
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DOESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DOESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DOESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO
PROJECTO DA PEDREIRA DA CHARNECAPROJECTO DA PEDREIRA DA CHARNECAPROJECTO DA PEDREIRA DA CHARNECAPROJECTO DA PEDREIRA DA CHARNECA

RESUMO NÃO TÉCNICORESUMO NÃO TÉCNICORESUMO NÃO TÉCNICORESUMO NÃO TÉCNICO

Julho de 2001

V
IS

A
 -

 C
O

N
S

U
L

T
O

R
E

S
 D

E
 G

E
O

L
O

G
IA

 A
P

L
IC

A
D

A
 E

 E
N

G
E

N
H

A
R

IA
 D

O
 A

M
B

IE
N

T
E

, 
L

D
A

.
RU

A 
DO

 A
LT

O 
DA

 T
ER

RU
GE

M
, N

º 2
 •

 2
78

0-
 7

31
 P

AÇ
O 

DE
 A

RC
OS

 •
 T

EL
: 2

14
46

14
20

 •
 F

AX
: 2

14
46

14
21

 •
 E

-M
AI

L:
 m

as
te

r@
vis

ac
on

su
lto

re
s.

co
m

 •
 W

EB
: w

ww
.v

isa
co

ns
ul

to
re

s.
co

m



Estudo de Impacte Ambiental do Projecto da Pedreira de Areia da Charneca

Julho de 2001 Resumo Não Técnico Pág. 1

1. ENQUADRAMENTO

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projecto da Pedreira de Areia da Charneca foi elaborado
pela firma Visa - Consultores de Geologia Aplicada e Engenharia do Ambiente, Lda., sob
solicitação do proponente, a firma BA – Fábrica de Vidros Barbosa & Almeida, SA.

A Barbosa & Almeida centra a sua actividade na produção e comercialização de vidro de
embalagem, branco e de cor, dispondo de duas fábricas em território nacional (Avintes e Marinha
Grande). Em Espanha dispõe de duas outras fábricas (Leon e Vila Franca de Los Barrios), através
de firmas associadas das quais detém a quase totalidade do capital social e o controlo de gestão. A
Barbosa & Almeida é hoje o maior produtor nacional de vidro de embalagem e o segundo maior da
Península Ibérica. Com um volume de negócios da ordem dos 30 milhões de contos/ano e
empregando cerca de 1400 pessoas, a Barbosa & Almeida situa-se entre as 100 maiores empresas
do país. Contudo, a Barbosa & Almeida encontra-se hoje numa situação de grande vulnerabilidade,
decorrente da dependência excessiva que apresenta face aos fornecedores de areias especiais.

Neste contexto, a Barbosa & Almeida pretende iniciar a exploração de uma pedreira de areias
especiais no interior de uma propriedade com 92,6 hectares (ha), denominada Herdade da
Charneca, localizada no lugar de Vale de Guizo, na freguesia de Santiago, concelho de Alcácer do
Sal, distrito de Setúbal (Figura 1). Este projecto surge assim como uma consequência natural da
estratégia de crescimento da Barbosa & Almeida, assumindo-se como um dos pilares da sua
sustentabilidade.

O acesso à pedreira da charneca será feito a partir da E.N. 382 que entronca na E.N. 120 ao km
7,280. Percorridos cerca de 800 metros, cruza-se a linha de caminho de ferro e vira-se de imediato
à direita por um caminho que dá acesso ao apeadeiro de Vale de Guizo. A partir daqui
percorrem-se os caminhos carreteiros da propriedade, na direcção Sul.

As localidades que se encontram na envolvente próxima da área de implantação do projecto são
Albergaria e Casal Ventoso (1000 m para Oeste) e Vale de Guizo (cerca de 3000 m para Este). O
isolamento da Herdade da Charneca relativamente a estes povoados é acentuado pelo facto de a
propriedade ser limitada por duas estruturas lineares: a Auto-estrada A2, a Este, e pela linha de
caminho de ferro, a Oeste (Figura 2).

De acordo com os estudos geológicos e tecnológicos já efectuados, as areias da Herdade da
Charneca possuem características óptimas para o fabrico de vidro de embalagem de cor. A
utilização dessas areias no fabrico de vidro branco, que requer matérias-primas com especificações
técnicas mais apertadas, exige a sua beneficiação tecnológica, pelo que se impõe a instalação no
local de um estabelecimento anexo de pedreira para lavagem e classificação de areia.
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Extracto da Carta Militar de Portugal, Folha 5, à escala 1:250 000, dos S.C.E.

Figura 1 – Localização da área de intervenção do projecto.
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Extracto da Carta Militar n.o 485, à escala 1:25 000, dos S.C.E.

Figura 2 - Localização da área de intervenção do projecto com implantação do acesso e da
Auto-estrada A2.

Área de intervenção do projecto Acesso Auto-estrada A2
(implantação aproximada)
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2. ANTECEDENTES

O EIA do Projecto da Pedreira de Areia da Charneca foi precedido pela entrega, na Direcção Geral
do Ambiente, em 28/06/2000, de uma Proposta de Definição do Âmbito (PDA). A Barbosa &
Almeida solicitou a realização de Consulta Pública da PDA, que decorreu durante 21 dias úteis, de
12 de Setembro a 11 de Outubro de 2000. Segundo a Comissão de Avaliação da PDA a Consulta
Pública revelou-se pouco participada, não tendo sido retirados aspectos relevantes a considerar na
elaboração do EIA. No parecer que emitiu a 13/12/2000, a Comissão de Avaliação apontou lacunas
na PDA, ao nível das metodologias, dos conteúdos e da estrutura do EIA então propostos, e traçou
um conjunto de orientações que, basicamente, antecipavam o normativo técnico introduzido pela
Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, acautelando contudo as necessárias adaptações à
especificidade do projecto em análise.

Considerando as recomendações da Comissão de Avaliação da PDA, o Projecto da Pedreira de
Areia da Charneca descreve, de forma integrada, os seguintes aspectos:

- Actividade extractiva;

- Actividade industrial de lavagem e classificação de areia;

- Actividade de expedição dos produtos;

- Actividade de recuperação paisagística (concepção e integração com a exploração);

- Integração e evolução das diferentes actividades nas fases de instalação, de exploração e
de encerramento da pedreira;

- Controlo do efeito das actividades anteriores sobre o meio ambiente.

O Projecto da Pedreira de Areia da Charneca é detalhado nas seguintes peças: Plano de Lavra, o
Plano de Recuperação Paisagística, o Plano de Aterro, o Plano de Fecho e o Projecto de Instalação
do Estabelecimento Industrial de Lavagem e Classificação de Areias

3. DESCRIÇÃO DO PROJECTO

O horizonte temporal do Projecto da Pedreira de Areia da Charneca, considerando todas as
actividades envolvidas, é de 44 anos.

Dos 92,6 ha que constituem a área da pedreira, cerca de 71,6 ha serão afectos à exploração
enquanto 19,5 ha irão integrar zonas de defesa definidas relativamente à Auto-Estrada A2, ao
vértice geodésico da Charneca e às linhas de alta tensão implantadas no limite Este da propriedade.
Os anexos de pedreira, designadamente o estabelecimento de lavagem e classificação de areias e as
instalações higieno-sanitárias e de carácter social, irão ocupar cerca de 1,5 ha.
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Atendendo à dimensão da pedreira foram definidas 8 fases de exploração, estimando-se para cada
uma a duração de cerca de 5 anos, exceptuando a última, que terá uma duração de cerca de
6,6 anos. O sentido geral de progressão da lavra será de Sul para Norte, pelo que a exploração será
iniciada no extremo Sul, correspondendo à 1 ª fase de exploração (Figura 3).

Figura 3– Esquema do faseamento da exploração.

A exploração da pedreira far-se-á em cava. Os taludes finais da escavação apresentar-se-ão com 25º
de inclinação, garantindo-se desta forma a estabilidade do maciço arenoso após a exploração. Na
maioria da área de escavação, e devido à pequena espessura da camada explorável, a lavra será
realizada numa única bancada. Exceptuam-se duas zonas situadas no limite Este da área de
escavação, onde se justifica a implantação de duas bancadas.

O piso base da pedreira será estabelecido entre as cotas 58, a Sul, e 42 a Nordeste, de modo a
assegurar uma distância constante de 2 m relativamente ao nível freático, prevenindo-se assim a
sua hipotética intercepção. A inclinação do piso base de exploração permitirá também uma melhor
drenagem das águas pluviais, aspecto contudo pouco relevante se se atender a que, na área de
implantação do projecto, a infiltração predomina sobre a escorrência superficial.

Sentido de evolução da lavra
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As actividades de recuperação paisagística e de exploração ocorrerão de forma concomitante, no
tempo, e sequencial, em área. Na Figura 4 representa-se, esquematicamente, essa metodologia.

Figura 4– Metodologia de exploração/recuperação da pedreira.

Com a implementação desta estratégia, as actividades de exploração e recuperação irão coexistir,
no espaço e no tempo, de acordo com a representação esquemática apresentada nas figuras
seguintes.

Figura 5 – Representação esquemática da sequência de actividades na pedreira.
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Figura 6 – Esquema da evolução da exploração/recuperação da pedreira.

A recuperação paisagística da pedreira foi estruturada em 9 fases que consideraram o faseamento
projectado para a lavra. A 1ª fase inclui a instalação imediata de uma barreira arbórea-arbustiva no
limite Este da pedreira, para minimização dos impactes visuais induzidos pelas actividades de
exploração e pelas estruturas da unidade industrial anexa para observadores que transitem na
Auto-estrada A2. A última fase, corresponde à recuperação da última área explorada (extremo
Norte) e da zona reservada aos anexos de pedreira (central de lavagem e classificação de areias,
instalações sociais e instalações higieno-sanitárias). As fases intermédias serão implementadas na
sequência da libertação de zonas exploradas em cada fase da lavra.

O Plano de Recuperação Paisagística detalha as diversas acções a desenvolver, de que releva:

-  a modelação das áreas exploradas, através da deposição dos rejeitados da exploração e dos
solos de cobertura previamente decapados;

- a reconstituição do solo explorado, por aplicação dos materiais finos recuperados na central
de lavagem que serão misturados com o solo arenoso numa remobilização de solo até 0,4 m de
profundidade, seguida do espalhamento dos solos de cobertura previamente decapados e
reservados;

- a reconstituição do coberto vegetal, com recurso a plantações e sementeiras de espécies
vegetais adaptadas à região, designadamente pinheiro manso e sobreiro.
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O estabelecimento industrial anexo da pedreira, a instalar junto ao limite Nordeste da mesma,
consiste numa unidade fixa de lavagem e classificação de areias, tendo agregada uma instalação de
tratamento dos efluentes industriais.

A lavagem e classificação das areias exploradas na pedreira será feita por via húmida, com recurso
a tanques de lavagem e crivos vibratórios escorredores. Inclui ainda um hidrociclone que tem,
como principal finalidade, a remoção dos materiais finos. A areia tal qual explorada na pedreira
será separada em três classes granulométricas principais: >0,850 mm; entre 0,850 mm e 0,125 mm
e <0,125 mm. A classe mais fina (<0,125 mm) não tem aproveitamento económico, sendo
valorizada nas operações de modelação da pedreira no âmbito das actividades de recuperação
paisagística. A classe granulométrica mais grosseira (>0,850 mm ) será aplicada na indústria de
construção civil e obras públicas. A fracção a intermédia (0,850 mm-0,125 mm), correspondente a
cerca de 95% da produção, será encaminhada para as fábricas de vidro da Barbosa & Almeida de
Avintes e da Marinha Grande.

É importante realçar a intenção da Barbosa & Almeida de privilegiar o transporte ferroviário na
expedição das areias para fabrico de vidro. Nesse sentido, estão já em curso negociações com a
Rede Ferroviária Nacional, EP (REFER) no sentido de se promover a construção de um ramal de
serviço à pedreira a partir do apeadeiro de Vale de Guizo, onde será instalada uma interface de
armazenamento e expedição. Esta solução, relativamente inovadora no contexto da distribuição de
matérias-primas minerais em Portugal, onde se recorre quase exclusivamente aos transportes
rodoviários, perspectiva aproveitar uma infra-estrutura existente e desaproveitada, com claros
benefícios económicos e ambientais para a região. Perspectiva-se que esta alternativa de transporte
possa estar operacional no curto prazo (2-3 anos).

Enquanto o ramal de acesso ferroviário não estiver operacional a expedição das areias para as
fábricas da Barbosa & Almeida será assegurada por transporte rodoviário. Atendendo à produção
(estimada) de 180 000 ton/ano (720 ton/dia) prevê-se que o tráfego de expedição atinja os 36
camiões por dia.

Os sub-produtos, designadamente as areias com aplicação na indústria de construção civil e obras
públicas, serão sempre expedidos por modo rodoviário, prevendo-se a circulação de 1 camião por
dia.

A pedreira da Charneca irá criar 5 postos de trabalho directos, recebendo os trabalhadores
formação específica para as actividades que irão desenvolver. O horário de laboração terá a
duração de 40 horas semanais, restritas aos dias úteis e ao período diurno, estendendo-se a sua
actividade a todo o ano.
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4. PREVISÃO DE IMPACTES E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

O objectivo deste EIA consistiu na identificação, previsão e avaliação dos impactes associados ao
Projecto da Pedreira de Areia da Charneca, face à situação de referência, considerada como a que
actualmente existe no local de implantação do projecto.

Os levantamentos de campo realizados no âmbito deste EIA decorreram entre Dezembro de 2000 e
Junho de 2001.

Neste EIA são analisadas apenas duas alternativas:

1. A implementação do projecto – Para este cenário, fez-se a previsão e a avaliação dos
impactes que serão gerados com a eventual aprovação e implementação do projecto, face à
situação de referência previamente caracterizada. Assim, considerando a tipologia de projecto
em análise e as características da localização proposta, admite-se que os impactes negativos
gerados pela laboração da pedreira irão incidir sobre algumas vertentes do ambiente biofísico,
concentrando-se os impactes positivos sobre aspectos de natureza sócio-económica.

2. A não implementação do projecto – Nesta alternativa, o uso actual do solo (povoamento
florestal de pinheiro bravo) será mantido, já que não se encontra projectada qualquer
infra-estrutura ou acção que motive a sua alteração. Neste caso a situação de referência
manter-se-á, no essencial, inalterada, excepto ao nível sócio-económico onde ocorrerão
impactes, com particular incidência na empresa proponente e na fileira industrial em que se
insere.

A situação de referência na área de intervenção do projecto foi caracterizada através do estudo de
todas as componentes ambientais potencialmente afectadas, abrangendo aspectos biofísicos,
sócio-económicos, de planeamento e qualidade do ambiente. As componentes estudadas foram: o
clima; a geologia e geomorfologia; os recursos hídricos; a qualidade das águas; os solos; a
paisagem; a qualidade do ar; a fauna; a flora e vegetação; o património arqueológico e construído;
a sócio-economia; e o ordenamento do território.

Em função dos impactes negativos previstos, para cada uma das componentes ambientais
estudadas, o EIA considerou medidas de minimização específicas.

Assim, relativamente ao clima, não se prevê que as actividades do projecto venham a ter impactes
mensuráveis sobre a generalidade das variáveis climatológicas.

Em relação aos descritores geologia e geomorfologia, irá ocorrer a modificação do relevo, devido
à remoção das areias. Contudo, uma vez que a exploração da pedreira irá evoluir essencialmente
em área e pouco em profundidade, com o desnível máximo entre a topografia original e o piso base
de 17 m, sendo, na maioria da área afecta à exploração, inferior a 10 m, este impacte negativo é
pouco significativo, embora permanente e irreversível.
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Ao nível dos recursos hídricos superficiais, verificou-se que a Ribeira de Albergaria, a principal
linha de água na envolvente próxima da pedreira, não será interceptada pelos trabalhos de
escavação. A drenagem da área de implantação do projecto continuará a fazer-se por infiltração,
com escoamento subterrâneo para a Ribeira de Albergaria, pelo que, a este nível, os impactes
induzidos pelo projecto serão pouco significativos. Contudo, o projecto considera que o acesso
principal à pedreira irá atravessar a Ribeira de Albergaria, a Nordeste, através de uma passagem
hidráulica, ainda por construir. A relevância dos impactes associados a essa obra irá depender dos
cuidados postos na sua concepção e execução.

No que se refere aos recursos hídricos subterrâneos, os estudos realizados apontam para um
aumento da taxa de infiltração na área de implantação do projecto, o que constitui um impacte
positivo, pouco significativo, permanente e parcialmente reversível após a recuperação paisagística
das áreas exploradas. Constatou-se ainda que, na área de implantação do projecto, não existem
relações hidráulicas entre o aquífero freático dunar e o aquífero confinado que foi detectado na
área de intervenção, pelo que se considerou que o impacte do projecto ao nível da recarga do
aquífero confinado será nulo. Foram também determinados os perímetros de protecção das
captações públicas de Albergaria e do Borbolegão, exploradas pelas Câmaras Municipais de
Alcácer do Sal e de Grândola, respectivamente, tendo-se concluído que nenhuma das zonas de
protecção legalmente estabelecidas será interceptada.

Ao nível da qualidade das águas superficiais, prevê-se o aumento das concentrações de sólidos
suspensos totais, como consequência do tráfego de maquinaria pesada no acesso à área de
intervenção e, em particular, da travessia da passagem hidráulica a construir sobre a Ribeira de
Albergaria. Este impacte será contudo pouco expressivo, atendendo a que os processos de
infiltração predominam claramente sobre a escorrência superficial, dificultando o arrastamento de
finos.

Para se avaliarem os impactes sobre a qualidade das águas subterrâneas foram desenvolvidos
modelos numéricos tridimensionais de escoamento tendo-se concluído que o escoamento
subterrâneo regional é feito, maioritariamente, para Este e Nordeste. Desta forma, as actividades
do projecto não são passíveis de afectar a qualidade das águas captadas pela Câmara Municipal de
Alcácer do Sal em Albergaria, a 2 km para Noroeste da área de intervenção do projecto. Da mesma
forma, as captações na zona do Borbolegão, pertencentes à Câmara Municipal de Grândola, por se
situarem para montante do fluxo hídrico subterrâneo, estarão sempre salvaguardadas de qualquer
processo de contaminação que, hipoteticamente, viesse a ser induzido pelo projecto. Ainda que não
sejam previsíveis impactes significativos ao nível da qualidade das águas, são propostas medidas
de minimização que pretendem, entre outros aspectos, acautelar situações de eventual
contaminação.

No que respeita aos solos, a área de intervenção do projecto caracteriza-se por apresentar fracas
potencialidades agrícolas. As acções de desmatagem, de decapagem e de escavação previstas no
projecto são susceptíveis de incrementar a erosão dos solos, induzindo um impacte negativo
significativo. No entanto, face à fraca capacidade do solo afectado, enquanto substracto de
actividade agrícola, e às mais valias introduzidas pelo projecto após a recuperação paisagística,
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considera-se que o impacte negativo sobre este descritor será reversível, à medida que se forem
implementando as diferentes fases dessa recuperação, culminando o processo na sua inversão para
sinal positivo.

Com vista à avaliação da qualidade da paisagem, bem como à avaliação dos impactes sobre este
descritor, realizou-se a análise dos vários parâmetros paisagísticos. Concluiu-se que os impactes ao
nível da paisagem são globalmente negativos, embora pouco significativos, temporários e
reversíveis. De facto, a área de intervenção encontra-se inserida numa vasta mancha de pinhal
relativamente afastada de núcleos habitacionais, traduzindo-se numa boa ocultação. No entanto, a
proximidade da Auto-estrada A2 torna os trabalhos de pedreira visíveis para os potenciais
observadores que circulem naquela via, pelo que preconizou a instalação imediata de uma barreira
visual composta por árvores e arbustos ao longo do extremo Este da pedreira.

A implementação do Plano de Recuperação Paisagística, que inclui também acções de
reconstituição de solos e de modelação e de reflorestação das áreas exploradas, assume-se como
um aspecto fundamental não só para a revitalização da paisagem, mas também para a
reversibilidade dos impactes ao nível da generalidade dos descritores biofísicos.

Relativamente à qualidade do ar, na área da pedreira e na sua envolvente imediata, prevê-se o
aumento da concentração de partículas de reduzida dimensão (poeiras) em consequência da
movimentação local de terras, do manuseamento das areias exploradas e do movimento de
máquinas e viaturas pelos acessos não pavimentados. Das medidas de minimização, previstas no
projecto, salientam-se a rega dos acessos e a recuperação paisagística faseada das áreas afectadas
pela exploração. A emissão das partículas pela actividade industrial de lavagem e selecção das
areias prevê-se pouco significativa já que o processo decorre, na sua quase totalidade, por via
húmida, e que os equipamentos susceptíveis de provocar emissão de poeiras estarão confinados
por estruturas de chapa galvanizada. Finalmente, o impacte indirecto induzido pelo transporte
rodoviário das areias, desde a pedreira até às fábricas de vidro, será significativamente reduzido
com a introdução do transporte ferroviário.

As fontes de ruído mais significativas num projecto desta natureza são a maquinaria utilizada na
exploração, no tratamento e na expedição das areias. Na avaliação quantitativa do impacte gerado
pelos equipamentos da central de lavagem e classificação de areias consideraram-se os níveis de
ruído observados em centrais de lavagem de areias com características tecnológicas similares,
tendo-se concluído que o ruído será percebido numa área envolvente com o raio de 200 m. O
impacte sonoro devido às fontes móveis é pouco significativo, apenas com expressão local e
porventura negligenciável. Prevê-se contudo a existência de um impacte negativo relativamente
aos habitantes do edifício localizado junto do apeadeiro de Vale de Guizo, induzido pela a
circulação dos camiões de expedição das areias. Este impacte será temporário atendendo a que se
perspectiva a utilização, no prazo de 2 a 3 anos, da linha de caminho de ferro. As medidas de
minimização propostas ao nível deste descritor, tais como a aplicação de silenciadores e a
manutenção regular dos equipamentos, visam a redução da produção de ruído na fonte.
Concluindo, considera-se que o projecto não induzirá impactes significativos sobre os níveis de
ruído ambiente da envolvente que se manterão baixos.
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No que respeita à flora e à vegetação foram analisados dois aspectos: a presença ou ausência de
plantas raras ou ameaçadas de extinção em Portugal, ou protegidas por legislação nacional e
comunitária, e a qualidade do coberto vegetal, tendo-se concluindo pela ausência de valores ou
aspectos relevantes. Os impactes associados ao projecto, durante as fases de instalação e
exploração são globalmente negativos, decorrentes essencialmente da remoção do coberto vegetal.
No entanto, a implementação das actividades de recuperação paisagística em sincronia com o
desenvolvimento da pedreira irá assegurar a reversibilidade desses impactes e, a prazo, a inversão
do seu sentido.

Quanto à fauna, os impactes mais importantes gerados pela implementação do projecto derivam
do abate das árvores e da remoção do coberto vegetal, que ocorrem na fase que antecede os
trabalhos de exploração da pedreira, e consistem, fundamentalmente, no aumento da mortalidade.
Por forma a minorar este efeito sobre a generalidade das populações faunísticas e muito
particularmente das aves, o projecto considera já uma medida de prevenção específica que consiste
na interdição dos trabalhos de corte e desmatação entre Abril e Junho. Acresce que, atendendo a
que estas acções se processam gradualmente, as comunidades faunísticas terão certamente a
possibilidade de se transferirem para a envolvente.

Relativamente ao património arqueológico e construído as prospecções realizadas não
colocaram em evidência quaisquer vestígios de ocupação humana, estruturas ou elementos que
permitissem supor a existência de uma estação arqueológica no local. No entanto, esta ausência de
resultados poderá dever-se ao encobrimento pelas dunas, que apresentam alguma mobilidade por
acção do vento. Esta questão é especialmente premente no limite Norte da área de intervenção do
projecto, por se encontrar mais próxima da Ribeira de Albergaria, zona tipicamente mais favorável
à existência de ocupação humana em épocas recuadas da Pré-História. Como medidas cautelares
propõe-se o acompanhamento dos trabalhos de exploração, nomeadamente os de desmatação e
decapagem, por um arqueólogo.

A avaliação dos impactes, ao nível da sócio-economia, de um projecto associado à indústria
extractiva será, porventura, aquela que maior complexidade apresenta no contexto do processo de
AIA. Desde logo porque a determinação da sua relevância não se pode aferir apenas pelos
empregos directos que cria ou pelo seu volume de facturação. Pelo contrário, deverá ser também
analisada a fileira industrial que alimenta, a sua dependência da matéria-prima em exploração, as
alternativas de abastecimento existentes e o custo que representam. Deste modo, a avaliação do
projecto foi efectuada a dois níveis: ao nível local e regional, os impactes do presente projecto
saldam-se por um balanço globalmente positivo sendo muito significativos à escala regional e local
no que concerne à criação de emprego indirecto e significativos ao nível da criação de emprego
directo e do contributo para a diversificação do tecido económico local; no que se refere à análise
sócio-económica de âmbito nacional, verificou-se que a não implementação do projecto afectaria
decisivamente o desempenho da Barbosa & Almeida, comprometendo a estratégia de
desenvolvimento que tem prosseguido. A hipotética inviabilização do projecto da pedreira de areia
da Charneca colocará a Barbosa & Almeida numa situação de grande vulnerabilidade, decorrente
da dependência excessiva que hoje apresenta face os fornecedores de areias especiais. A
verificar-se um movimento competitivo que aproveitasse essa vulnerabilidade, as consequências
transcenderiam a empresa, induzindo um grave desequilíbrio na estrutura da indústria vidreira
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nacional e, em consequência, nos clusters que dependem das embalagens de vidro para
acondicionar os seus produtos. Assim, conclui-se que a implementação do projecto terá impactes
positivos, muito significativos, e de nível nacional, se for considerada a dimensão da Barbosa &
Almeida e a importância do sector em que se insere.

No que respeita ao ordenamento do território verificou-se que, apesar da sua importância, a
jazida de areias especiais da Herdade da Charneca não encontra suporte em nenhum dos
instrumentos de gestão territorial existentes e em vigor, o que apenas se pode justificar pelo facto
de o reconhecimento do território nacional ao nível dos recursos geológicos, em geral, e da sua
aplicação tecnológica, em particular, não estar concluído. Assim, nos termos do Plano Director
Municipal (PDM) de Alcácer do Sal, a área de implantação da pedreira insere-se na classe de
“Espaços Florestais de Produção”. Sendo certo que a actividade extractiva implica, ainda que
transitoriamente, a destruição do coberto vegetal, haverá que considerar que as actividades de
recuperação paisagística consideradas no projecto viabilizarão, pela implementação de um plano
de florestação, um sistema florestal e/ou silvo-pastoril económica e ambientalmente sustentável,
que actualmente não existe. Desta forma, o impacte gerado pela ocupação daquela tipologia de
espaço pelas actividades do projecto será negativo, pouco significativo e directo, embora reversível
a longo prazo. O PDM de Alcácer do Sal condiciona ainda a área de implantação do projecto ao
regime da Reserva Ecológica Nacional (REN)-Áreas de máxima infiltração. A avaliação de
impactes ao nível desta condicionante de uso foi efectuada sob duas vertentes distintas: no plano
administrativo efectuou-se a confrontação das actividades previstas no projecto com o regime da
REN imposto pelo quadro legal em vigor, tendo-se concluído que o impacte induzido pelo projecto
é negativo, significativo e permanente, embora reversível a longo prazo; no plano biofísico,
avaliaram-se as implicações das actividades previstas no projecto ao nível da permeabilidade dos
solos e, bem assim, na recarga dos aquíferos; a este respeito, os trabalhos de caracterização
geológica e hidrogeológica realizados no âmbito deste EIA indicaram que nenhuma das
actividades previstas no projecto diminui a infiltração ou impede a recarga aquífera.

Em síntese, podem salientar-se os seguintes aspectos:

1. De acordo com a avaliação da equipa técnica que executou este EIA, não é previsível que o
projecto da pedreira da Charneca venha a induzir impactes ambientais negativos que o possam
inviabilizar;

2. Os impactes positivos mais significativos induzidos pelo projecto ocorrem ao nível da
socio-economia, com expressão local, regional e nacional.

3. A implementação das medidas de minimização preconizadas permite reduzir, de forma
evidente, a projecção espacial e temporal dos impactes negativos, e possibilita a revitalização
do espaço afectado pela exploração.
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5. PLANO DE MONITORIZAÇÃO

Este EIA inclui um plano de monitorização onde se definem os procedimentos para o controlo da
evolução das vertentes ambientais consideradas mais sensíveis na sequência da previsão de
impactes. A implementação deste plano de monitorização traduz-se na avaliação contínua da
qualidade ambiental da área de implementação do projecto, baseada na recolha sistemática de
informação primária e na sua interpretação permitindo, através da análise expedita de indicadores
relevantes, estabelecer o quadro evolutivo da situação de referência e efectuar o contraste
relativamente aos objectivos pré-definidos. Desta forma será também possível estabelecer relações
entre os padrões observados e as acções específicas do projecto, assim como encontrar as medidas
de gestão ambiental mais adequadas face a eventuais desvios que venham a ser detectados.

Perante a hipótese de desvio ao desempenho ambiental previsto neste EIA, preconizou-se a
imediata implementação de trabalhos periciais tendentes a identificar as causas que lhe estão
subjacentes.

Finalmente, tendo sido detectados desvios ao desempenho previsto e estabelecido o nexo de
causalidade, enunciaram-se as acções de resposta a implementar e que poderão ser de três
tipologias distintas:

- Medidas correctivas: destinadas a corrigir situações de não conformidade entre as acções de
prevenção ou de mitigação de impactes previstas no EIA e sua implementação efectiva;

- Redefinição dos objectivos de desempenho ambiental do projecto e/ou de acções do projecto:
nos casos em que se verificar, a ineficácia ou a desadequação das medidas de prevenção ou de
mitigação de impactes propostas no EIA ou ainda, devido a uma alteração significativa dos
pressupostos de base que presidiram à sua elaboração;

- Planos de contingência: destinados a corrigir danos decorrentes de impactes não previstos no
EIA;

Prevê-se o envio periódico de relatórios de monitorização à autoridade de AIA, onde serão
apresentadas as acções desenvolvidas, os resultados obtidos e a sua interpretação e confrontação
com as previsões efectuadas no EIA.


