partir de 1 de janeiro de 2010, que passou a valor limite em janeiro de
2015.
Analisados os dados referentes à estação de monitorização de Ervedeira (este poluente não é
monitorizado na estação de Montemor-o-Velho), verifica-se que as concentrações médias
anuais de PM2,5 foram sempre inferiores a 25 µg/m3 no período em análise, não excedendo
assim, nem o valor alvo, nem o valor limite.

III.10.2.5 – ÍNDICE DE QUALIDADE DO AR
No âmbito da divulgação ao público da informação relativa à qualidade do ar, a APA
disponibiliza o Índice de Qualidade do Ar (IQAr), baseado numa classificação qualitativa
resultante da transposição da média aritmética das concentrações dos poluentes
monitorizados (calculada para todas as estações da rede de monitorização existente na Zona
ou Aglomeração de influência), sendo os poluentes com as concentrações mais elevadas que
determinam o IQAr. Esta classificação considera cinco classes de qualidade, variando de
“muito bom” a “mau”.
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Para a Zona Centro Litoral, onde se insere a área em estudo, o respetivo Índice de Qualidade
do Ar de 2015, mostra que a qualidade do ar foi considerada “boa” em 81,9% dos dias do ano,
“média” em 9,9% dos dias, “muito boa” em 4,9% dos dias e “fraca” em 3,3% dos dias, num
total de 365 dias de monitorização (Gráfico III.10.1).
O Índice de Qualidade do Ar obtido em 2015 mantém, de uma forma geral, a mesma
tendência dos anos anteriores (período 2010 a 2014), verificando-se que na maior parte dos
dias do ano a qualidade do ar na Zona Centro Litoral é caracterizada por um IQAr “bom”
(quase sempre superior a 250 dias), ao qual se segue um IQAr “médio” (valor máximo
registado de 58 dias, em 2013), não havendo registo de dias com um IQAr “mau” (Gráfico
III.10.1).
O número de dias com um IQAr “muito bom” ainda não tem sido muito significativo, tendo
atingido um máximo de 46 dias em 2012, e o número de dias com um IQAr “fraco” pode ser
considerado baixo (um máximo de 12 dias em 2015), embora não se verifique a desejável
tendência de decréscimo ou abolição de dias com esta classificação.
Gráfico III.10.1 – Evolução anual do Índice de Qualidade do Ar.
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Fonte: APA - QualAr, 2016.
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Tendo em conta os resultados estatísticos apresentados nos itens anteriores, os poluentes
responsáveis pelo registo de 12 dias com um IQAr “fraco” em 2015, terão sido as partículas
PM10 e o Ozono, uma vez que se verificaram para estes poluentes algumas excedências,
respetivamente, ao valor limite diário e ao valor alvo.

III.10.3 – CARACTERIZAÇÃO DAS
ÁGUA

EMISSÕES ATMOSFÉRICAS DA MINA DE

NASCE

III.10.3.1 – FONTES EMISSORAS
Os processos produtivos da mina de Nasce Água não emitem efluentes gasosos, com
exceção dos gases emitidos pelos equipamentos móveis (dumpers, pás-carregadoras, etc.) e
dos gases resultantes da combustão de gás (GPL) que é a fonte energética do processo de
secagem das areias realizado na instalação de secagem.
Os gases emitidos pelos equipamentos móveis (essencialmente: monóxido de carbono,
óxidos de azoto, compostos orgânicos voláteis e fumos negros) resultam da utilização de
combustíveis fósseis (nesta caso o gasóleo) como fonte energética dos processos de
combustão que possibilitam a movimentação de veículos, fonte energética para a qual, dada a
finalidade em questão, não existem alternativas viáveis no atual estágio de desenvolvimento
tecnológico mundial.
Contudo, atendendo às características dos equipamentos móveis presentes na mina de
Nasce Água, pode considerar-se que as quantidades de gases geradas não excederão o
“normal” para este tipo de equipamentos, os quais, para além do seu pequeno número, são de
fabrico recente e, como tal, cumprem as normas que regulam a emissão de poluentes
gasosos e de partículas de motores diesel, designadamente o D. L. 236/2005, de 30 de
Dezembro (com as suas posteriores alterações).
No que se refere às emissões gasosas resultantes da secagem de areias, são geradas na
câmara de um Trommel, munida de um queimador a gás (GPL) que gera a energia calorífica
para a secagem, sendo os gases libertados por chaminé após passagem num filtro de
mangas.
A avaliação das emissões é realizada pelo CTCV, com acreditação do IPAC, em cumprimento
do disposto no D. L. 78/2004, de 3 de abril, sendo apresentados no quadro seguinte os
resultados obtidos na avaliação efetuada no ano de 2014 (ver relatório no Anexo VII).
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Quadro III.10.6 - Caracterização das emissões gasosas do secador.

Conc.
(mg/Nm 3)

Caudal
mássico
(kg/h)

Valor Limite
Emissão
Port. 675/2009
Quadro n.º 1
3
(mg/Nm )

Partículas

< 1,0

< 0,01

150

0,5 – 5

CO

< 3,0

< 0,02

-

5 – 100

NOX

30

0,20

500

2 – 30

COV

< 3,0

< 0,02

200

2 – 30

Efluente gasoso
Parâmetro

Caudal seco medido

LMmín - LMmáx
Port. 80/2006
Tabela n.º 1
(kg/h)

6687 Nm3/h (+/- 446)

Como se verifica no quadro acima, os resultados obtidos são inferiores aos valores limite
estabelecidos no âmbito legal aplicável. Os resultados da monitorização destes poluentes têm
sido submetidos à CCDR-C que, face aos mesmos, estabeleceu uma periodicidade de
avaliação trienal (Of. DAA 3534/11, de 13.10.2011, no Anexo VII).
Assim, o principal fator associado à mina de Nasce Água suscetível de afetar a qualidade do
ar é o empoeiramento (emissão para a atmosfera de partículas finas essencialmente com a
mesma composição da formação geológica explorada), cujas fontes emissoras são os stocks
de produtos (areias) depositados no solo e a circulação de veículos nos acessos interiores da
exploração (vias não pavimentadas), relembrando que nesta mina a extração é efetuada
essencialmente por dragagem e que todo o processo produtivo da lavaria é realizado por via
húmida.

III.10.3.2 – CARACTERIZAÇÃO DO EMPOEIRAMENTO (PM10)
III.10.3.2.1 - METODOLOGIA DE AMOSTRAGEM
A campanha de amostragens de PM10 levada a cabo na envolvente da mina de Nasce Água,
seguiu as diretrizes da Nota Técnica «Metodologia para a monitorização de níveis de
partículas no ar ambiente, em pedreiras, no âmbito do procedimento de avaliação de impacte
ambiental», a qual, publicada em 2006 pelo então Instituto do Ambiente e atualmente
disponibilizada pela Agência Portuguesa do Ambiente, se baseia nos métodos de avaliação e
nos valores limite estabelecidos no D. L. 111/2002, de 16 de abril.
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O D. L. 111/2002, de 16 de abril, foi revogado pelo D. L. 102/2010, de 23 de setembro
(alterado pelo D.L. 43/2015, de 27 de março), embora os valores limite não tenham sofrido
alterações, sendo ainda que, em termos de metodologia e definição dos objetivos de
monitorização da qualidade do ar, esta Nota Técnica continua a ser o único documento de
referência no âmbito da avaliação de PM10 para a indústria extrativa a céu-aberto.
A campanha de amostragens de PM10 esteve a cargo do Centro Tecnológico da Cerâmica e
do Vidro (CTCV), que utilizou uma estação móvel da qualidade do ar equipada com um
analisador de PM10, marca VEREWA, modelo Beta-Dust Monitor F-701-20, com limite de
deteção <0,001 mg/m3.
Este equipamento determina a concentração de partículas atmosféricas PM10 de forma
contínua e automática através do método de atenuação de radiação β, cumprindo as
determinações da Agência Portuguesa do Ambiente neste domínio: “Determinação do fator
equivalência entre método referência e método automático PM10” (APA, 2008).
A recolha de amostras foi efetuada de forma contínua por períodos de 24 h, durante 8
semanas, perfazendo um total de 56 dias de amostragem, distribuídos pelos meses de maio a
dezembro de 2016, no aglomerado populacional mais próximo da exploração e
potencialmente mais exposto ao empoeiramento por esta emitido, a povoação de Nasce
Água, como mostra a figura seguinte.
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Figura III.10.2 – Localização do ponto de amostragem de partículas PM10, na povoação de
Nasce Água (ponto de amostragem AR1), com a sobreposição da rosa dos ventos que
ocorreram durante a campanha de amostragem.

A opção neste EIA pela realização de uma campanha de amostragens que perfizesse 56 dias
(14% do ano), não sendo contudo exigida ao nível da Secção II - Situação de
Referência/Avaliação de Impactes, da Nota Técnica da APA, teve como propósito a obtenção
de resultados que permitissem efetuar nesta oportunidade uma avaliação aprofundada da
efetiva interferência da mina de Nasce Água nos níveis de PM10 que caracterizam a qualidade
do ar da sua envolvente.
No que respeita às condições climatéricas que se verificaram durante a campanha de
amostragem, registaram-se valores de temperatura máxima de 33 ºC, verificada em setembro,
e mínima de 4 ºC, verificada em dezembro. Ocorreu precipitação fraca a moderada em cinco
dias de amostragem em maio com um máximo de cerca de 26 mm (27/05/2016), em dois dias
em junho com um máximo de cerca de 12 mm (15/06/2016), num dia em setembro com um
registo de 4 mm (25/09/2016) e em quatro dias de amostragem em novembro com um
máximo de cerca de 31 mm (20/11/2016).
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A humidade relativa apresentou valores compreendidos entre 25% e 90% e os ventos mais
frequentes sopraram de W (8,5%), SSE (8,0%), ESE (7,5%), S (7%), SE (7%), WSW (6,5%) e
NW (6,5%), com gamas de velocidade, de uma forma geral, inferiores a 11 km/h (ventos
fracos) e maioritariamente compreendida entre 1,0 e 5,7 km/h.
Outras potenciais fontes de empoeiramento identificadas aquando da realização da campanha
de amostragens, no território envolvente da povoação de Nasce Água, para além da mina de
Nasce Água, foram as seguintes:

− Caminho Municipal 1032 (pavimentado), que liga as localidades de Guia e Grou passando
por Nasce Água, embora com tráfego reduzido, localizada a cerca de 30 m do ponto de
amostragem;

− Duas explorações avícolas de média dimensão, localizadas cerca de 1600 m a 2300 m a
ENE do ponto de amostragem;

− Zona industrial da Guia, com indústrias de diversos setores de atividade, localizada cerca
de 3000 m a ENE do ponto de amostragem;

− Pedreira explorada pela Sorgila, S.A., localizada cerca de 1900 m a SSE do ponto de
amostragem;

− Pedreira explorada pela Argilis, Lda., localizada cerca de 1700 m a SE do ponto de
amostragem;

− Diversos caminhos, alguns dos quais não pavimentados.
No Anexo VII é apresentado o relatório factual das amostragens de PM10, no qual se pode
obter informação mais detalhada sobre a campanha de amostragens, nomeadamente quanto
à metodologia, equipamentos utilizados, condições atmosféricas e local de amostragem, com
as respetivas coordenadas geográficas e registo fotográfico.

III.10.3.2.2 - RESULTADOS OBTIDOS
Os quadros seguintes apresentam os resultados obtidos, indicando, respetivamente, as
concentrações médias diárias e os valores médio, máximo e mínimo das concentrações
diárias de PM10.
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Quadro III.10.7 – Concentrações médias diárias de PM10.
Dias de amostragem

PM10
(µg/m3)

Dias de amostragem

PM10
(µg/m3)

24-05-2016 - Terça-feira

24

22-09-2016 - Quinta-feira

11

25-05-2016 - Quarta-feira

23

23-09-2016 - Sexta-feira

8

26-05-2016 - Quinta-feira (Feriado)

20

24-09-2016 – Sábado

8

27-05-2016 - Sexta-feira

19

25-09-2016 – Domingo

8

28-05-2016 – Sábado

18

26-09-2016 - Segunda-feira

12

29-05-2016 – Domingo

24

27-09-2016 - Terça-feira

10

30-05-2016 - Segunda-feira

20

28-09-2016 - Quarta-feira

18

14-06-2016 - Terça-feira

14

14-10-2016 - Sexta-feira

22

15-06-2016 - Quarta-feira

18

15-10-2016 – Sábado

17

16-06-2016 - Quinta-feira

14

16-10-2016 – Domingo

17

17-06-2016 - Sexta-feira

14

17-10-2016 - Segunda-feira

28

18-06-2016 - Sábado

18

18-10-2016 - Terça-feira

28

19-06-2016 - Domingo

17

19-10-2016 - Quarta-feira

26

20-06-2016 - Segunda-feira

19

20-10-2016 - Quinta-feira

26

08-07-2016 - Sexta-feira

25

16-11-2016 - Quarta-feira

10

09-07-2016 - Sábado

22

17-11-2016 - Quinta-feira

20

10-07-2016 - Domingo

19

18-11-2016 - Sexta-feira

25

11-07-2016 - Segunda-feira

17

19-11-2016 – Sábado

47

12-07-2016 - Terça-feira

17

20-11-2016 – Domingo

56

13-07-2016 - Quarta-feira

18

21-11-2016 - Segunda-feira

13

14-07-2016 - Quinta-feira

21

22-11-2016 - Terça-feira

11

03-09-2016 - Sábado

15

07-12-2016 - Quarta-feira

17

04-09-2016 - Domingo

16

08-12-2016 - Quinta-feira (Feriado)

12

05-09-2016 - Segunda-feira

25

09-12-2016 - Sexta-feira

11

06-09-2016 - Terça-feira

48

10-12-2016 – Sábado

15

07-09-2016 - Quarta-feira

29

11-12-2016 – Domingo

12

08-09-2016 - Quinta-feira

19

12-12-2016 - Segunda-feira

13

09-09-2016 - Sexta-feira

24

13-12-2016 - Terça-feira

14

Quadro III.10.8 – Síntese das concentrações médias diárias PM10.
Local de
amostragem

Parâmetro

PM10 (µg/m3)

Valor máximo das concentrações diárias

56

Povoação de Nasce
Valor médio das concentrações diárias
Água
Valor mínimo das concentrações diárias
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19,5
8

O gráfico seguinte representa as concentrações médias diárias e a concentração média da
campanha, assinalando o valor limite diário, de 50 µg/m3 e o valor limite anual, de 40 µg/m3,
estabelecidos no D. L. 102/2010, de 23 de setembro, para a proteção da saúde humana.
Gráfico III.10.2 – Concentrações de PM10 no local de amostragem AR1 (Nasce Água).

III.10.3.2.3 - ANÁLISE PRELIMINAR DOS RESULTADOS
O D. L. 102/2010, de 23 de setembro, estabelece para a proteção da saúde humana, o valor
limite diário de 50 µg/m3 (a não exceder mais de 35 vezes por ano civil) e o valor limite anual
de 40 µg/m3 de partículas em suspensão PM10 no ar ambiente.
Ressalvando que a campanha de amostragem em avaliação não abrangeu todo o ano civil, os
resultados obtidos, a concentração média dos 56 dias de amostragem (19,5 µg/m3) não
excedeu o valor limite anual de 40 µg/m3 e o valor limite diário de 50 µg/m3 foi excedido
apenas uma vez (dia 20/11/2016, com 56 µg/m3) em toda a campanha.
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Tendo como referência o critério de análise estabelecido na Nota Técnica da APA, segundo o
qual 80% do valor limite diário de 50 µg/m3 de PM10 estabelecido no D. L. 102/2010, de 23 de
setembro, ou seja, 40 µg/m3, não deve ser excedido em mais de 50% do período de
amostragem, verifica-se que esse valor foi excedido apenas em três dias de amostragem
(06/09/2016, 19/11/2016 e 20/11/2016), o que equivale a 5,4% do período de amostragem.
Nos dias em que se registaram concentrações de PM10 superiores a 40 µg/m3, dois deles
foram dias de fim-de-semana (dias de inatividade da mina) e os ventos sopraram
maioritariamente de outros quadrantes, que não daquele onde se encontra a mina de Nasce
Água, o que leva a concluir que essas concentrações foram devidas a outras fontes de
empoeiramento existentes no território em análise, maioritariamente localizadas nos
quadrantes W - S e S - E.
A comparação dos resultados obtidos nesta campanha de amostragens com os resultados
obtidos em campanhas anteriores, realizadas em 2010 e 2015, no âmbito do Plano de
Monitorização da mina, e em 2006, no âmbito da realização do anterior EIA, campanhas estas
que também seguiram as diretrizes da referida Nota Técnica da APA, permitem concluir que o
território em estudo tem vindo invariavelmente a ser caracterizado por concentrações de PM10
inferiores aos valores limite legislados. O gráfico seguinte representa esta comparação de
resultados.
Gráfico III.10.3 – Concentrações médias de PM10 – valores médios e valores máximos
registados nas disferentes campanhas de amostragens.
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De salientar que nos dias em que se obtiveram concentrações de PM10 que excederam as
40 µg/m3, em 2006 e em 2015, registou-se, de acordo com a informação disponibilizada pela
Agência Portuguesa do Ambiente, a ocorrência de ventos responsáveis pelo transporte de
massas com origem em regiões áridas dos desertos do norte de África, não podendo assim
deixar de se estabelecer uma relação entre a ocorrência destes eventos e o registo de
concentrações de PM10 mais elevadas registadas nessas campanhas. O mesmo ocorreu na
presente campanha quando se obteve uma das maiores concentrações de PM10,
48 µg/m3 (06/09/2016).
De um modo geral, as concentrações médias de PM10 que têm sido obtidas nas diferentes
campanhas de monitorização na povoação de Nasce Água, estão em linha com as
concentrações congéneres que têm sido obtidas nas estações de monitorização da qualidade
do ar da Zona Centro Litoral (Ervedeira e de Montemor-o-Velho) no período de 2010-2015,
como se pode ver no quadro acima apresentado (Quadro III.10.5), embora não haja dados
disponíveis que permitam agora comparar o ano de 2016.
Conclui-se, em suma, que a atividade da mina de Nasce Água não emite níveis de PM10
capazes de afetar com significado a qualidade do ar ambiente na sua envolvente, na qual as
concentrações de PM10 não excedem os valores limite legislados, encontrando-se na mesma
gama de concentrações deste poluente que caracterizam a qualidade do ar de ambientes
rurais da região.
Neste contexto, e em plena conformidade com o disposto na Nota Técnica da APA,
designadamente o disposto na sua Secção III – Plano de Monitorização, considera-se
prescindível prosseguir este tipo de monitorização na mina de Nasce Água, uma vez que a
avaliação de impactes efetuada neste EIA, não apresenta níveis de PM10 acima de 80% do
valor-limite diário, ou seja 40 µg/m3, média diária a não ultrapassar em mais de 50% do
período de amostragem, considerando-se também que o conjunto de informação que neste
domínio existe sobre esta mina, com base, quer nos resultados da presente campanha, que
envolveu 56 dias de amostragem, quer nos resultados obtidos noutros anos de monitorização,
como acima se expôs, é já suficiente para se concluir que o risco associado a esta mina de
incumprimento dos valores-limite para esse poluente, é diminuto.
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III.11 – AMBIENTE ACÚSTICO
III.11.1 – ÂMBITO DE CARACTERIZAÇÃO
O D. L. 9/2007, de 17 de janeiro (alterado pela Declaração de Retificação 18/2007, de 16 de
Março e pelo D. L. 278/2007, de 1 de Agosto), aprova o Regulamento Geral do Ruído (RGR)
que estabelece o regime de prevenção e controlo da poluição sonora, visando a salvaguarda
da saúde humana e o bem-estar das populações.
De acordo com este quadro legal, a caracterização do ruído ambiente na área envolvente da
mina de Nasce Água teve por base a classificação acústica do município de Pombal (1.ª
Revisão do PDM; Aviso n.º 4945/2014, de 10 de abril), bem como os resultados obtidos numa
campanha de medições realizada especificamente para este EIA.
Pretende-se, assim, caracterizar o ruído ambiente da área envolvente da mina de Nasce Água
e verificar a interferência desta atividade extrativa nos potenciais recetores sensíveis
existentes naquele território.

III.11.2 – CLASSIFICAÇÃO ACÚSTICA DO CONCELHO DE POMBAL
De acordo com as disposições do D. L. 9/2007, de 17 de janeiro, os Mapas de Ruído do
município de Pombal consideram os três períodos de referência (diurno, entardecer e
nocturno) e os indicadores de ruído, diurno (Ld), entardecer (Le), noturno (Ln) e diurnoentardecer-noturno (L den).
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Figura III.11.1 – Mapa de Ruído do município de Pombal, para o indicador Lden. Fonte:
Câmara Municipal de Pombal, 2013d). Adaptação com a implantação da concessão C-150 e
áreas do projeto.
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Segundo a C. M. de Pombal (Relatório técnico, 2013), entre as fontes de ruído relevantes
para a modelação dos mapas à escala 1:25000, foram identificadas no município as fontes
associadas ao tráfego rodoviário, com uma particular relevância para as seguintes vias:
EN109, EN237, EN342, EN348, EN350, IC8, IC2, A1 e A17, as fontes associadas ao tráfego
ferroviário das linhas do Norte e do Oeste e as fontes fixas associadas à atividade industrial.
Relativamente ao ruído industrial, o mencionado relatório refere que as fontes mais
significativas do concelho de Pombal estão associadas à indústria extrativa e de
transformação, as quais podem exercer uma influência significativa no ruído ambiente a nível
local nos casos em que se encontram afastadas de grandes eixos rodoviários. As demais
fontes de ruído industrial têm, na generalidade, um efeito menos significativo no ruído
ambiente, porque se localizam próximo de vias com grande volume de tráfego,
nomeadamente o IC2, a A1 e a EN109, ou porque correspondem a indústrias muitas vezes
confinadas em pavilhões industriais fechados.
Como se pode verificar na figura acima, as fontes predominantes de ruído estão relacionadas
com o tráfego rodoviário, particularmente, nas vias estruturantes que atravessam o concelho,
como são a A1 e a A17. O tráfego ferroviário da linha do Oeste não apresenta contribuição
significativa para o ruído ambiente (CMP, 2013d)).
Na área da mina de Nasce Água está delimitado um pequeno núcleo onde se registam níveis
de Lden compreendidos entre 60 e 65 dB(A), que, no terreno, corresponde ao local das
instalações anexas da mina, passando a área da mina a inserir-se num núcleo mais
abrangente com níveis de ruído inferiores a 55 dB(A).
A Planta de Ordenamento – Zonamento Acústico e Zonas de Conflito, que integra o PDM de
Pombal, representa a classificação acústica do território concelhio, estabelecendo as “zonas
mistas” e as “zonas sensíveis”, tal como previsto no D. L. 9/2007, de 17 de janeiro, sendo que
as “zonas mistas” não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A),
expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln, e as “zonas
sensíveis” não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 55 dB(A), expresso
pelo indicador Lden, e superior a 45 dB(A), expresso pelo indicador Ln.
A figura seguinte consiste num extrato da planta de Zonamento Acústico e Zonas de Conflito
do PDM de Pombal, abrangendo a área em estudo.
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Figura III.11.2 – Extrato da Planta de Ordenamento - Zonamento Acústico e Zonas de
Conflito, que integra o PDM de Pombal. Adaptação com a implantação da concessão C-150 e
áreas do projeto.

A estimativa da percentagem da população do concelho exposta aos diferentes níveis de
ruído indica que, para o indicador Lden, 18% da população está exposta a níveis de ruído
ambiente que excedem o limite referente a “zonas sensíveis” e que 7% da população está
exposta a níveis superiores ao limite máximo para “zonas mistas”, e que, para o indicador Ln,
40% da população está exposta a um nível superior ao limite para “zonas sensíveis” e 22% da
população está sujeita a níveis que excedem o limite máximo para “zonas mistas” (CMP,
2013).
Na figura acima verifica-se que a mina de Nasce Água e toda a sua envolvente imediata não
tem qualquer classificação e que os aglomerados populacionais presentes naquele território,
designadamente a povoação de Nasce Água e a sede de freguesia da Guia, são classificadas
como “zonas mistas”, havendo pequenas áreas, no interior destas, classificadas como “zonas
sensíveis” e que correspondem a locais com hospitais, estabelecimento de ensino e lares.
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Verifica-se ainda nessa figura a existência de áreas classificadas como “zonas industriais”,
nomeadamente a Zona Industrial da Guia, e a delimitação das “zonas de conflito”, estas
correspondentes às áreas nas quais o valor da exposição sonora constante dos Mapas de
Ruído se encontra acima dos valores limite referidos no RGR para as zonas mistas ou
sensíveis, consoante o caso (CMP, 2013d)). As fontes de ruído que contribuem para a sobreexposição da população são as infraestruturas de tráfego rodoviário e ferroviário, sendo que
as fontes de ruído industrial não têm relevância neste âmbito (CMP, 2013d)).

III.11.3 – CARACTERIZAÇÃO DO RUÍDO EMITIDO PELA MINA DE NASCE ÁGUA
III.11.3.1 – METODOLOGIA E CONDIÇÕES DE AMOSTRAGEM
Para este estudo realizou-se uma campanha de medições dos níveis de ruído junto aos
recetores sensíveis potencialmente expostos à atividade da mina de Nasce Água,
designadamente a povoação de Nasce Água e a povoação de Guia-Estação. Embora este
local Guia-Estação se situe a mais de 2 km da mina em estudo, permite obter indicadores do
ruído associado ao tráfego de pesados, onde se inclui os camiões de expedição da mina em
estudo, que se processa pelo CM 1032, antes de aceder à restante rede viária.
Figura III.11.3 – Localização dos pontos de medição.
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As medições do ruído seguiram os preceitos do D. L. 9/2007, de 17 de janeiro (Regulamento
Geral do Ruído) e tiveram em conta as especificações técnicas da NP ISO 1996:2011 –
“Acústica - Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente” (Partes 1 e 2) e do Guia
Prático para Medições de Ruído Ambiente publicado pela APA (2011).
Considerando os parâmetros e as definições constantes no D. L. 9/2007, de 17 de janeiro
(retificado pela Declaração de Retificação 18/2007, de 16 de março, e alterado pelo
D. L. 278/2007, de 1 de agosto), pretendeu-se verificar a conformidade da atividade da mina
de Nasce Água com os critérios de “incomodidade” e de “exposição máxima”, estabelecidos,
respetivamente, no Art.º 13.º e no Art.º 11.º deste diploma legal.
A campanha de medições foi realizada nos dias 21, 22, 29 e 30 de setembro de 2016,
abrangendo os três períodos de referência legalmente estabelecidos: diurno (7h-20h),
entardecer (20h-23h) e noturno (23h-7h). O horário de laboração da mina decorre em regime
contínuo de 24 h, 5 dias por semana, das 6h00 de segunda-feira às 6h00 de sábado.
Durante a campanha de medições acústicas, a mina de Nasce Água encontrava-se em ritmo
normal de laboração, tendo as medições sido realizadas pelo Centro Tecnológico da
Cerâmica e do Vidro - Laboratório de Monitorização de Ambiente e Segurança (CTCV - MAS),
acreditado pelo IPAC no âmbito do Ruído Ambiente, segundo a norma NP EN ISO/IEC
17025:2005 (“Requisitos gerais de competências para laboratórios de ensaio e calibração”),
com a utilização de um sonómetro modular de precisão, marca Brüel & Kjaer, modelo 2260,
um calibrador acústico da marca Brüel & Kjaer, modelo 4231, um termohigrómetro da marca
Testo, modelo 625, e uma estação meteorológica da marca Vaisala, modelo WTX520.
A mina de Nasce Água insere-se numa área florestal, estando rodeada por mata de pinhalbravo. Como outras fontes de ruído existentes na envolvente da mina e dos locais de
medição, foram identificadas o tráfego rodoviário no CM 1032 (estrada que liga Guia a Grou),
duas instalações avícolas, a Zona Industrial da Guia, a linha de caminhos-de-ferro do Oeste e
os sons característicos do ambiente rural.

Durante as medições acústicas, registaram-se velocidades médias do vento compreendidas
entre 0,28 m/s e 4,17 m/s, temperaturas compreendidas entre 17,7ºC e 29,7ºC e humidades
relativas compreendidas entre 32% e 71%.
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No Anexo VIII deste EIA apresenta-se o relatório do CTCV - MAS, no qual se pode obter
informação mais detalhada sobre os equipamentos e a metodologia de medição, as condições
climatéricas e outras em que decorreram as medições e sobre os locais de monitorização,
designadamente o respetivo registo fotográfico e coordenadas de localização.

III.11.3.2 – RESULTADOS OBTIDOS
Os quadros seguintes indicam os resultados obtidos do Ruído Ambiente e do Ruído Residual,
nos três períodos de referência, em ambos os locais de medição.
Quadro III.11.1 - Níveis de Ruído Ambiente (RA) e de Ruído Residual (RR) obtidos na
povoação de Nasce Água (R1).

Povoação de Nasce Água (R1)

Local

Período de
referência

Diurno
7h - 20 h

Entardecer
20 h - 23 h

Noturno
23 h - 7 h

Data e hora (início - fim) das medições

LAeq,T (RA)
dB(A)

(1)

LAeq,T (RR)
dB(A)

21.09.2016 (13h:57m - 14h:12m)
21.09.2016 (14h:46m – 15h:01m)
21.09.2016 (17h:43m – 17h:58m)
29.09.2016 (08h:46m – 09h:02m)
29.09.2016 (13h:06m – 13h:21m)

44,3

-

21.09.2016 (14h:23m - 14h:38m)
21.09.2016 (15h:05m – 15h:20m)
29.09.2016 (09h:21m – 09h:36m)
29.09.2016 (11h:39m – 11h:54m)
29.09.2016 (12h:22m – 12h:37m)

-

43,4

21.09.2016 (20h:00m - 20h:15m)
21.09.2016 (20h:23m – 20h:38m)
29.09.2016 (21h:11m – 21h:26m)

39,2

-

21.09.2016 (20h:46m - 21h:01m)
29.09.2016 (21h:50m – 22h:05m)

-

37,9

21.09.2016 (23h:02m - 23h:17m)
29.09.2016 (23h:15m – 23h:30m)
29/30.09.2016 (01h:10m – 01h:25m)

36,7

-

21/22.09.2016 (00h:02m - 00h:17m)
29.09.2016 (00h:26m – 00h:41m)

-

35,6

(2)

Notas:
(1) Ruído Ambiente LAeq, T(RA): ruído medido com a presença do ruído particular – mina de Nasce Água
em atividade.
(2) Ruído Residual LAeq,T(RR): ruído medido na ausência do ruído particular – mina de Nasce Água
parada.
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Quadro III.11.2 - Níveis de Ruído Ambiente (RA) e de Ruído Residual (RR) obtidos em GuiaEstação (R2).
Local

Período de
referência

Guia-Estação (R2)

Diurno
7h - 20 h

Entardecer
20 h - 23 h

Noturno
23 h - 7 h

Data e hora (início - fim) das medições

LAeq,T (RA) (1)
dB(A)

LAeq,T (RR) (2)
dB(A)

21.09.2016 (16h:21m
21.09.2016 (17h:04m
21.09.2016 (18h:22m
29.09.2016 (10h:06m
29.09.2016 (17h:37m
29.09.2016 (18h:53m

- 16h:36m)
– 17h:19m)
– 18h:37m)
– 10h:21m)
– 17h:52m)
– 19h:08m)

47,2

-

21.09.2016 (15h:41m
21.09.2016 (16h:00m
29.09.2016 (10h:23m
29.09.2016 (10h:56m
29.09.2016 (15h:31m

- 15h:56m)
– 16h:15m)
– 10h:38m)
– 11h:11m)
– 15h:46m)

-

45,6

21.09.2016 (21h:18m - 21h:33m)
21.09.2016 (21h:56m – 22h:11m)
29.09.2016 (20h:29m – 20h:44m)

41,9

-

21.09.2016 (21h:35m - 21h:50m)
29.09.2016 (20h:48m – 21h:03m)

-

40,4

21.09.2016 (23h:23m - 23h:38m)
29.09.2016 (23h:34m – 23h:49m)
29/30.09.2016 (02h:15m – 02h:30m)
29/30.09.2016 (02h:37m – 02h:52m)

36,4

-

21/22.09.2016 (23h:45m - 00h:00m)
29/30.09.2016 (01h:45m – 02h:00m)

-

34,8

Notas:
(1) Ruído Ambiente LAeq, T (RA): ruído medido com a presença do ruído particular – mina de Nasce Água
em atividade.
(2) Ruído Residual LAeq,T (RR): ruído medido na ausência do ruído particular – mina de Nasce Água
parada.

III.11.3.3 – ANÁLISE PRELIMINAR DOS ESULTADOS OBTIDOS
Incomodidade
O cumprimento do critério de “incomodidade”, definido no Art.º 13.º, do D. L. 9/2007, de 17 de
janeiro, é verificado através da diferença entre o nível de Ruído Ambiente que inclui o ruído
particular corrigido, LAr,T (RA), e o nível de Ruído Residual, LAeq,T (RR), este último medido na
ausência do ruído particular da atividade em análise.
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O ruído particular apresentou características impulsivas em algumas das medições no local
R1, pelo que, foi necessário proceder à correção prevista no n.º 1, do Anexo I, do
D. L. 9/2007, de 17 de janeiro, no âmbito da avaliação do critério de “incomodidade”.
De acordo com o n.º 1, do Art.º 13.º, do D. L. 9/2007, de 17 de janeiro, a incomodidade não
pode exceder os valores limite de 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do
entardecer e 3 dB(A) no período noturno, aos quais, nos termos do n.º 2 do Anexo I do
mencionado diploma, deve ser adicionado um valor D, determinado em função da relação
percentual entre a duração acumulada de ocorrência do ruído particular e a duração total do
período de referência.
No caso em estudo, uma vez que o horário de laboração da mina de Nasce Água decorre ao
longo de 24h por dia, abrangendo os três períodos de referência na sua totalidade, a relação
percentual entre a duração acumulada de ocorrência do ruído particular e a duração total do
período de referência é de 100%, nos três períodos, ao que corresponde, de acordo com o
n.º 2 do Anexo I, um valor D de 0 dB(A).
Conforme disposto no n.º 5, do Art.º 13.º, do D. L. 9/2007, de 17 de janeiro, o critério de
“incomodidade” não se aplica nas situações em que o Ruído Ambiente, que inclui o ruído
particular corrigido, seja igual ou inferior a 45 dB(A), pelo que, face aos valores obtidos de RA,
a verificação segundo este critério apenas foi efetuada para o local R2, no período diurno.
Quadro III.11.3 – Verificação do critério de “incomodidade”.
Período de
referência

Local

Povoação de
Nasce Água (R1)

Guia-Estação
(R2)

Valores obtidos

Incomodidade
LAr,T (RA) - LAeq,T (RR)

LAr,T (RA)
dB(A)

LAeq,T (RR)
dB(A)

Valor calculado
dB(A)

Valores limite
dB(A)

Diurno

44,3

43,4

N.A.

5

Entardecer

40,1

37,9

N.A.

4

Noturno

37,5

35,6

N.A.

3

Diurno

47,2

45,6

2

5

Entardecer

41,9

40,4

N.A.

4

Noturno

38,3

34,8

N.A.

3
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Notas do Quadro III.11.3:
LAr,T (RA) – Nível de Avaliação, ou seja, nível de Ruído Ambiente que inclui o ruído particular corrigido
(n.º 1, do Anexo I, do D. L. 9/2007, de 17 de janeiro).
N.A. – De acordo com o disposto no n.º 5, do Art.º 13.º, do D. L. 9/2007, de 17 de janeiro, o critério de
“incomodidade” não se aplica nas situações em que o Ruído Ambiente, que inclui o ruído particular
corrigido, seja igual ou inferior a 45 dB(A).

Conforme se pode observar no quadro anterior, o valor de incomodidade obtido no local GuiaEstação (R2), no período diurno, foi inferior ao valor limite aplicável à atividade em análise, de
acordo com o estabelecido no D. L. 9/2007, de 17 de janeiro.
Exposição máxima
No que se refere ao critério de “exposição máxima” estabelecido no Art.º 11.º, do D. L. 9/2007,
de 17 de janeiro, o respetivo cumprimento legal é verificado através do indicador de ruído
noturno, Ln, e do indicador de ruído global, Lden, este último calculado pela expressão indicada
na alínea j), do Art.º 3.º do referido diploma legal, indicando os respetivos valores-limite
aplicáveis a zonas classificadas como “zonas mistas” e como “zonas sensíveis”.
Neste âmbito, face à ocorrência de condições meteorológicas favoráveis à propagação
sonora, procedeu-se para o local R2 à correção meteorológica (fator Cmet) das medições de
ruído efetuadas no período diurno e no período entardecer, conforme previsto no item 3.2.2 do
Guia Prático para Medições de Ruído Ambiente publicado pela APA (2011).
O Plano Diretor Municipal (PDM) do município de Pombal (1.ª Revisão), publicado em Diário
da República através do Aviso n.º 4945/2014, de 10 de abril, integra uma Planta de
Zonamento Acústico que estabelece a classificação acústica do concelho em “zonas mistas” e
“zonas sensíveis”, na qual é possível verificar que as áreas habitacionais onde se inserem os
pontos de medição R1 (Nasce Água) e R2 (Guia-Estação) foram classificadas como “zonas
mistas” (ver figura III.11.2, no item III.11.2).
Nesta classe de zonamento, os níveis de ruído não devem exceder 55 dB(A) para o indicador
Ln e 65 dB(A) para o indicador Lden, conforme estabelecido na alínea a), do n.º 1, do Art.º 11.º,
do D. L. 9/2007, de 17 de janeiro. Neste contexto, verifica-se que os resultados obtidos foram
consideravelmente inferiores aos referidos valores limite estabelecidos no diploma legal em
análise, tal como indica o quadro seguinte.
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Quadro III.11.4 – Verificação do critério de “exposição máxima”.1
Locais

Indicadores de
Ruído

Valores obtidos
dB(A)

Valores limite
dB(A)

Ln

37

55

Lden

45

65

Ln

36

55

Lden

46

65

Povoação de
Nasce Água (R1)
Guia-Estação
(R2)

Notas:
Ln: Indicador de ruído noturno.
Lden: Indicador de ruído diurno-entardecer-noturno.
Valores obtidos: Lden - alínea j), do Art.º 3.º, do D. L. 9/2007, de 17 de janeiro.
Ln - alínea n), do Art.º 3.º, do D. L. 9/2007, de 17 de janeiro.

Comparação com resultados obtidos em anteriores campanhas de medição do ruído
Os quadros seguintes indicam os resultados que têm vindo a ser obtidos em medições
acústicas anteriores, designadamente referentes aos anos 2010, 2011 e 2012, para os locais
de medição aqui considerados, no âmbito da implementação do Plano de Monitorização da
mina de Nasce Água (as medições acústicas realizadas em 2006 para o anterior EIA
seguiram um quadro legal já revogado, o D. L. 292/2000, de 14 de novembro, não tendo
também sido verificadas situações de desconformidade com os valores limite então
legislados).

_____________________________
1) O Relatório do CTCV, que se apresenta no Anexo VIII, não efetua esta verificação segundo a alínea
a), do n.º 1, do Art.º 11.º, do D. L. 9/2007, de 17 de janeiro, facto que não se considera relevante,
atendendo a que o principal objetivo com esse relatório cinge-se ao fornecimento dos valores acústicos
medidos e outros dados relevantes de campo, destinados a serem analisados neste EIA.
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Quadro III.11.5 – Resultados obtidos na povoação de Nasce Água.

Povoação de Nasce Água (R1)

Local

Período de
referência

Diurno

Entardecer

Noturno

Ruído
Ambiente
dB(A)

Ruído
Residual
dB(A)

Incomodidade
dB(A)

Ln
dB(A)

Lden
dB(A)

2010

51,3

50,2

4

45

53

2011

57,9

57,5

0

42

56

2012

44,3

42,1

N.A.

36

45

2010

47,0

46,8

3

45

53

2011

48,3

46,3

2

42

56

2012

38,0

36,1

N.A.

36

45

2010

45,4

-

N.A.

45

53

2011

41,8

-

N.A.

42

56

2012

35,5

-

N.A.

36

45

Ano

Quadro III.11.6 – Resultados obtidos em Guia-Estação (R2).

Guia-Estação (R2)

Local

Período de
referência

Diurno

Entardecer

Noturno

Ruído
Ambiente
dB(A)

Ruído
Residual
dB(A)

Incomodidade
dB(A)

Ln
dB(A)

Lden
dB(A)

2011

48,8

47,9

1

43

51

2012

48,3

45,4

3

38

47

2011

46,4

43,9

3

43

51

2012

42,7

40,4

N.A.

38

47

2011

43,3

-

N.A.

43

51

2012

38,3

-

N.A.

38

47

Ano*

* Em 2010 não foram efetuadas medições no local R2.

Como se pode verificar nos quadros acima, os níveis de ruído medidos têm-se mantido, de
uma forma geral, da mesma ordem de grandeza em ambos os locais de medição, sendo de
assinalar uma melhoria do ambiente acústico no ano de 2012, que os resultados agora
obtidos em 2016 vieram confirmar.
Verifica-se, em suma, que os resultados acústicos obtidos com a implementação do Plano de
Monitorização da mina de Nasce Água e na campanha especificamente realizada para este
EIA, estão em conformidade com as disposições legais estabelecidas no Regulamento Geral
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do Ruído (D. L. 9/2007, de 17 de janeiro), podendo-se, assim, concluir que a mina de Nasce
Água não emite níveis de ruído capazes de afetar com significado o ambiente acústico da sua
envolvente, nem induzir incomodidade nos recetores sensíveis localizados naquele território.
De referir que, face aos resultados traduzidos nos relatórios de monitorização, a Autoridade
de AIA (CCDR-Centro) considerou que a monitorização do ruído poderia passar a quinquenal,
tendo para o efeito efetuado uma alteração à DIA em 19 de março de 2013.

III.12 – SÓCIO-ECONOMIA
III.12.1 – ÂMBITO DE CARACTERIZAÇÃO
A presente caracterização sócio-económica centra-se no concelho de Pombal, abrangendo,
assim, um território com cerca de 626 km2, integrado na sub-região Pinhal Litoral
(recentemente reconfigurada e designada “Região de Leiria”) (NUTS III), da região Centro
(NUTS II), e que se reparte por 13 freguesias/uniões de freguesia (reforma administrativa de
2013), localizando-se a área de implantação do projeto na união das freguesias de Guia, Ilha
e Mata Mourisca.
Como principais fontes de informação foram tidas neste estudo, o Instituto Nacional de
Estatística (Censos de 2001 e 2011; Anuários Estatísticos da Região Centro; Estudos sobre o
Poder de Compra Concelhio; Recenseamento Agrícola 2009), o Ministério da Educação, o
Ministério da Saúde, o Instituto do Emprego e Formação Profissional, a Direção Geral de
Energia e Geologia e a Câmara Municipal de Pombal.
É também apresentada uma breve caracterização da união das freguesias de Guia, Ilha e
Mata Mourisca, através de um exercício de agrupamento dos dados relativos a cada uma
destas freguesias, uma vez que estes dados são referentes aos Censos 2011 (são os dados
mais recentes; nos anuários regionais estatísticos editados posteriormente é disponibilizada
informação apenas até ao nível municipal), os quais são anteriores à reorganização
administrativa.
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III.12.2 – CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-ECONÓMICA DO CONCELHO DE POMBAL
III.12.2.1 – DADOS GERAIS
Inserido no distrito de Leiria, o concelho de Pombal é delimitado, a N, pelos concelhos da
Figueira da Foz e de Soure (distrito de Coimbra), a E, pelos concelhos de Ansião e de
Alvaiázere (distrito de Leiria), a S, pelo concelho de Leiria e a SE pelo concelho de Ourém
(distrito de Santarém). A poente o concelho tem como fronteira natural o Oceano Atlântico.
Com uma densidade populacional de 88,2 hab/km2 (2011), o concelho de Pombal é
constituído pelas freguesias/uniões de freguesias: Abiúl, Almagreira, Carnide, Carriço,
Louriçal, Meirinhas, Pelariga, Pombal, Redinha, Vermoil, Vila Chã (também denominada Vila
Cã), união das freguesias de Guia, Ilha e Mata Mourisca e união das freguesias de Santiago,
S. Simão de Litém e Albergaria dos Doze
A freguesia de Pombal, onde reside mais de um quarto da população total do concelho, foi
elevada a cidade em 1991, verificando-se que algumas das freguesias contíguas apresentam
já características urbanas, embora a maioria das freguesias apresente ainda características
rurais.
O concelho de Pombal encontra-se numa posição geográfica estratégica, situado na faixa
litoral, sensivelmente à mesma distância, cerca de 160 km, das cidades de Lisboa e Porto, a
cerca de 40 km da sede de distrito e a cerca de 50 km de Coimbra, sede da região
administrativa do Centro.
Nas últimas décadas tem-se assistido ao fortalecimento do setor secundário que, por seu
turno, tem impulsionado o setor terciário, constituindo estes dois setores os principais
empregadores da população ativa do concelho.
A transformação da base económica do concelho de Pombal foi potenciada pelas
acessibilidades rodoviárias e ferroviárias, sendo o concelho atravessado pelas auto-estradas
A1/IP1 (Porto – Lisboa) e A17/IC1 (Aveiro - Marinha Grande), pelos Itinerários
Complementares IC2/EN1 (Porto - Lisboa) e IC8 (Figueira da Foz – Castelo Branco), bem
como pelas linhas ferroviárias do Norte e do Oeste.
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III.12.2.2 – DEMOGRAFIA
A evolução da população residente no concelho de Pombal no século XX ficou marcada por
um período de crescimento contínuo, entre 1900 e 1960, a que se seguiu um período de
regressão populacional, entre 1960 e 1991, observando-se uma inversão desta tendência na
década de noventa, que viria a ser interrompida por uma nova regressão populacional na
primeira década do século XXI (Gráfico III.12.1).
Gráfico III.12.1 – Evolução da população residente no concelho de Pombal.

b)

Fonte: CMP, 2013 .

Segundo a Câmara Municipal de Pombal, a regressão populacional que se registou entre
1960 e 1991, de 14,3%, resultou da conjugação entre um aumento da emigração e a redução
da taxa de natalidade, estando a variação da natalidade intrinsecamente relacionada com o
aumento da emigração uma vez que são maioritariamente os escalões mais jovens da
população ativa que emigram (CMP, 2013b)).
Até à década de 50 o principal destino dos emigrantes do concelho de Pombal foi o Brasil e a
partir de 1950 passou a ser a Europa, designadamente França, Alemanha e Suíça, tendo-se
registado um pico de emigração entre 1964-1969, com um efetivo de 8367 pessoas a
abandonar o concelho. A partir de 1970 a diminuição populacional foi resultado de migrações
da população para áreas mais atrativas do ponto de vista económico e social, com especial
incidência para as migrações dentro da região Centro (CMP, 2013b)).
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Entre 1991 e 2001 a população do concelho registou um crescimento de 9,6%, que terá
resultado do aumento da atratividade da cidade de Pombal no contexto regional, da melhoria
das acessibilidades e da dinamização económica associada ao aumento de indústrias e
serviços que se implantaram no concelho (CMP, 2013b)). Entre 1995 e 2001 registou-se uma
imigração para o concelho de Pombal de 3 339 indivíduos provenientes do estrangeiro, tendo
também sido positivo o saldo migratório interno, com 159 indivíduos (INE - Censos 2001).
Entre 2001 e 2011 verificou-se nova regressão populacional, de 1,9%, tendência que, de
acordo com os resultados dos Censos, se verificou em termos médios na região Centro, com
um decréscimo populacional médio de 0,9%, embora na sub-região Pinhal Litoral se tenha
registado um incremento populacional de 4,0%. A população residente no concelho de
Pombal em 2011 fixava-se em 55 217 indivíduos e correspondia a 21,2% da população
residente na sub-região Pinhal Litoral e a 2,4% da população residente na região Centro.
Dados relativos aos anos de 2012 a 2015, correspondentes a estimativas efetuadas pelo INE
(Anuários Estatísticos da Região Centro), mostram que a tendência de decrescimento
populacional se tem mantido nestes anos mais recentes no concelho de Pombal, assim como
em toda a região centro.
Quadro III.12.1 – População residente.
Unidade territorial
Região Centro
Sub-região Pinhal
Litoral
Concelho de
Pombal

2001

2011

2012

2013

2014

2015

2 348 397

2 327 755

2 298 938

2 281 164

2 263 992

2 256 364

250 990

260 942

259 655

258 692

-

-

56 299

55 217

54 624

54 201

53 788

53 604

Fonte: INE (Censos 2001 e 2011; Anuários Estatísticos da Região Centro 2012, 2013, 2014 e 2015).

Ao nível das freguesia do concelho de Pombal, o decréscimo populacional, entre 2001 e 2011
(não há dados mais recentes), ocorreu sobretudo nas freguesias de São Simão de Litém
(-13,9%), Santiago de Litém (-12,3%), Abiul (-11,7%) e Redinha (-10,4%), seguindo-se
Louriçal (-7,4%), Vermoil (-7,0%), Carriço (-5,7%), Mata Mourisca (-5,5%), Pelariga (-5,0%),
Carnide (-4,4%), Vila Chã (-3,8%) e Guia (-2,0%), tendo-se registado, contudo, acréscimos
populacionais nas freguesias de Pombal (+7,1%), Ilha (+3,7%), Meirinhas (+2,5%), Albergaria
dos Doze (+1,1%) e Almagreira (+0,03%), (Figura III.12.1).
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Figura III.12.1 – Variação da população residente, por freguesias, entre 2001 e 2011.

Fonte: INE (Censos 2001 e 2011).

Em 2011, a freguesia de Pombal concentrava 31,1% da população do concelho, ou seja
17 187 indivíduos, seguindo-se as freguesias de Louriçal (4 720 indivíduos), Carriço (3653
indivíduos) e Almagreira (3 076 indivíduos), com 8,5%, 6,6% e 5,6%, respetivamente, da
população residente no concelho.
Figura III.12.2 - População residente e densidade populacional, por freguesia, em 2011.

Fonte: INE (Censos 2011).
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Tendo por base a densidade populacional das freguesias, o concelho é dividido em três
zonas: Litoral (Oeste), Centro e Interior (Este). Na zona Litoral, as baixas densidades
populacionais devem-se à existência de uma grande mancha de pinhal, sujeita a regime
florestal de produção, e à presença de um sistema dunar pouco favorável à presença
humana. (CMP, 2013b))
Na zona Centro encontram-se as três freguesias com maior densidade populacional,
Meirinhas, Pombal e Vermoil, o que se justifica pela proximidade dos eixos viários IC2/EN1
(Leiria-Coimbra) e A1/IP1. No entanto, a zona Centro engloba também três freguesias pouco
populosas: Carnide, Mata Mourisca e Almagreira, afastadas dos eixos de atividade
económica. (CMP, 2013b))
Na zona Interior, para além do afastamento aos principais eixos viários, as características
litológicas do maciço calcário de Sicó impede a mecanização das práticas agrícolas e
florestais, dificultando a transformação dos sistemas agroflorestais e favorecendo o seu
abandono. (CMP, 2013b))
No que se refere à estrutura etária da população residente no concelho de Pombal, a pirâmide
etária evidencia uma população envelhecida, situação que já se registava em 2001 e que se
acentuou em 2011, à semelhança do que aconteceu na sub-região Pinhal Litoral e na região
Centro.
Gráfico III.12.2 - Pirâmide etária da população do município de Pombal, em 2001 e 2011.

Fonte: INE (Censos 2001 e 2011).
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Em 2001 e em 2011, a população feminina era mais numerosa do que a população
masculina, em cerca de 2,8% e 4,2%, respetivamente. O maior número de indivíduos do sexo
feminino só se verificava, contudo, nos níveis etários superiores a 25 anos, o que poderá estar
relacionado com uma emigração essencialmente masculina.
A diminuição da população no concelho de Pombal entre 2001 e 2011 fez-se sentir de forma
mais acentuada nos grupos etários 0-14 anos e 15-24 anos com decréscimos populacionais
de 11,9% e 25,9% respetivamente, tendo-se registado um ligeiro decréscimo de 0,6% no
grupo etário 25-64 anos. No grupo etário com 65 e mais anos de idade registou-se um
acréscimo populacional de 19,8%.
Gráfico III.12.3 – Variação da população residente no concelho de Pombal, por faixas etárias.

Fonte: INE (Censos 2001 e 2011).

Entre 2001 e 2011 a taxa de natalidade no concelho decresceu de 10,7‰ para 7,3‰,
tendência que se verificou também na sub-região Pinhal Litoral e na região Centro, sendo que
dados mais recentes, relativos a 2012, 2013, 2014 e 2015, dão conta de que esta taxa no
concelho de Pombal continuou, de uma forma geral, a decrescer até 2013, registando-se uma
inversão desta tendência, ainda que ligeira, em 2014, que se continuou a verificar em 2015,
refletindo-se também ao nível da região Centro.

III.89

MINA DE NASCE ÁGUA – AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE EXPLORAÇÃO
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RELATÓRIO SÍNTESE

Quadro III.12.2 – Evolução da taxa de natalidade.
Taxa de natalidade
(‰)

Unidades Territoriais
2001

2011

2012

2013

2014

2015

Região Centro

9,5

7,9

7,5

6,9

6,8

7,1

Sub-Região Pinhal Litoral

11,0

8,8

7,7

7,5

-

-

Concelho de Pombal

10,7

7,3

6,6

6,5

6,6

6,9

Fonte: INE (Censos 2001 e 2011; Anuários Estatísticos da Região Centro 2012, 2013, 2014 e 2015).

Por seu lado, a taxa de mortalidade do concelho aumentou ligeiramente entre 2001 e 2011,
passando de 11,1‰ para 11,2‰, sendo que na sub-região Pinhal Litoral e na região Centro
decresceu ligeiramente. Dados relativos a anos mais recentes permitem verificar que, apesar
de não se registarem variações muito significativas, tem ocorrido uma tendência de aumento
desta taxa, que em 2015 atingiu 13,4‰ no concelho de Pombal e 12,2‰ na região Centro.
Quadro III.12.3 – Evolução da taxa de mortalidade.
Taxa de mortalidade
(‰)

Unidades Territoriais
2001

2011

2012

2013

2014

2015

Região Centro

11,6

11,3

12,2

12,0

11,7

12,2

Sub-Região Pinhal Litoral

9,1

9,0

9,7

9,0

-

-

Concelho de Pombal

11,1

11,2

12,1

11,2

12,4

13,4

Fonte: INE (Censos 2001 e 2011; Anuários Estatísticos da Região Centro 2012, 2013, 2014 e 2015).

Uma taxa de natalidade inferior à taxa de mortalidade no concelho, revela uma estrutura etária
envelhecida que é responsável por um crescimento natural negativo, não permitindo assim
uma substituição favorável das gerações.
Como resultado da redução da população jovem, em paralelo com o aumento da população
idosa, o concelho registava em 2011 um índice de envelhecimento de 170,4%, superior ao
registado na sub-região do Pinhal Litoral (129,3%) e na região Centro (163,4%). Este índice
aumentou de 2001 para 2011, quer no concelho, quer na sub-região e região em que se
insere. Dados mais recentes, mostram que este índice continuou a aumentar, atingindo
187,7% em 2015 no concelho de Pombal e 183,3% na região Centro.
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Quadro III.12.4 – Evolução do Índice de Envelhecimento.
Índice de Envelhecimento
(%)

Unidades Territoriais
2001

2011

2012

2013

2014

2015

Região Centro

129,6

163,4

164,5

170,3

177,0

183,3

Sub-Região Pinhal Litoral

97,1

129,3

132,9

138,7

-

-

Concelho de Pombal

125,3

170,4

171,9

177,7

183,3

187,8

Fonte: INE (Censos 2001 e 2011; Anuários Estatísticos da Região Centro 2012, 2013, 2014 e 2015).

A evolução díspar das várias faixas etárias reflete-se também nos índices de dependência,
que estabelecem a proporção entre o número de dependentes (idosos e jovens com idade
inferior a 15 anos) e o número de indivíduos em idade ativa (na faixa etária dos 15 aos 65
anos).
O envelhecimento da população residente no concelho conduziu a um aumento do índice de
dependência de idosos de 30,1% para 38,4%, de 2001 para 2011, e à diminuição do índice de
dependência de jovens de 24,0% para 22,5%, tendência que se registou também na subregião Pinhal Litoral e na região Centro.
Nos anos seguintes (2012 a 2015), o índice de dependência de jovens continuou a decrescer,
atingindo em 2015 um valor de 19,9%, quer no concelho de Pombal, quer na região Centro, e
o índice de dependência de idosos continuou a tendência de aumento atingindo valores de
37,3%, e de 36,4%, em 2015, respetivamente no concelho de Pombal e na região Centro.
Quadro III.12.5 – Evolução do Índice de Dependência de Idosos.
Índice de Dependência de Idosos
(%)

Unidades Territoriais
2001

2011

2012

2013

2014

2015

Região Centro

29,7

35,1

34,6

35,3

36,0

36,4

Sub-Região Pinhal Litoral

23,4

29,4

29,4

30,2

-

-

Concelho de Pombal

30,1

38,4

37,0

37,4

37,5

37,3

Fonte: INE (Censos 2001 e 2011; Anuários Estatísticos da Região Centro 2012, 2013, 2014 e 2015).
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Quadro III.12.6 – Evolução do Índice de Dependência de Jovens.
Índice de Dependência de Jovens
(%)

Unidades Territoriais
2001

2011

2012

2013

2014

2015

Região Centro

22,9

21,5

21,0

20,7

20,3

19,9

Sub-Região Pinhal Litoral

24,1

22,7

22,1

21,7

-

-

Concelho de Pombal

24,0

22,5

21,5

21,0

20,5

19,9

Fonte: INE (Censos 2001 e 2011; Anuários Estatísticos da Região Centro 2012, 2013, 2014 e 2015).

Os dados acima refletem um índice de dependência total do concelho de 60,9%, em 2011,
que aumentou relativamente a 2001 (54,1%), tal como se verificou também na sub-região
Pinhal Litoral e na região Centro. Os dados mais recentes (2012 a 2015) mostram que este
índice tem vindo a decrescer no concelho de Pombal, registando 57,2%, em 2015.

III.12.2.3 – ESCOLARIDADE
Os dados dos Censos de 2011 indicam que do total da população residente no concelho de
Pombal (55 217 indivíduos), 58,2% (32 146) possuía o ensino básico (34,4% o 1.º ciclo, 9,5%
o 2.º ciclo e 14,3% o 3.º ciclo), 15,0% (8 297) possuía o ensino secundário e 11,0% (6 083) o
ensino pós-secundário e superior, sendo que 13,2% (7 276) da população não possuía
qualquer nível de ensino (este número inclui as crianças com menos de 10 anos ainda sem
nenhum nível de escolaridade).
Gráfico III.12.4 – Nível de ensino da população residente (2011).

Fonte: INE (Censos 2011).
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Pese embora a evolução positiva verificada na taxa de analfabetismo do concelho (população
analfabeta com mais de 10 anos), que diminuiu de 16,2%, em 2001, para 10,3%, em 2011,
Pombal registava ainda uma taxa de analfabetismo superior à registada na sub-região Pinhal
Litoral (6,03%) e a na região Centro (6,4%).
Do total da população sem nenhum nível de ensino com 10 ou mais anos de idade (5 761
indivíduos), 87,6% (5 045 indivíduos) correspondia à faixa etária de 65 ou mais anos, em
contraste com 0,6% (37 indivíduos) verificados na faixa etária dos 10 anos aos 24 anos, o que
leva a concluir que o analfabetismo tende a desaparecer nas faixas etárias mais jovens,
sendo por isso expectável a tendência de diminuição desta taxa se mantenha nos próximos
anos.
Dados mais recentes, relativos ao ano letivo 2014/2015 (Anuário Estatístico da Região Centro,
2015), indicam para o concelho de Pombal uma taxa bruta de escolarização do ensino básico
(relação percentual entre o número de alunos matriculados no ensino básico e a população
total residente dos 6 aos 14 anos) de 110,0%. A obtenção de um valor superior a 100%,
poderá dever-se ao facto de estudarem no concelho de Pombal alunos residentes nos
concelhos limítrofes e ao facto de existirem alunos repetentes que têm uma idade superior à
esperada para o nível de ensino em que se encontram.
A taxa bruta de escolarização do ensino secundário registada no mesmo ano letivo foi de
104,0%, devendo também neste caso a obtenção de um valor superior a 100% estar
relacionada com as razões já acima apontadas, e a taxa de pré-escolarização foi de 102,1%,
o que significa que está também a generalizar-se a frequência do ensino pré-escolar no
concelho (Anuário Estatístico da Região Centro, 2015).
De acordo com a mesma fonte, em termos de taxa de retenção e desistência no ensino básico
(percentagem de efetivos escolares que permanecem, por razões de insucesso ou de
tentativa voluntária de melhoria de qualificações, no ensino básico, em relação à totalidade de
alunos que iniciaram esse mesmo ensino), registou-se no ano letivo 2014/2015 uma taxa de
4,6%, correspondente a 2,0% no 1.º ciclo, 4,3% no 2.º ciclo e 7,8% no 3.º ciclo.
Com uma rede educativa constituída por 67 estabelecimentos de ensino, o concelho de
Pombal está apetrechado com equipamentos escolares que abrangem todos os graus de
ensino desde a Educação Pré-escolar até ao Ensino Secundário, existindo no concelho 40
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estabelecimentos com Educação Pré-Escolar, 32 públicos e 8 privados, 47 estabelecimentos
com Ensino Básico, 38 públicos e 9 privados, e 5 estabelecimentos com Ensino Secundário, 2
públicos e 3 privados. O concelho possui ainda um estabelecimento de ensino profissional e
outro de ensino artístico privados. (Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares, 2016).

III.12.2.4 – ECONOMIA
De acordo com o anuário estatístico mais recente publicado pelo INE (Anuário Estatístico da
Região Centro 2015), no ano de 2014 encontravam-se sediadas no concelho de Pombal
6 116 empresas, registadas como sociedades (2 264) ou em nome individual (3 852).
No conjunto das empresas sediadas no concelho, o setor terciário era o mais representativo,
com um total de 3 973 empresas (65,0%), a que se seguiam o setor secundário, com um total
de 1 729 empresas (28,2%), e, por fim, o setor primário, com um total de 414 empresas
(6,8%).
Gráfico III.12.5 – Distribuição das empresas pelos setores e sub-setores de atividade
económica no concelho de Pombal.

Fonte: INE (Anuário Estatístico da Região Centro 2015).
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Como se pode observar no gráfico acima, o número de empresas em nome individual é, em
grande parte das atividades económicas, superior ao número de sociedades, refletindo um
tecido empresarial maioritariamente constituído por pequenas e micro empresas de cariz
familiar.
No setor terciário, destaca-se o número de empresas do sub-setor do “Comércio e
reparações” (35,1%), seguido pelas empresas dos sub-setores de “Atividades de consultoria,
científicas e técnicas” (11,9%), “Atividades administrativas e dos serviços de apoio” e
“Alojamento e restauração” (9,0%).
No setor secundário destaca-se o número de empresas do sub-setor da “Construção”
(73,4%), correspondendo a mais de metade das empresas deste setor, seguido pelo sub-setor
da “Indústria Transformadora” (24,9%). O sub-setor “Indústrias extrativas” correspondia a
0,9% do total das empresas do setor secundário, sendo representado por 15 empresas.
Relativamente à “Indústria Transformadora”, a maioria das empresas distribuem-se pelas
atividades (por ordem decrescente de representatividade): “Fabricação de produtos metálicos,
excepto máquinas e equipamentos” (23,7%), “Indústrias Alimentares” (15,8%), “Fabrico de
outros produtos minerais não metálicos” (14,9%), “Indústria da madeira e da cortiça e suas
obras, excepto mobiliário; fabricação de obras de cestaria e de espartaria” (11,4%) e “Fabrico
de mobiliário e de colchões" (6,3%).
No que se refere às “Indústrias extrativas”, o número de empresas sediadas no concelho (15)
pode não refletir o peso desta indústria no concelho. Com efeito, a representatividade e o
peso económico da atividade extrativa no concelho de Pombal, podem encontrar-se esbatidos
pelo facto das unidades extrativas estarem, em grande parte dos casos, inseridas
(exploradas) em empresas de outros setores de atividade (ex: empresas de construção), o
que faz com que a atividade extrativa seja imputada a esses setores. A esta situação alia-se
ainda o facto de algumas das empresas que se encontram a laborar no setor extrativo no
concelho de Pombal terem a sua sede social noutros concelhos, aos quais acabam por ser
imputados os valores gerados.
Quanto ao setor primário, as empresas de exploração agrícola, agropecuária e/ou florestal
(414) eram maioritariamente empresas em nome individual e representavam apenas cerca de
6,8% do total das empresas sediadas no concelho.
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Segundo dados do INE relativos ao Recenseamento Agrícola de 2009 (os dados mais
recentes disponíveis), a agricultura dispunha no concelho de uma superfície total de
exploração de 7 943 ha, constituída por 4 108 ha de superfície agrícola utilizada (SAU),
3 158 ha de matas e florestas sem culturas sob-coberto, 445 ha de superfície agrícola não
utilizada (SANU) e 232 ha de outras utilizações.
Da área de SAU, 2 512 ha (61,1%) correspondia a terra arável, 1 145 ha (27,9%) era ocupada
para a exploração de culturas permanentes, 242 ha (5,9%) era ocupada para a exploração de
pastagens permanentes e 209 ha (5,1%) era ocupada para a exploração de hortas familiares.
Da área de terra arável, 2 387 ha (95,0%) eram ocupados com culturas temporárias e 125 ha
(5,0%) por pousio.
Da área afeta a culturas permanentes, o olival (63,0%) e a vinha (33,7%) eram as utilizações
predominantes, sendo menos significativa a superfície ocupada por culturas de frutos frescos
(1,6%), citrinos (0,8%), frutos de casca rija (0,6%) e frutos sub-tropicais (0,3%). Da área afeta
a culturas temporárias, a maior parte estava ocupada por culturas de cereais para grão
(63,4%) e de forrageiras (23,5%), sendo menos significativa a superfície ocupada por culturas
de leguminosas secas (4,8%), de produtos hortícolas (4,0%), de batata (2,0%), prados
temporários (1,5%), culturas industriais (0,6%) e floricultura (0,1%).
A superfície irrigável do concelho era de 1 703 ha, o que correspondia a cerca de 20% da
superfície agrícola total e a cerca de 40% da SAU.
No ano a que se referem os dados disponíveis (2009) existiam no concelho de Pombal 2 414
explorações agrícolas, sendo que destas, 2 393 correspondiam a produtores singulares e 21 a
sociedades ou outras formas de natureza jurídica. Afetas à SAU existiam 2 399 explorações
agrícolas, tratando-se na maioria dos casos de explorações por conta própria (2 380
explorações), sendo menos significativo o número de explorações afetas a contratos de
arrendamento (71) ou a outras formas de exploração (306). Os resultados económicos da
atividade agrícola correspondiam na maioria dos casos (cerca de 1 900 explorações) a um
complemento dos rendimentos de outra atividade profissional principal ou a um complemento
de pensões de reforma.
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No que se refere ao volume de negócios gerado em 2014 pelas empresas sediadas no
concelho de Pombal, os dados do INE (Anuário Estatístico da Região Centro 2015) indicam
um total de 1 269 milhões de euros, o que corresponde a cerca de 2,4% do volume total
gerado na região Centro (52 732 milhões de euros).
As atividades económicas que mais contribuíam para este volume de negócios pertenciam
aos sub-setores do “Comércio e reparações”, com 460 milhões de euros, da “Indústria
transformadora”, com 323 milhões de euros, da “Construção”, com 154 milhões de euros, e
dos “Transportes e armazenagem” com 136 milhões de euros, seguindo a mesma tendência
da região Centro.
Gráfico III.12.6 – Volume de negócios, em percentagem, por sub-setores de atividade no
concelho de Pombal e na região Centro.

Fonte: INE (Anuário Estatístico da Região Centro 2015).

Dentro da indústria transformadora, as empresas que mais contribuíam para o volume total de
negócios gerado no concelho foram as empresas de “Indústrias alimentares” (70 milhões de
euros), de “Fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas” (61 milhões de euros),
de “Fabrico de outros produtos minerais não metálicos” (57 milhões de euros), de “Fabricação
de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos” (34 milhões de euros).
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No que diz respeito às empresas de “Indústria extrativa”, em 2014 foi gerado um volume de
negócios de 46 milhões de euros, o que corresponde a cerca de 3,7% do volume total de
negócios gerado no concelho (1 269 milhões de euros) e a cerca de 22,0% do volume de
negócios gerado pelas “Indústrias extrativas” na região Centro (209 milhões de euros).
Este volume de negócio gerado pelas empresas da indústria extrativa do concelho, já de si
significativo, poderá estar subestimado se entrarmos em linha de conta com o que acima se
referiu acerca da possível inserção de parte das unidades extrativas noutras atividades
económicas ou em empresas exploradoras que não se encontram sediadas no concelho.
Em particular a IMOSA, apresentou em 2014 um volume de negócios de 2,5 milhões de euros
que, ou seja, cerca de 6% do volume de negócios indicado neste ano para a “Indústria
extrativa” no concelho de Pombal. Nos anos mais recentes, 2015 e 2016, o volume de
negócios da empresa cresceu apresentando valores de, respetivamente, 2,8 milhões de euros
2016 e a 2,9 milhões de euros.
A dinâmica da economia local está também, em certa medida, associada ao poder de compra
da população residente, o qual pode ser analisado recorrendo ao Indicador per Capita (IpC),
que compara o poder de compra regularmente manifestado nos diferentes concelhos e
regiões do País, em termos per capita, com o poder de compra médio a nível nacional (valor
100).
Segundo a informação mais recente disponível, o concelho de Pombal apresentava em 2013
um IpC de 85,32 (Quadro III.12.7), encontrando-se em 100.º lugar no ranking a nível nacional
(308 concelhos) que era liderado pelos concelhos de Lisboa (207,91), Oeiras (180,73) e Porto
(169,85). Em último lugar estavam os concelhos de Cinfães (56,54), Tabuaço (56,63) e
Celorico de Bastos (56,64).
Quadro III.12.7 – Evolução do IpC, no período 2005-2013.
Unidade Territorial

2005

2007

2009

2011

2013

Região Centro

83,89

83,76

84,41

87,49

89,21

Sub-região Pinhal Litoral

90,39

90,32

88,74

94,27

-

Concelho Pombal

70,93

73,80

73,43

81,98

85,32

Fonte: INE (Estudo sobre o Poder de Compra Concelhio 2005, 2007, 2009, 2011 e 2013).
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Como indica o quadro acima, o poder de compra da população residente no concelho de
Pombal tem vindo a aumentar, particularmente a partir de 2009, aproximando-se dos valores
médios da sub-região Pinhal Litoral e da região Centro.

III.12.2.5 – EMPREGO
Os dados do INE relativos ao Censos de 2011 mostram que a taxa de atividade no concelho
de Pombal, entre 2001 e 2011, evoluiu positivamente, embora de forma pouco significativa,
passando de 42,1% para 42,7%, em contraste com os decréscimos registados na região
Centro e na sub-região Pinhal Litoral, de 45,5% para 45,4% e de 48,5% para 47,8%,
respetivamente.
Para uma população ativa empregada constituída por 21 430 indivíduos, em 2011, e em
concordância com o número de empresas sediadas no concelho, o setor terciário era o maior
empregador, com 57,9% (12 409 indivíduos) da população ativa empregada, seguido do setor
secundário com 38,9% (8 328 indivíduos), e por último o setor primário com 3,2% (693
indivíduos).
Gráfico III.12.7 - Distribuição da população ativa empregada pelos setores de atividade, em
2001 e 2011.

Fonte: INE (Censos 2001 e 2011).
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Como se pode observar no gráfico acima, em 2001, o setor terciário era responsável por
47,1% do emprego gerado no concelho, seguido de perto pelo setor secundário por 46,2%,
cabendo ao setor primário apenas 6,7% do emprego. De 2001 para 2011, verificou-se uma
redução da população empregada no setor primário e no setor secundário, de 3,3% e 7,3%,
respetivamente, e o aumento da população empregada no setor terciário, de 10,8%.
Esta tendência de diminuição da população ativa do setor primário é registada desde a
década de 70, ano em que se iniciou a perda do peso económico deste setor, com
transferência da população ativa para os outros setores de atividade, dada a crescente
industrialização e terciarização da atividade económica registada no concelho de Pombal a
partir dessa década. (CMP, 2013b))
As atividades que mais contribuíam para os níveis de empregabilidade no setor terciário, em
2011, eram o “Comércio e reparações” (18,6%), as “Atividades de saúde humana e apoio
social” (6,6%), o “Alojamento, restauração e similares” (5,4%) e os “Transportes e
armazenagem” (5,2%). No setor secundário destacavam-se as “Indústrias Transformadoras”
(20,3%) e a “Construção” (16,2%), e no setor primário, a “Agricultura, produção animal, caça,
floresta e pesca” empregava 3,2% da população ativa do concelho.
No que se refere às “Indústrias extrativas”, os dados do INE apontavam para a existência de
223 indivíduos afetos a este setor (1,0% da população ativa empregada), em 2011. No
entanto, também a este respeito, pelos motivos já apontados, os dados relativos a esta
indústria podem não refletir a sua importância para a criação de emprego.
Da população ativa empregada em 2011 (21 430 indivíduos), 55,9% (11 976 indivíduos)
possuía o ensino básico, 25,0% (5 351 indivíduos) o ensino secundário, 1,7% (370 indivíduos)
o ensino pós-secundário, 16,3% (3498 indivíduos) o ensino superior e 1,1% (235 indivíduos)
não possuía nenhum nível de escolaridade (indivíduos com mais de 15 anos de idade, mas
maioritariamente com idade compreendida entre 35 anos e 64 anos).
No período considerado (2001-2011), a taxa de atividade das mulheres no concelho de
Pombal aumentou de 33,2% para 37,67%, cerca de 4,5%, enquanto que a taxa de atividade
masculina decresceu cerca de 3,4%, passando de 51,6% para 48,2%, seguindo a mesma
tendência da região Centro e da sub-região Pinhal Litoral.
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Quanto à taxa de desemprego, o concelho de Pombal apresentava, em 2011, um valor de
9,1%, inferior à taxa de desemprego registada na sub-região Pinhal Litoral (9,3%) e na região
Centro (11,0%). Comparativamente a 2001, a taxa de desemprego no concelho de Pombal
aumentou 5,7%, correspondendo a um aumento de 5,0% para as mulheres e 6,0% para os
homens. Na região Centro e na sub-região Pinhal Litoral a taxa de desemprego também
aumentou em 5,2% e 5,6%, respetivamente.
Em termos de escolaridade, da população ativa desempregada (2 157 indivíduos), 56,9%
(1 228 indivíduos) possuía o ensino básico, 23,9% (516 indivíduos) o ensino secundário, 2,4%
(52 indivíduos) o ensino pós-secundário, 15,6% (336 indivíduos) o ensino superior e 1,2% (25
indivíduos) não possuía nenhum nível de escolaridade (indivíduos com idades compreendidas
entre 25 e 64 anos).
Da população ativa desempregada em 2011 (2 157 indivíduos), 78,4% (1 692 indivíduos)
correspondiam a indivíduos à procura de novo emprego e 21,6% (465 indivíduos)
correspondiam a jovens à procura do primeiro emprego. O desemprego afetava sobretudo as
mulheres, que constituíam cerca de 53,8% do total de desempregados.
Segundo dados mais recentes, disponibilizados pelo Instituto de Emprego e Formação
Profissional (IEFP), o número médio de desempregados no concelho de Pombal aumentou
em 2012 e 2013, e diminuiu em 2014 e 2015 (Quadro III.12.8), apresentando neste último ano
1 804 indivíduos desempregados, dos quais 962 estavam inscritos no IEFP há menos de um
ano e 842 há mais de um ano.
Quadro III.12.8 – Evolução do número de desempregados no concelho de Pombal.
Desempregados
(N.º)

2012

2013

2014

2015

Homens

1123

1125

934

812

Mulheres

1174

1181

1044

992

Total

2297

2306

1978

1804

Fonte: IEFP (Estatísticas Mensais, por Concelho, 2012 a 2015).

De acordo com a mesma fonte, a totalidade de pessoas desempregadas em 2015, 233
procuravam o 1.º emprego e 1 571 um novo emprego. Em termos de faixas etárias, 270
indivíduos tinham menos de 25 anos, 359 indivíduos tinham idade compreendida entre 25 e
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34 anos, 726 indivíduos tinham idade compreendida entre 35 e 54 anos, e 449 indivíduos
tinham mais de 55 anos. O número de mulheres desempregadas tem sido sempre superior ao
número de homens desempregados.

III.12.2.6 – HABITAÇÃO, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS COLETIVOS
Neste âmbito apresentam-se os dados disponibilizados pelo INE e pela Câmara Municipal de
Pombal, relacionados com a habitação, infraestruturas, equipamentos e serviços coletivos
existentes no concelho, na medida em que também são indicadores sócio-económicos
determinantes dos níveis de bem-estar e de qualidade de vida da população residente no
concelho.

III.12.2.6.1 - HABITAÇÃO
Em concordância com o decréscimo populacional que se registou no concelho de Pombal
entre 2001 e 2011, o número de famílias decresceu cerca de 7,9% (-1813 famílias) nesse
período. Contudo, o número de alojamentos familiares e de edifícios aumentou, tendo-se
registado variações positivas de 13,2% (+3 981 alojamentos) e 10,9% (+2 943 edifícios),
respetivamente.
Quadro III.12.9 – Número de famílias, alojamentos e edifícios no concelho de Pombal.
2001

2011

Famílias clássicas residentes

23 036

21 223

Alojamentos familiares

30 095

34 076

Edifícios

26 954

29 897

Fonte: INE (Censos 2001 e 2011).

De acordo com os dados do INE, dos alojamentos familiares disponíveis em 2011, 34 045
correspondiam a alojamentos clássicos e 21 a outro tipo de alojamentos (alojamentos móveis,
casas rudimentares, etc.). Em termos de ocupação, 5 081 dos alojamentos familiares
encontravam-se vagos, 21 053 estavam ocupados como residência habitual e 298 diziam
respeito a residência secundária.
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III.12.2.6.2 - SAÚDE
O concelho de Pombal dispõe de um Centro de Saúde localizado na freguesia de Pombal,
que faz parte do Agrupamento de Centros de Saúde Pinhal Litoral e ao qual estão associadas
as Extensões de Saúde de Abiúl, Almagreira, Louriçal, Pelariga e Redinha, e as Unidades de
Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) de Pombal Oeste, São Martinho, Sicó e Vale do
Arunca (Portal da Saúde, 2016). A UCSP Marquês, no Centro de Saúde de Pombal, passou a
funcionar em 2015 como Unidade de Saúde Familiar (USF).
O município dispõe também de um hospital, o Hospital Distrital de Pombal (inserido no Centro
Hospitalar de Leiria, E.P.E.), ao qual estavam afetos, em 2014, 129 elementos,
designadamente 9 médicos, 57 enfermeiros, 34 auxiliares, 14 técnicos de diagnóstico e
terapêutica e 15 outros profissionais (Anuário Estatístico da Região Centro 2015).
Em 2015 existiam no concelho de Pombal 20 farmácias e 1 posto farmacêutico móvel, aos
quais estavam afetos 43 farmacêuticos de oficina e 10 profissionais de farmácia. Existiam na
globalidade do concelho 102 médicos, dos quais 51 eram especialistas e 51 eram não
especialistas (Anuário Estatístico da Região Centro 2015).
Quadro III.12.10 – Indicadores na área da saúde, em 2015 (valores por 1 000 habitantes).
Médicos

Enfermeiros

Farmácias e postos
farmacêuticos móveis

Região Centro

4,3

6,5

0,4

Município Pombal

1,9

3,7

0,4

Unidade Territorial

Fonte: INE (Anuário Estatístico da Região Centro 2015).

Outros indicadores que podem ser relacionados com o nível de cuidados de saúde primários,
são as taxas de mortalidade neonatal e infantil que, no quinquénio 2010/2014, foram de 2,6‰
e 3,7‰, respetivamente, valores superiores aos registados na região Centro, de 1,8‰ e 2,6‰,
e inferiores aos registados no país, 2,1‰ e 3,0‰, respetivamente (Anuário Estatístico da
Região Centro 2015).
O número de casos notificados de doença de declaração obrigatória pode ser relacionado
com o nível de saúde da população residente. De acordo com os dados do INE, no período
compreendido entre 2009 e 2013, o número total de casos em Portugal sofreu uma redução,
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passando de 3 255 para 3 130, contudo na região Centro (não são disponibilizados dados ao
nível dos concelhos) o número de casos aumentou de 249 para 330. O quadro seguinte indica
algumas das doenças de declaração obrigatória registadas na região Centro e no País, dados
referentes ao período de 2009 a 2013.
Quadro III.12.11 – Número de casos notificados de doenças de declaração obrigatória.
Doença de declaração
obrigatória

Portugal

Região Centro

2009

2013

2009

2013

Tuberculose respiratória

1849

1759

-

-

Outras salmoneloses

222

171

40

20

Febre escaro-nodular

191

154

72

71

Parotidite epidémica

154

158

34

102

Tosse convulsa

67

114

20

41

Malária

41

118

3

23

Outras doenças

731

648

80

73

Fonte: INE (Dados Estatísticos, 2015).

Em 2013, a doença com maior número de casos declarados na região Centro foi a
tuberculose respiratória (1 759 casos), apesar de se ter registado um decréscimo
relativamente a 2009 (menos 90 casos), verificando-se, neste período de tempo, o aumento
do

número

de

casos

notificados

de

outras

doenças

de

declaração

obrigatória,

designadamente parotidite epidémica, tosse convulsa e a malária.
Em termos de taxa de incidência de casos notificados de doenças de declaração obrigatória,
os dados disponibilizados pelo INE dizem respeito ao período 2000-2008, verificando-se que
esta taxa decresceu de 0,6‰ em 2000 para 0,2‰ em 2008, no município de Pombal, de 1,2‰
para 0,2‰, na sub-região Pinhal Litoral, de 1,5‰ para 0,2‰ na região Centro e de 1,3‰ para
0,3‰, no País.
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III.12.2.6.3 - ACESSIBILIDADES E MOBILIDADE: REDE VIÁRIA
O Plano Rodoviário Nacional 2000, instituído pelo D. L. 222/98, de 17 de julho (alterado pela
Declaração de Retificação 19-D/98, de 31 de outubro, pela Lei 98/99, de 26 de julho, e pelo
D. L. 182/2003, de 16 de agosto) estabelece os critérios de classificação rodoviária a todos os
níveis de intervenção do planeamento rodoviário, inserindo na Rede Rodoviária Nacional, a
Rede Nacional de Auto-estradas, a Rede Nacional Fundamental (Itinerários Principais - IP) e a
Rede Nacional Complementar (Itinerários Complementares - IC e Estradas Nacionais - EN).
As estradas não incluídas no plano rodoviário nacional integram as Redes Municipais.
Integrante da região Centro Litoral, o concelho de Pombal tem um posicionamento geográfico
privilegiado, distando cerca de 160 km das cidades de Lisboa e do Porto, cerca de 40 km da
sede de distrito, Leiria, e cerca de 50 km de Coimbra, sendo atravessado por importantes
infraestruturas rodoviárias, designadamente, no eixo Norte-Sul, as auto-estradas A1/IP1
(Porto - Lisboa) e A17/IC1 (Aveiro - Marinha Grande) e o Itinerário Complementar IC2/EN1
(Porto - Lisboa) e, no eixo Este-Oeste, o Itinerário Complementar IC8 (Figueira da Foz –
Castelo Branco), em que o troço entre a A1 e o IC2 corresponde à A34.
O concelho de Pombal é também servido, no eixo Norte-Sul, por duas linhas ferroviárias, a
Linha do Norte (Porto - Lisboa), com estações em Pombal (servida por comboios alfa
pendular, intercidades, inter-regionais e regionais) e Albergaria dos Doze (servida por
comboios inter-regionais e regionais) e apeadeiros em Santiago de Litém, Vermoil e Pelariga
(servidos por comboios regionais), e a linha do Oeste (Figueira da Foz – Cacém), com
estações em Guia e Louriçal e apeadeiro em Carriço, todos servidos por comboios regionais,
sendo Louriçal também servido por comboios inter-regionais.
Estas infraestruturas rodo e ferroviárias asseguram a ligação às demais redes viárias
regionais e nacionais, facilitando o acesso de pessoas e mercadorias a diversas regiões do
país, aos principais portos marítimos nacionais e a Espanha. Em particular as acessibilidades
(e grosso modo a equidistância) a Lisboa e ao Porto, bem como aos portos da Figueira da Foz
e de Aveiro tornam o concelho bastante competitivo em termos económicos.
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Figura III.12.3 – Cartografia da rede viária nacional, centrada na região Centro-litoral.

Da rede regional de estradas, destacam-se no concelho de Pombal, a EN 109, que liga o
extremo NW de Pombal ao IC8 e, para sul, a Leiria; a EN 237, que liga Louriçal ao nó do IC2,
em Pombal; a EN 237-1, que liga Guia a Pombal; a EN 1-6, que liga Pombal a Santiago de
Litém e Albergaria dos Doze; a EN 342, que liga Carriço a Louriçal e daí a Soure; a EN 348-1,
que liga Pombal a Pelariga; a EN 531-1, que liga Guia a Barracão (concelho de Leiria) e a ER
350, que liga Albergaria dos Doze a Memória (concelho de Leiria).
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Em termos de caminhos municipais, o concelho encontra-se servido por uma rede que
assegura as ligações intra-freguesias e de acesso à restante rede viária, constituída por vias
em geral em bom estado de conservação, com a exceção de alguns casos em que se verifica
a subsistência de algumas características físicas limitativas, com reduzido perfil transversal.
(CMP, 2013c))
A união das freguesias de Guia, Ilha e Mata Mourisca, na qual se insere a mina de Nasce
Água, é servida pela EN 237 e pela EN 237-1. A construção da A17 veio permitir a
acessibilidade direta à povoação de Guia, através do nó de ligação construído a Este desta
povoação.
No Plano de Urbanização da Área Urbana da Guia, aprovado pela Assembleia Municipal de
Pombal, em 29 de dezembro de 2006, e publicado em Diário da República através do Aviso
n.º 25979/2008, de 29 de outubro, está prevista a construção de uma variante que ligará o nó
da A17 em Guia à zona W da freguesia.
Esta variante permitirá escoar o tráfego relacionado com a mina de Nasce Água, assim como
o tráfego associado à Zona Industrial da Guia (que inclui o atual Parque Industrial da Guia),
localizada à face do CM 1032, assim como de outras unidades industriais isoladas situadas no
quadrante W da freguesia, sem que seja necessário atravessar o centro urbano da Guia para
aceder à restante rede viária da região.
A mencionada variante prevista no Plano de Urbanização da Guia ainda não se encontra
concluída, tendo para já sido construído apenas o troço poente que liga a Zona Industrial da
Guia (CM 1032) à EN 109, faltando concretizar a construção do troço nascente que liga a
EN 109 à A17/IC1.
De acordo com informação disponibilizada pela Câmara Municipal de Pombal (ata da reunião
de 11/02/2016), estão em curso os procedimentos necessários para a autorização da
construção do troço nascente da variante (“Variante Nascente da Guia”), tendo em vista o
descongestionamento do centro urbano de Guia e a dinamização da Zona Industrial da Guia,
o que é importante para o desenvolvimento económico local e concelhio e para a melhoria do
ordenamento viário e do ambiente urbano do aglomerado de Guia.
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A maioria do tráfego rodoviário com origem na mina de Nasce Água dirige-se à EN 109 e à
A17, sendo esta rodovia a melhor alternativa ao escoamento dos produtos da mina,
possibilitando que este se faça de um modo mais eficiente, em termos energéticos e
económicos.
Figura III.12.4 – Acessibilidades rodoviárias à mina de Nasce Água.

III.12.2.6.4 - REDES

DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE DRENAGEM E TRATAMENTO DE

ÁGUAS RESIDUAIS

De acordo com a última campanha de atualização do Inventário Nacional de Sistemas de
Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais (INSAAR), referente a 2009, o
índice de abastecimento de água potável no concelho de Pombal era de 96%, valor pouco
inferior ao registado no continente (97%).
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No que diz respeito à drenagem e tratamento das águas residuais, o concelho de Pombal
apresentava índices de apenas 39% e 37%, respetivamente, valores inferiores aos registados
no continente, de 83% e 72%, respetivamente.
Dados mais recentes (PENSAAR 2020, 2015), indicam que no concelho de Pombal os níveis
de acessibilidade física ao serviço de rede pública de Abastecimento de Água se situam entre
80% e 100%, nas áreas predominantemente rurais, entre 90% e 100%, nas áreas
medianamente urbanas, e entre 95% e 100%, nas áreas predominantemente urbanas. Os
níveis de acessibilidade física ao serviço de Saneamento são no concelho de Pombal de 60%
nas áreas predominantemente rurais, 70% nas áreas medianamente urbanas e 80% nas
áreas predominantemente urbanas (ver item III.7.2.4 – Abastecimento de água e saneamento
e tratamento de água residuais).

III.12.2.6.5 - RECOLHA DE RESÍDUOS
O concelho de Pombal está integrado no Sistema Multimunicipal da Alta Estremadura
(SMAE), cuja exploração e gestão foi adjudicada em 1996, em regime de concessão
exclusiva, à Valorlis – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A., uma empresa
participada pelos municípios de Batalha, Leiria, Marinha Grande, Ourém, Pombal e Porto de
Mós, com o objetivo de valorização e tratamento dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) da Alta
Estremadura.
Em agosto de 1998 a Lixeira Municipal de Pombal, localizada em Arroteia, na freguesia de
Pombal, foi selada e os resíduos produzidos no concelho passaram a ser tratados no Aterro
Sanitário de Leiria (resíduos não recicláveis) ou encaminhados para a reciclagem (resíduos
recicláveis), funcionando na zona da antiga lixeira, a Estação de Transferência de Pombal,
onde se procede ao armazenamento e compactação dos resíduos produzidos antes de serem
encaminhados pela Valorlis, S.A. para o Aterro Sanitário de Leiria.
De acordo com a Câmara Municipal, a existência de uma Estação de Transferência permitiu a
minimização de cheiros e escorrências, bem como a otimização do serviço, uma vez que é
possível transportar maiores quantidades de resíduos em cada ida ao aterro. A recolha de
resíduos sólidos urbanos, abrange atualmente a totalidade do concelho de Pombal,
registando-se um aumento significativo do número de contentores disponibilizados, que em
1994 eram apenas 604 e em 2009 perfaziam já 3208 unidades.
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O Aterro Sanitário de Leiria, situado na freguesia de Parceiros, concelho de Leiria, é
constituído por uma área de instalações de apoio, as quais incluem um edifício técnico e
administrativo, uma unidade de triagem, um ecocentro e uma unidade de tratamento
complementar (compactação).
De acordo com os dados do INE (Anuário Estatístico da Região Centro 2015), foram
recolhidas no concelho de Pombal, em 2014, 17 440 toneladas de resíduos urbanos, sendo
que destes 82,9% (14 461 t) tiveram origem na recolha indiferenciada e 17,1% (2 979 t)
tiveram origem na recolha seletiva. Os resíduos urbanos provenientes da recolha
indiferenciada foram encaminhados, na sua maior parte para aterro (79,5%), havendo alguns
que foram encaminhados para valorização energética (0,5%), valorização orgânica (18,3%) e
valorização multimaterial (1,7%). Dos resíduos urbanos recolhidos de forma seletiva, 0,7%
foram encaminhados para valorização orgânica, 51,8% para valorização multimaterial e 47,5%
para aterro.
Segundo a mesma fonte, tem ocorrido um aumento significativo da quantidade de resíduos
urbanos provenientes da recolha seletiva no concelho de Pombal, verificando-se em 2014,
face a 2005, um aumento de 83,7% ao nível deste município e de 73,0% ao nível da região
Centro. Contudo, refere a mesma fonte, a quantidade de resíduos de recolha indiferenciada
continua a ser muito superior em todo o país, sendo que, em 2014, de um total de 4 710 464 t
de resíduos recolhidos no país, cerca de 86,4% (4 072 086 t) foram provenientes da recolha
indiferenciada e apenas 13,6% (638 378 t) foram provenientes da recolha seletiva.

Ao nível dos resíduos recicláveis, a gestão da recolha seletiva (colocação, distribuição e
recolha de ecopontos) no concelho de Pombal está a cargo da Valorlis, S.A. que, com
transporte próprio, recolhe os resíduos municipais, nos 155 ecopontos, 48 vidrões e 15
papelões distribuídos pelo concelho de Pombal, concentrando-os no Ecocentro de Pombal,
donde são posteriormente expedidos para a Estação de Triagem em Leiria. (CMP, 2016)
O Ecocentro de Pombal, em funcionamento desde 1998 e localizado junto à Estação de
Transferência, é uma infraestrutura destinada à receção dos resíduos para reciclagem ou
valorização que, pelo seu volume ou quantidade, não possam ser colocados nos ecopontos
nem nos contentores. (CPM, 2016)
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Existem ainda distribuídos pelo concelho de Pombal, contentores para a recolha de resíduos
de grandes dimensões (monstros), resíduos de jardins (restos de relva, flores, árvores, etc.),
pilhas e acumuladores usados e óleos alimentares usados. CPM, 2016.

III.12.2.6.6 - PROTEÇÃO CIVIL
De acordo com a Câmara Municipal de Pombal (CMP, 2012), o Serviço Municipal de Proteção
Civil é responsável por executar a nível concelhio a política municipal de segurança, através
de ações de informação, formação, planeamento, controlo e coordenação em situações de
normalidade ou de emergência, em todos os domínios que respeitem à proteção civil.
O Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil para o Concelho de Pombal, sob a
direção da Comissão Municipal de Proteção Civil, é um instrumento que os serviços
municipais em sintonia com as autoridades de Proteção Civil dispõem que permite definir as
orientações relativas ao modo de atuação dos vários organismos, serviços e estruturas a
empenhar em operações de Proteção Civil. (CMP, 2012)
A primeira versão do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil para o concelho de
Pombal foi elaborada em 1999, tendo sido revisto e aprovado em sede do extinto Serviço
Nacional de Proteção Civil, em 2002. Durante o período da sua vigência foi ativado em duas
situações distintas, uma em 2005, aquando dos incêndios florestais que ocorreram no
concelho, e outra em outubro de 2006, aquando das cheias que atingiram a cidade de
Pombal. (CMP, 2012)
Foi, entretanto, elaborada uma nova versão do Plano Municipal de Emergência de Proteção
Civil (versão Rev.01), aprovada pela Comissão Nacional de Proteção Civil através da
Resolução n.º 32/2010, de 9 de dezembro, que, após revisão, obteve parecer favorável da
Comissão Municipal de Proteção Civil em dezembro de 2012, não tendo sido sujeita a
consulta pública, uma vez que as alterações efetuadas ao plano não foram consideradas
significativas.
De acordo com a versão atualizada do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil para
o concelho de Pombal, alguns dos objetivos estruturantes deste Plano são os seguintes:
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§

Providenciar, através de uma resposta concertada, as condições e os meios
indispensáveis à minimização dos efeitos adversos de uma acidente grave ou catástrofe;

§

Definir as orientações relativamente ao modo de atuação dos vários organismos, serviços
e estruturas a empenhar em operações de proteção civil;

§

Definir a unidade de direção, coordenação e comando das ações a desenvolver;

§

Coordenar e sistematizar as ações de apoio, promovendo maior eficácia e rapidez de
intervenção das entidades intervenientes;

§

Inventariar os meios e recursos disponíveis para acorrer a um acidente grave ou
catástrofe;

§

Minimizar a perda de vidas e bens, atenuar ou limitar os efeitos de acidentes graves ou
catástrofes e restabelecer, o mais rapidamente possível, as condições mínimas de
normalidade;

§

Assegurar a criação de condições favoráveis ao empenhamento rápido, eficiente e
coordenado de todos os meios e recursos disponíveis, num determinado território, sempre
que a gravidade e dimensão das ocorrências o justifique;

§

Habilitar as entidades envolvidas no plano, a manterem o grau de preparação e de
prontidão necessário à gestão de acidentes graves ou catástrofes;

§

Promover a informação das populações através de ações de sensibilização, tendo em
vista a sua preparação, a assunção de uma cultura de autoproteção e o entrosamento na
estrutura de resposta à emergência.

III.12.2.6.7 – EQUIPAMENTOS DE UTILIZAÇÃO COLETIVA
Seguidamente efetua-se uma breve caracterização dos equipamentos de utilização coletiva
do concelho de Pombal ainda não mencionados, designadamente equipamentos de desporto,
de cultura, de solidariedade e segurança social, de segurança pública e proteção civil e
transportes públicos, tendo como fonte de informação o documento “Estudos de
Caracterização - Vol.V” (CMP, 2013c)), disponibilizado pela Câmara Municipal de Pombal, no
âmbito da 1.ª revisão do PDM de Pombal.
O concelho possui 126 equipamentos desportivos, designadamente 31 grandes campos de
jogos, 55 pequenos campos de jogos, 1 pista de atletismo, 21 pavilhões e salas de desporto,
3 piscinas cobertas, 3 piscinas ao ar livre e outros equipamentos desportivos, tais como uma
pista de automodelismo, campos de tiro, kartódromo, campos de minigolfe, parque radical
com parede de escalada, half pipe, rampa de skate e ginásios.
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A tipologia de campos de jogos (grandes e pequenos) é a mais representada no município,
sendo que todas as freguesias possuem pelo menos uma destas infraestruturas, com exceção
de São Simão de Litém. Existe uma maior variedade e número de equipamentos desportivos
na sede de concelho (freguesia de Pombal), a qual serve as restantes freguesias.
Em termo de equipamentos de solidariedade e segurança social, todas as freguesias têm pelo
menos um Equipamento de Apoio a Idosos em sistema de IPSS, e quase todas as freguesias
têm IPSS com Creche e/ou ATL, existem no concelho instituições vocacionadas para dar
resposta às necessidades sociais, embora nem sempre em número suficiente face à procura.
Os equipamentos de segurança pública e proteção civil consistem em 4 quartéis de
Bombeiros (nas freguesias de Albergaria dos Doze, Louriçal, Mata Mourisca e Pombal), 2
postos de GNR (freguesias de Guia e Pombal), 1 posto de PSP (freguesia de Pombal), 1
Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro – GIPS (freguesia de Pombal) e o Serviço
Municipal de Proteção Civil, integrado no Serviço Nacional de Proteção Civil.
Ao nível de equipamentos da administração pública, na cidade de Pombal estão disponíveis
serviços de Finanças, Tribunal, Segurança Social, Gabinete de apoio ao Centro de Emprego e
Conservatórias do Registo Civil, Predial e Comercial, existindo ainda um Balcão Multiserviços
na freguesia do Louriçal, no edifício da junta de freguesia.
Ao nível de equipamentos culturais, o concelho dispõe de oito museus (freguesias de
Almagreira, Meirinhas, Pombal, Redinha e Vermoil), uma sala de exposições (freguesia de
Louriçal), uma biblioteca e uma ludoteca (freguesia de Pombal), um arquivo municipal
(freguesia de Pombal), dois centros culturais (freguesias de Pombal e Louriçal) e cinco
espaços polivalentes/salas de espetáculos (quatro na freguesia de Pombal e um na freguesia
de Santiago de Litém), designadamente o Centro Municipal de Exposições (Expocentro), o
Auditório Municipal e o Teatro-Cine de Pombal.
Ao nível cultural é ainda importante mencionar o peso das diversas associações/coletividades
de cultura/recreio existentes no concelho, uma vez que existem mais de 280 associações
dispersas por todas as freguesias, as quais prestam serviços culturais como por exemplo,
peças de teatro, saraus musicais, encontros de pintura, entre outros.
Exemplos de outros equipamentos de utilização coletiva são o Mercado Municipal de Pombal
e o Mercado de Almagreira e os recintos de feira em Santiago de Litém, Pombal e Louriçal.
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A cidade de Pombal é um ponto de confluência rodoviária e ferroviária com diversas paragens
da rede nacional e internacional de transportes públicos de passageiros. A cidade possui uma
Central de Transportes, na qual se articulam a maioria dos serviços de transporte público
coletivo de passageiros, localizada muito próximo da estação ferroviária do concelho (Estação
de Pombal). Na linha do Norte operam os serviços alfa pendular, intercidades, interregional e
regional, totalizando cerca de 53 ligações diárias, enquanto que na linha do Oeste operam os
serviços interregional e regional, num total de 10 ligações diárias.
O principal operador de transportes públicos coletivos de passageiros a atuar atualmente no
Pombal é a Transdev, que assegura diariamente várias ligações a Leiria e Coimbra, e daí
para os restantes pontos do país. Assegura também com transportes regulares as ligações
inter-urbanas aos concelhos de Ansião, Ourém e Pedrógão Grande e as ligações concelhias
entre várias freguesias do concelho.
O transporte rodoviário com carreiras internacionais é assegurado pela empresa Intercentro,
com diversos destinos como Paris, Zurique, Hannover, Amesterdão, Bruxelas e Luxemburgo.
A nível urbano foi implementado na freguesia de Pombal, o Pombus - Sistema de Transportes
Urbanos da Cidade de Pombal, que funcionam apenas na zona central/urbana da cidade, com
3 circuitos distintos.
O transporte escolar é assegurado, para além da rede de transportes públicos, em alguns
circuitos, por instituições de educação privadas. As transportadoras são a Rodoviária da Beira
Litoral, S.A., a Rodoviária do Tejo, S.A. e o autocarro do Colégio Cidade Roda, sendo que
alguns alunos se deslocam de comboio.
Existe no concelho uma Pista de Ultraleves para descolagem, aterragem e manobras de
aeronaves ultraleves que operam voos de instrução, desporto e recreio, funcionando também
como Centro de Meios Aéreos onde operam os meios de combate a incêndios florestais. É
também nesta área que funciona o Heliporto anteriormente existente no Parque Industrial
Manuel da Mota.
Referem-se por fim a infraestruturas de cariz industrial, âmbito em que o concelho de Pombal
está bem apetrechado, sendo de destacar, pelo número de empresas ali instaladas e pela sua
dimensão, a Zona Industrial da Formiga também designada por Zona Industrial de Pombal, a
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primeira zona industrial do concelho a ser constituída, estando localizada próximo do centro
da cidade, entre o IC2, do lado nascente, e a EN237, do lado poente.
Também de dimensão relevante, encontram-se no concelho o Parque Industrial de Pombal
que abrange o Parque Industrial Manuel da Mota, também conhecido por a Área Industrial da
Gramela, e a Zona Industrial da Guia.
O Parque Industrial de Pombal, apresenta uma área de intervenção de 282,18 ha e localiza-se
na freguesia de Pombal, a NW da cidade de Pombal, na contiguidade de importantes eixos
viários que atravessam o concelho, designadamente a A1(IP1), o IC8, a EN237 e a EN237-1.
Integrou a área do Parque Industrial Manuel da Mota, com cerca de 83 ha, que já existia e que
contava com cerca de 20 indústrias em laboração, estando praticamente consolidado.
Em 2008 foi publicado (Aviso n.º 26616/2008, de 6 de novembro, com posteriores retificações
e alterações), o Plano de Pormenor Integrado do Parque Industrial de Pombal, do qual faz
parte integrante um Regulamento que tem por objetivo estabelecer as regras e orientações a
que obedece a ocupação e uso do solo dentro dos limites da área de intervenção do Plano.
A Zona Industrial da Guia foi concretizada por uma operação de loteamento promovida em
2009 que abrangeu uma área de cerca de 14 ha, estando previsto, no âmbito do Plano de
Urbanização da Área Urbana da Guia, a sua expansão para Norte e para Nascente, com
áreas de 25,6 ha e 6,7 ha, respetivamente. Situada a poente da povoação de Guia, esta zona
industrial tira partido das boas acessibilidades que servem aquele local, como sejam a A17
(IC1), a EN109, o IC8 e a linha ferroviária do Oeste, estando vocacionada para a instalação
de unidades industriais apoiadas em novas tecnologias ou que tenham uma componente
significativa de inovação tecnológica e ausência total de poluição do meio ambiente.

III.12.3 – CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-ECONÓMICA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE
GUIA, ILHA E MATA MOURISCA
A presente caracterização sócio-económica da união das freguesias de Guia, Ilha e Mata
Mourisca, teve como principais fontes de informação o INE e a Câmara Municipal de Pombal,
tendo-se procedido para este efeito a uma análise integrada dos dados relativos a cada
freguesia, de forma a agrupá-los numa só unidade geográfica, atendendo a que a
reorganização administrativa do território ocorreu em 2013, posteriormente à realização dos
últimos Censos.
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A união das freguesias de Guia, Ilha e Mata Mourisca localiza-se no setor W do concelho de
Pombal, confinando, a N, com as freguesias de Carriço e Louriçal, a E com as freguesias de
Almagreira, Pombal e Carnide e, a S, com as freguesias de Coimbrão e Monte Redondo,
estas pertencentes ao concelho de Leiria, tendo como fronteira natural, a W, o Oceano
Atlântico.
A área total ocupada pelo conjunto das três freguesias é de 80,4 km2 e, em 2011,
apresentavam uma população residente de 6 438 indivíduos, conferindo-lhe uma densidade
populacional de 80,1 hab/km2.
No que se refere à estrutura etária da população residente nesta união de freguesias, verificase que em 2011, 25,6% eram jovens na faixa etária com 0-24 anos, 52,2% encontrava-se na
faixa etária 25-64 anos e 22,1% tinha 65 ou mais anos. Relativamente a 2001, ocorreu um
decréscimo populacional nas faixas etárias 0-14, 15-24 anos e 25-64 anos, de respetivamente
22,6%, 22,8% e 0,2%, e um acréscimo populacional de 39,0% nos indivíduos com 65 ou mais
anos.
Gráfico III.12.8 – Estrutura etária da população residente na união das freguesias de Guia,
Ilha e Mata Mourisca.

Fonte: INE (Censos 2001 e 2011).
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Face a um significativo decréscimo populacional nos escalões etários mais jovens e a um
significativo aumento populacional no escalão etário representativo da população mais idosa,
ocorreu, entre 2001 e 2011, um aumento acentuado do índice de envelhecimento nesta união
de freguesias, que passou de 90,6% para 162,9%, ainda assim inferior ao registado no
concelho (170,4%).
Paralelamente, e porque a população ativa da união de freguesias, que compreende os
escalões etários 15-24 anos e 25-64 anos, decresceu neste período de 2001 a 2011, registouse um aumento do índice de dependência de idosos e uma diminuição do índice de
dependência dos jovens, que se refletiram num aumento do índice de dependência total,
também inferior ao registado no concelho de Pombal.
Quadro III.12.12 – Variação dos índices de dependência de jovens, de idosos e total, e índice
de envelhecimento, na união das freguesias de Guia, Ilha e Mata Mourisca.
Indicador

União das freguesias de
Guia, Ilha e Mata Mourisca

Concelho de Pombal

2001

2011

2001

2011

Índice de
Envelhecimento (%)

90,6

162,9

125,3

170,4

Índice de Dependência
de Idosos (%)

23,4

34,4

30,1

38,4

Índice de Dependência
de Jovens (%)

25,9

21,1

24,0

22,5

Índice de Dependência
Total (%)

49,3

55,6

54,1

60,9

Fonte: INE (Censos 2001 e 2011).

Em 2011, a maioria da população residente na união de freguesias detinha o 1.º Ciclo
(34,5%), destacando-se a percentagem de indivíduos com ensino superior e pós-secundário
(10,1%), mas também ainda a larga percentagem de indivíduos sem nenhum nível de ensino
(13,9%) que, subtraindo a faixa etária dos 0-10 anos, correspondia a uma taxa de
analfabetismo de 11,4%, em 2011.
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Gráfico III.12.9 – Nível de ensino da população residente na união das freguesias de Guia,
Ilha e Mata Mourisca, em 2011.

Fonte: INE (Censos 2011).

Em 2011, da população em idade ativa que não possuía qualquer nível de ensino, 729
indivíduos tinham mais de 20 anos, sendo que destes, 637 indivíduos apresentavam idade
superior a 65 anos, o que, à semelhança do que se verifica no concelho, reflete uma
diminuição do analfabetismo nos escalões etários mais jovens, embora ainda assim
preocupante (92 indivíduos com idades entre 20 e 65 anos). A taxa de analfabetismo diminuiu
de 16,4%, em 2001, para 11,4%, em 2011, sendo superior à taxa de analfabetismo registada
no concelho, que nesta década passou de 16,2%, em 2001, para 10,3%.
Em termos de equipamentos de ensino existem na união das freguesias de Guia, Ilha e Mata
Mourisca, 5 estabelecimentos de ensino do 1.º ciclo, públicos, as Escolas Básicas de Guia,
Seixo, Ilha, Mata Mourisca e Foz, e um estabelecimento público de ensino dos 2.º e 3.º ciclos
e secundário, a escola Básica e Secundária de Guia. O ensino pré-escolar é ministrado em 5
estabelecimentos, três dos quais são também estabelecimentos do 1.º ciclo (escolas Básicas
de Ilha, Mata Mourisca e Foz). A rede escolar pública na união das freguesias de Guia, Ilha e
Mata Mourisca faz parte do Agrupamento Escolas de Guia (Portal da Direção Geral dos
estabelecimentos Escolares, 2016).
A população ativa empregada residente na união de freguesias, era constituída em 2011 por
2 567 indivíduos, a maior parte dos quais afetos a atividades do setor terciário (1 331
indivíduos), designadamente nos setores de “Comércio e reparações” (461 indivíduos),
“Educação” (142 indivíduos), “Atividades de saúde humana e apoio social” (138 indivíduos),
“Alojamento e restauração” (116 indivíduos), “Administração Pública e Defesa; Segurança
Social Obrigatória” (111 indivíduos) e “Transportes e armazenagem” (92 indivíduos).
III.118

MINA DE NASCE ÁGUA – AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE EXPLORAÇÃO
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – RELATÓRIO SÍNTESE

O setor secundário empregava 42,8% (1099 indivíduos) da população residente na união de
freguesias, destacando-se a “Construção” (540 indivíduos) e as “Indústrias Transformadoras”
(520 indivíduos). As indústrias extrativas, de acordo com estes dados dos Censos 2011,
empregavam 5 indivíduos e o setor primário empregava 5,3% (137 indivíduos) da população
ativa da união de freguesias.
No setores primário e secundário a maior parte da população empregada eram homens,
62,8% e 74,6%, respetivamente, enquanto que no setor terciário a maior parte dos postos de
trabalho eram ocupados por mulheres (57,7%).
Gráfico III.12.10 – Distribuição da população ativa da união das freguesias de Guia, Ilha e
Mata Mourisca, pelos setores de atividade.

Fonte: INE (Censos 2011).

Do total de população empregada, 1,0% não possuía nenhum nível de escolaridade, 23,8%,
13,3% e 20,6% possuíam o 1.º, 2.º e 3.º ciclo, respetivamente, do ensino básico, 20,0%
possuía o ensino secundário, 1,8% o ensino pós-secundário e 11,4% o ensino superior.
A população ativa desempregada residente na união de freguesias era constituída por 237
indivíduos. Destes, 1,2% não possuía nenhum nível de escolaridade, 26,8%, 10,9% e 21,4%
possuíam o 1.º, 2.º e 3.º ciclo respetivamente do ensino básico, 20,2% possuía o ensino
secundário, 0,4% o ensino pós-secundário e 11,3% o ensino superior. Do total da população
desempregada, 83,5% procuravam novo emprego e 16,5% procuravam o primeiro emprego.
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Em 2009 (Recenseamento Geral da Agricultura) a união das freguesias contava com 319 ha
de superfície agrícola utilizada (SAU), dos quais 266 ha estavam afetos a culturas
temporárias, designadamente culturas de cereais para grão (176 ha), forrageiras (31 ha),
hortícolas (29 ha), de leguminosas secas para grão (13 ha), de batata (8 ha), industriais (8 ha)
e prados temporários (1 ha). Em termos de culturas permanentes a união das freguesias
contava com 31 ha afetos a vinha (20 ha) e olival (11 ha).
A união de freguesias conta com um posto da GNR, em Guia, uma secção (Secção do Oeste)
da Corporação dos Bombeiros Voluntários de Pombal, em Mata Mourisca, duas estações de
correios, uma em Guia e outra em Mata Mourisca. Na área da saúde, a união de freguesias
conta com 3 farmácias e postos farmacêuticos.
No que se refere a acessibilidades rodoviárias, a união das freguesias de Guia, Ilha e Mata
Mourisca é atravessada pela EN 109, pela A17 e pela linha ferroviária do Oeste, que tem uma
estação na freguesia, a cerca de 1 km a W do centro da vila de Guia.
Em termos de equipamentos desportivos, a união de freguesias conta com 5 grandes campos
de jogos, 9 pequenos campos de jogos, 1 pavilhão/sala de desporto, em Guia, 1 piscina ao ar
livre, em Mata Mourisca, e um campo de tiro, em Guia, onde existe também uma ciclovia.
Existem parques de lazer em Guia e Ilha e o parque de merendas do Vale da Sobreira.
No âmbito cultural e recreativo a união de freguesias conta com diversos grupos associativos,
designadamente, entre outros, o Grupo Desportivo Guiense, o Grupo Desportivo da Ilha, a
União Desportiva Recreativa e Cultural Matamourisquense, o Clube de Caçadores e
Pescadores do Oeste, a Associação Promoção Social Cultural Recreativa e Desportiva, o
Grupo Sócio Caritativo da Guia, a Associação Recreativa Cultural e Desportiva do Grou, a
Filarmónica da Guia, a Associação Cultural Desportiva e Recreativa Ligeirinhas dos Antões, a
Associação Recreativa de Escoura e a Associação Recreativa e Cultural de Promoção Social.
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III.13 – PATRIMÓNIO ARQUITETÓNICO E ARQUEOLÓGICO
III.13.1 – ÂMBITO DE CARACTERIZAÇÃO
A presente caracterização do património arqueológico e arquitetónico teve por base a
informação disponibilizada pela Direção Geral do Património Cultural (DGPC) e pela Câmara
Municipal de Pombal, complementada por visitas e levantamentos de campo, assim como
pela consulta de bibliografia diversa.
A caracterização do património arqueológico, em particular, envolveu a realização de
trabalhos de campo no âmbito do D. L. 164/2014, de 4 de novembro (Regulamento de
Trabalhos Arqueológicos), após a autorização dos mesmos pela DGPC (ver ofício de
autorização dos trabalhos de prospeção no Anexo IX).
Os trabalhos de arqueologia consistiram na prospeção sistemática das áreas de ampliação da
mina de Nasce Água (1.ª e 2.ª Fase) e sua orla envolvente e no reconhecimento local das
estruturas arqueológicas assinaladas para a área em estudo, tendo o relatório técnico final
dos trabalhos arqueológicos sido submetido à aprovação da DGPC, em 15/11/2016. Até à
data de fecho deste EIA não foi recebido o correspondente parecer da DGPC.

III.13.2 – CARACTERIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO ARQUITETÓNICO
Na base de dados da DGCP, respeitante aos imóveis com valor patrimonial, classificados e
em vias de classificação, encontram-se referenciados para o concelho de Pombal 15 imóveis
classificados, não existindo no concelho imóveis em vias de classificação (Quadro III.13.1).
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Quadro III.13.1 – Património Imóvel Classificado no concelho de Pombal (DGCP, 2016).
Situação Atual

Categoria de
Proteção

Freguesia

Igreja do Convento do Louriçal

Classificado

MN

Louriçal

Torre do Relógio Velho, da Vila de
Pombal

Classificado

MN

Pombal

Castelo de Pombal

Classificado

MN

Pombal

Ermida de Nossa Senhora da Guia

Classificado

IIP

Guia, Ilha e Mata
Mourisca

Pelourinho do Louriçal

Classificado

IIP

Louriçal

Capela da Misericórdia do Louriçal

Classificado

IIP

Louriçal

Pelourinho de Pombal

Classificado

IIP

Pombal

Celeiro do Marquês de Pombal
(antigo), também denominado
“Celeiro da Quinta da Gramela”

Classificado

IIP

Pombal

Pelourinho de Redinha

Classificado

IIP

Redinha

Igreja matriz de Redinha

Classificado

IIP

Redinha

Arco manuelino (pertencente ao
antigo Paço dos Duques de Aveiro)

Classificado

IIP

Abiúl

Casa Arte Nova

Classificado

MIP

Pombal

Igreja de Nossa Senhora das
Neves, matriz de Abiúl, incluindo
todo o seu património integrado

Classificado

MIP

Abiúl

Igreja de São Tiago, matriz do
Louriçal

Classificado

MIP

Louriçal

Abrigo com gravuras rupestres no
Vale do Poio Novo

Classificado

IM

Redinha

Designação

MN – Monumento Nacional; IIP – Imóvel de Interesso Público; MIP – Monumento de Interesse Público;
IM – Interesse Municipal.

Como se pode observar no quadro acima, na união das freguesias de Guia, Ilha e Mata
Mourisca, na qual se insere a mina de Nasce Água, apenas se encontra referenciado um
imóvel classificado, que corresponde à Ermida de Nossa Senhora da Guia (IIP), situada em
Guia, junto ao cruzamento das estradas nacionais EN 109 e EN 237-1, cerca de 3,7 km a Este
da mina de Nasce Água.
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A Planta de Ordenamento - Sistema Patrimonial, que integra o conjunto de peças desenhadas
do Plano Diretor Municipal de Pombal, contém o património classificado e referenciado para o
concelho de Pombal (Figura III.13.1).
Figura III.13.1 – Extrato da Planta de Ordenamento – Sistema Patrimonial, que integra o PDM
de Pombal. Adaptação com a implantação da concessão C-150 e áreas do projeto.

Na cartografia acima apresentada verifica-se que não existem elementos de valor patrimonial
na envolvente da mina de Nasce Água. Os elementos mais próximos correspondem ao
complexo industrial (AT GU 3) e à estação ferroviária da Guia (AT GU 6), identificados como
património referenciado do concelho, localizados cerca de 2,3 km a Este da mina de Nasce
Água.
Da consulta aos elementos disponíveis neste âmbito para o concelho de Leiria (DGPC e PDM
de Leiria), constatou-se que não existem elementos patrimoniais classificados ou
referenciados para as freguesias deste concelho mais próximas da área do projeto.
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III.13.3 – CARACTERIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO
Os trabalhos de prospeção arqueológica, após autorização da DGPC para a realização dos
mesmos, foram levados a cabo em 24/10/2016, tendo sido elaborado um relatório que foi
submetido à apreciação da DGPC, com base no qual se efetua no presente descritor uma
síntese das principais matérias, apresentando-se o mesmo na íntegra no Anexo IX deste EIA.
Os trabalhos realizados consistiram, numa primeira fase, na recolha de informação e análise
de documentação sobre o património arqueológico existente na região e, numa segunda fase,
na prospeção arqueológica no terreno, com o objetivo de observar as ocorrências
identificadas na pesquisa documental e identificar eventuais novas ocorrências na área de
ampliação do projeto.
O mencionado relatório refere que durante a fase de pesquisa documental e estudo
bibliográfico, que abrangeu uma vasta área para além da zona envolvente da mina de Nasce
Água, foram identificados sete sítios arqueológicos inventariado pela DGPC, designados: Guia
(CNS 29613); Outeiro do Louriçal (CNS 18158); Ribeira das Castelhanas (CNS 26649);
Escoura (CNS 17637); Cabeço (CNS 17611); Andrazes (CNS 17613) e Marinha do Engenho
(CNS 17614), todos consideravelmente distantes da mina de Nasce Água, entre 2,0 km e 9,4
km. O sítio arqueológico mais próximo, Guia (CNS 29613), encontra-se cerca de 2, 0 km a
Este da área da mina.
No que diz respeito aos trabalhos de prospeção arqueológica sistemática levados a cabo nas
áreas de ampliação do projeto e sua envolvente próxima, o relatório refere que estes
confirmaram a inexistência de sítios com interesse arqueológico, não tendo sido identificado
qualquer sítio com interesse arqueológico, arquitetónico e/ou etnográfico.
Tendo em vista o controlo/minimização de eventual impacte em elementos arqueológicos, o
relatório sugere a implementação de medidas de acompanhamento arqueológico durante a
remoção da vegetação e dos solos nas áreas destinadas à ampliação da mina de Nasce
Água, enquadradas na Categoria C (ações preventivas e de minimização de impactes), do
D. L. 164/2014, de 4 de novembro (alínea c), Art.º 3.º).
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III.14 – EVOLUÇÃO AMBIENTAL PREVISÍVEL NA AUSÊNCIA DO
PROJETO
Na ausência de implementação deste projeto, a mina de Nasce Água caminharia para o
esgotamento a curto-prazo das reservas contidas na área licenciada e ver-se-ia impedida de
tirar o melhor partido (optimização e sustentabilidade) das tecnologias de que dispõe e dos
métodos de exploração que pratica, decorrentes dos investimentos que já ascendem a cerca
de 5 000 000 €, efetuados ao longo dos seus mais de 20 anos de atividade. (ver itens I.5 Justificação do Projeto e II.5 – Alternativas ao Projeto).
A verificar-se esta situação, antevê-se um desinvestimento tecnológico na mina e mesmo uma
desmotivação geral de todos os seus intervenientes (empresa, colaboradores, fornecedores e
clientes), devido à falta de perspetivas de continuidade da exploração e aos inerentes
condicionalismos que impossibilitariam a empresa proponente de exercer a sua atividade num
quadro de franca competitividade, ficando desde logo numa posição fragilizada no mercado
em que se insere.
Assim, a subsequente previsão da evolução do cenário ambiental no território em análise,
considerando a ausência de implementação do projeto em apreço, tem de pressupor um
cenário de encerramento da mina de Nasce Água a curto/médio prazo e, portanto, a ausência
de exploração no local.
Neste cenário, no que se refere à dinâmica populacional, a atual forma de ocupação do
território em análise e as tendências de desenvolvimento urbano previstas no PDM de
Pombal, tornam improvável que sobre a área da mina e sua envolvente venham a verificar-se
pressões urbanísticas de qualquer natureza, sendo expectável que esta área mantenha as
atuais características de isolamento face aos aglomerados populacionais.
A ocupação do território na envolvente da mina de Nasce Água tem já um acentuado cariz
industrial, localizando-se neste local duas unidades de produção avícola, a mais próxima, a
cerca de 200 m a SE da mina, a Zona Industrial da Guia, a cerca de 1,7 km a E da mina, e a
possível entrada em laboração de outras explorações de areias nas concessões mineiras
existentes na envolvente N da mina. Manter-se-ia, assim, o desenvolvimento industrial
daquele território, incluindo a indústria extrativa, embora sem a presença da atividade da mina
de Nasce Água.
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Nos últimos anos ocorreu uma significativa melhoria das acessibilidades rodoviárias do
concelho de Pombal, servindo o território onde se situa a mina de Nasce Água, com a entrada
em funcionamento da A17 e do respetivo nó de acesso da Guia, situação que poderá ainda
ser melhorada com a construção das acessibilidades previstas no Plano de Urbanização da
Guia, que permitirão aceder diretamente aos principais eixos rodoviários sem interferir com o
núcleo urbano da Guia.
Nestas condições, o encerramento da mina de Nasce Água, que deveria ser acompanhado
pela implementação das ações de recuperação paisagística previstas no seu anterior projeto,
poderia conduzir à melhoria das condições ecológicas e paisagísticas locais, mas o cenário
mais provável seria aquele território continuar a manifestar um cariz vincadamente industrial,
decorrente da presença e potencial desenvolvimento da Zona Industrial da Guia e das
unidades pecuárias, bem como à muito provável instalação de outras unidades extrativas,
cujos projetos fossem viabilizados nas condições definidas no PDM de Pombal, certamente
aproveitando o vazio comercial que resultaria do encerramento da atividade da IMOSA.
Relativamente aos recursos hídricos, a ausência de implementação do projeto em estudo
não traria melhorias significativas neste domínio, ao nível, tanto das disponibilidades, como da
qualidade da água, conforme fundamentam as análises efetuadas neste domínio neste EIA
com as quais se concluiu, resumidamente, que a atividade da mina em estudo não afeta a
rede de drenagem superficial e a sua interferência nos lençóis de água subterrâneos,
relacionada com a dragagem da zona saturada pelo aquífero superficial livre, não impõe
alterações significativas nos padrões de comportamento dos fluxos hídricos subterrâneos. Da
atividade da mina não resultam efluentes líquidos que possam colocar em causa a qualidade
das águas superficiais ou subterrâneas.
Quanto à qualidade do ar, a região caracteriza-se por níveis de poluentes atmosféricos,
nomeadamente concentrações de PM10 que, em geral, não excedem os valores limite
legislados, característicos de um ambiente rural. Sendo o empoeiramento a principal causa de
afetação da qualidade do ar associada à atividade extrativa, as medições de PM10 levadas a
cabo para este estudo na envolvente da mina em estudo, não revelaram situações críticas
neste domínio, pelo que a evolução da qualidade do ar do território não deverá depender da
implementação ou não deste projeto.
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No domínio do ambiente acústico, os resultados das medições levadas a cabo neste estudo
revelaram reduzidos valores do ruído ambiente e de “incomodidade” junto dos potenciais
recetores sensíveis, em cumprimento dos limites legalmente estabelecidos, pelo que não
seriam expectáveis ganhos significativos neste domínio caso o projeto em estudo não fosse
implementado.
No que respeita à relação ambiental da mina de Nasce Água com outras unidades industriais
existentes ou previstas para aquele território, uma análise prospetiva abrangente nos vários
domínios ambientais analisados neste EIA, leva a concluir que, independentemente do
comportamento ambiental pelo qual venham a pautar-se essas outras unidades industriais,
não será por via da não implementação do projeto em estudo que se conseguirão ganhos
ambientais importantes. Como se pode verificar ao longo das análises efetuadas deste EIA, a
mina em estudo caracteriza-se por um bom desempenho ambiental, não se encontrando, nem
sendo expectável que venha a encontrar-se, na origem de situações cumulativas de
degradação ambiental, que possam, eventualmente, vir a ser imputadas às atividades
industriais processadas naquele território.
Por último, em termos sócio-económicos, na ausência de implementação do projeto em
estudo e o consequente encerramento da mina em estudo, perder-se-ia a oportunidade para
continuar a criar e distribuir riqueza, através da valorização de um recurso endógeno de
reconhecido interesse para a economia regional e nacional, colocando em causa os
fornecimentos à indústria nacional e, em particular, dos setores do vidro e da cerâmica,
implicando também o cessar da contribuição desta mina para a criação de emprego direto e
indireto e consequente influência positiva na estabilidade demográfica. Os efeitos negativos
causados pelo encerramento da mina em estudo teriam maior repercussão na economia e no
emprego do concelho de Pombal, mas sentir-se-iam também a nível regional e ao nível do
próprio País.
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