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INTRODUÇÃO 

No âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental do Projecto de Ampliação da Pedreira 
de calcário industrial “Serra da Atouguia” (Projecto de Execução), a Comissão de Avaliação (CA) 
efectuou uma apreciação técnica da documentação recebida tendo, nos termos do n.º 5 do artigo 13º do 
Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, 
considerado necessária a apresentação de elementos adicionais para efeitos de conformidade do 
Estudo de Impacte Ambiental (EIA). 

Essa solicitação consta de fax enviado pela Agência Portuguesa do Ambiente, dirigido à SECIL 

BRITAS S.A.. (adiante designada SECIL BRITAS), com os Fax: n.º APA 2010-11-11 S-015270/2010, de 
11 de Novembro de 2010, Ref 2499/AIA 2332/GAIA. Posteriormente foram solicitados elementos 
adicionais pelo Fax: n.º APA 2010-11-11 S-016126/2010, de 6 de Dezembro de 2010, Ref 2663/AIA 
2332/GAIA (Anexo I). 

Nesse âmbito, e em resposta à solicitação efectuada, a VISA Consultores, S.A., elaborou o presente 
documento, em formato de Aditamento ao EIA, tendo por objectivo dar resposta às questões colocadas 
pela CA. 

Na elaboração do Aditamento, manteve-se a estrutura criada pela CA no fax do pedido de elementos 
adicionais. Assim, as questões foram transcritas na íntegra tendo-se, de seguida, procedido aos 
esclarecimentos solicitados. 

Por solicitação da CA, a resposta ao pedido de elementos adicionais deverá dar entrada na Agência 
Portuguesa do Ambiente até 22 de Janeiro de 2011, estando suspenso o prazo de acordo com o 
artigo 13,° Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de 
Novembro. 

DA ANÁLISE EFECTUADA AO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

CONSIDERA-SE NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DOS SEGUINTES ELEMENTOS: 

ASPECTOS GERAIS 

1. Dado existir uma área já explorada, indicar quais as medidas de recuperação paisagística 
efectuadas, com respectiva representação cartográfica 

A SECIL BRITAS procedeu á recuperação de 25 800 m2 da área já explorada, de acordo com o 
Desenho 1, no Anexo II. Na Figura 1 identificam-se as plantações de pinheiro manso efectuadas. 

 

Figura 1 – Área recuperada. 
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2. Esclarecer quanto à área do projecto sujeita a AIA, dado que é referido uma área de ampliação de 
22 ha, e no Quadro I.1 uma área de projecto de 81 ha. 

As duas informações estão correctas, a área de ampliação é de 22 ha, considerando a nova área a 
licenciar. O melhor aproveitamento do recurso mineral e reorganização da exploração determinam a 
elaboração de projecto para 81 ha (com mais correcção: 81,59 ha) 

3. Esclarecer qual a área a licenciar, dado que o Quadro II.2 refere uma área a licenciar de 81,59 ha, 
e o texto pressupõe que o projecto se refere a uma ampliação de 22 ha, para o qual se pretende 
obter licença de exploração. 

A área a licenciar é de 81,59 ha, a ampliação relativa à área actualmente licenciada é de 22 ha. 

4. Apresentar em cartografia o caminho alternativo proposto para o limite norte da área do projecto 
integrado, bem como fundamentação para a escolha e respectiva análise dos impactes 
expectáveis resultantes dessa alteração, nomeadamente, no que respeita a tempos de percurso 
actuais e futuros, e o efeito barreira. 

A modificação do caminho público encontra-se cartografada na Figura 2. Proceder-se-á à modificação 
de um caminho público não regularizado nem pavimentado que atravessa a actual área de lavra 
(licenciada), propondo-se um caminho alternativo no extremo da propriedade da SECIL BRITAS. 
O caminho que atravessa a área licenciada tem um comprimento de 1000 m e passará a ter 1400 m. 
O novo caminho manterá a largura do actualmente existente (4/5m), será regularizado e não 
pavimentado. 

 

Figura 2 – Alteração de caminho. 

Caminho Actual 

Caminho Proposto 

Atouguia das Cabras 
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O caminho que actualmente atravessa as cortas da pedreira raramente é utilizado pela população local 
uma vez a sua utilização se traduz num risco de segurança obrigando à passagem por uma pedreira em 
laboração onde existem, nomeadamente, desníveis acentuados, viaturas pesadas em movimento e 
desmonte com recurso a utilização de explosivos. Com a construção do caminho alternativo proposto 
retoma-se um caminho alternativo para a povoação de Atouguia das Cabras, deixando-se de verificar o 
efeito barreira. 

Quanto aos tempos de percurso, não existe um tempo de percurso actual uma vez que o caminho 
raramente é utilizado nem a possibilidade de informar qual o tempo de percurso futuro uma vez que o 
caminho não se encontar construido. 

5. Rectificar a Figura I.3, dado que não é apresentada a localização [3] Quinta (futuros escritórios). 

 

 
A área de implantação do Projecto: 
- [1] Pedreira “Serra da Atouguia; 
- [2] Aterro; 
- [3] Quinta (futuros escritórios); 
- [4] Eucaliptos; 
Envolvente da área de ampliação:  
- [5] Povoação Atouguia das Cabras; 
- [6] Pedreiras (2 pedreiras de agregados uma delas não está a laborar e 2 pedreiras de calçada); 
- [7] N1/IC2; 
- [8] Povoação Ota; 
- [9] Ribeira da Ota/Canhão da Ota; 
- [10] Armazéns; 

Figura 3 – Características da área de intervenção e envolvente próxima 
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6. Esclarecer quanto à largura dos patamares projectados, dado que é referida uma largura de 15 m 
e uma largura de 10 m (página II.9). 

A exploração irá desenvolver-se a céu aberto por degraus. O avanço da exploração será realizado com 
recurso a vários degraus, com bancadas com altura máxima de 15 m e uma inclinação do paramento da 
bancada na ordem dos 75º com a horizontal. Os patamares entre bancadas, na situação intermédia, 
serão no mínimo de 15 m. 

Após a exploração, a configuração final de lavra as bancadas possuirão alturas de 10 m e as inclinações 
das frentes manter-se-ão na ordem dos 75º. Os patamares a deixar entre bancadas terão uma largura 
de 10 m.  

 

Figura 4 – Dimensões previstas para os taludes da escavação. 

7. Rectificar o texto no que respeita ao faseamento proposto, descrito na página II.10. 

Fase 1 – Desmonte da zona Sul com avanço das frentes aí existentes até atingirem o limite da área 
definida para esta fase. No final desta fase será iniciada a relocalização da instalação de britagem e 
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lavagem de rocha e das instalações sociais e de apoio à pedreira para Nordeste da área a licenciar, 
onde existe actualmente uma construção. Serão ainda realizados os trabalhos de relocalização do 
caminho público que actualmente intersecta a área a explorar e que poderá passar para o limite Norte 
da área a licenciar. A relocalização do caminho público está a ser analisada com a Câmara Municipal 
de Alenquer e com a Junta de Freguesia de Abrigada. Nesta zona foi deixada uma faixa para a 
construção do acesso e a zona de defesa à escavação. A exploração desta fase terá uma duração de 
cerca de 10 anos; 

Fase 2 – Continuação do avanço das frentes da Fase 1 para Norte até atingirem o limite da área 
definida para a Fase 2 e aprofundamento até à cota 60 m. Conclusão dos trabalhos de relocalização da 
instalação de britagem e lavagem de rocha e das instalações sociais e de apoio à pedreira para 
Nordeste da área a licenciar. A exploração desta fase terá uma duração de cerca de 17 anos; 

Fase 3 – Continuação do avanço das frentes da Fase 2 para Norte até atingirem o limite da área de 
escavação da Fase 3 e aprofundamento até à cota 60 m. No final da Fase 3 serão desmanteladas, a 
central de britagem e as instalações sociais e de apoio. A exploração desta fase terá uma duração de 
cerca de 9 anos; 

Fase 4 – Conclusão da exploração através do alargamento das frentes da Fase 2 e 3. A exploração 
desta fase terá uma duração de cerca de 2 meses. 

8. Apresentar em cartografia os acessos internos previstos a servir a pedreira 

No Desenho 4 do Plano de Pedreira, anexo ao EIA, encontram-se identificado o acesso à pedreira, e os 
caminhos internos (acessos a pedreira) da pedreira: frentes de lavra, britagem e escritórios. 

Os caminhos internos da pedreira (acessos temporários) para acesso às frentes de desmonte, que se 
venham a revelar necessários, serão construídos no maciço rochoso à medida que a lavra for 
evoluindo. Esta metodologia permitirá uma melhor gestão dos meios aplicados na traçagem. Os 
acessos às frentes de desmonte serão determinados em função do avanço, e das condições locais 
existentes, sendo construídos na bordadura da corta e nos patamares entre bancadas. 

9. Cartografia com a localização potencial das áreas de estaleiro, e os locais previstos para as 
tarefas de manutenção das máquinas, equipamentos e viaturas, e o seu restabelecimento de 
combustível, e sua integração com diversas condicionantes ambientais. 

Deve, nomeadamente, apresentar as características desses locais e fundamentação para a sua 
escolha (nomeadamente tendo em consideração a vulnerabilidade do aquífero subjacente, zonas 
de infiltração máxima e zonas preferência de recarga de aquíferos) 

O projecto não contempla áreas de estaleiro. Os locais previsto para as tarefas de manutenção de 
máquinas equipamentos e viaturas, encontram-se identificadas com o n.º 5 no Desenho 1 do EIA e o 
abastecimento de combustível com o n.º 8 no Desenho 1 do EIA. A instalação dos anexos de pedreira 
referidos teve lugar com o início da actividade extrativa que aqui teve início há mais de 20 anos (final da 
década de 80). A SECIL BRITAS é titular da licença de exploração da pedreira “Serra da Atouguia” 
desde 2005, tendo vindo a proceder ao licenciamento e regularização de todas as instalações, 
cumprindo escrupulosamente a legislação actualmente vigente.  

A transferência destas intalações para o local identificado como Futura zona das instalações de apoio 
(escritórios, oficina, refeitório, etc.) no Desenho 2 do EIA, teve subjacente a existência de um edificio e 
de uma área actualmente impermeabilizada (identificada como 3 na Figura 3). 
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10. Assinalar para que linha de água são bombeadas as águas que se acumulam no fundo da corta 

Serão construídos pontualmente sistemas de drenagem periféricos, os quais irão ser adaptados com a 
evolução da lavra, tendo como principal objectivo regular o fluxo de água pluvial para o interior da corta. 
Estes sistemas serão constituídos por valas de cintura e diques, localizados nas zonas mais críticas, ou 
outros sistemas que se revelem adequados a cada situação. 

 

Figura 5 – Linhas de água receptoras de eventuais águas pluviais bombeadas do fundo da corta. 

Locais de drenagem 
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Tratando-se de um maciço rochoso onde prevalece a infiltração sobre a escorrência, não se prevêem 
situações preocupantes na gestão da água, comprovadas pela experiência de exploração. De qualquer 
forma, no caso de se verificarem regimes de chuva acentuados que provoquem algumas acumulações 
de água, serão transferidas as frentes de desmonte para áreas de cota superior, permitindo que as 
águas acumuladas desapareçam por infiltração e/ou evaporação. Caso se justifique, as águas 
acumuladas no fundo da corta, serão bombeadas para o sistema de drenagem natural (Figura 5).  

Tratando-se de águas pluviais, não deverá existir motivo para o tratamento destes efluentes. Contudo, 
se for verificada essa necessidade, serão definidos sistemas de decantação, de forma a minorar a 
eventual turbidez excessiva das águas de escorrência superficial. 

11. Na planta 01 são assinaladas duas bacias de lamas, indicar a proveniência das mesmas e 
respectivo destino final. 

A beneficiação do material desmontado é realizada através da sua fragmentação, classificação 
granulométrica e lavagem de algumas granulometrias. Estas operações serão efectuadas, 
previsivilmente nos primeiros 10 anos, na instalação de britagem e lavagem instalada a Oeste da área 
da pedreira, sendo posteriormente transferida para a zona Nordeste da área de escavação da pedreira 
“Serra da Atouguia” (Desenho 2 do EIA) e na instalação de britagem fixa.  

Para recepção dos rejeitados da lavagem existem bacias de lamas (compostas essencialmente por 
argilas) na zona Oeste, que serão extintas e recuperadas durante a Fase 2 da lavra, passando a 
deposição a ser realizada no interior da corta na zona de escavação Sul. 

12. Assinalar em carta a localização da fossa séptica 

 

Figura 6 – Localização da fossa séptica. 
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GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

13. Carta Geológica de pormenor, na escala 1/5000, da Pedreira “Serra da Atouguia”, onde devem ser 
representadas as formações geológicas que afloram e a tectónica frágil, nomeadamente as falhas, 
bem como os elementos estruturais, como por exemplo as diaclases mais continuas. 
Relativamente às unidades geológicas, devem ser diferenciados os calcários da terra rossa e, se 
possível, descriminar as unidades carbonatadas mais representativas. 

Em Anexo III 

14. Perfil geológico esquemático perpendicular ao desenvolvimento da estrutura regional na escala 
1/5000, de forma a compreendermos a estrutura geológica e estabelecemos a hierarquização dos 
eventos geológicos que ocorreram na área em estudo. 

Em Anexo III 

15. Caracterização sumária dos descritores neotectónica e sismicidade da região envolvente à área 
onde está implantada a Pedreira “Serra da Atouguia”. 

A localização de Portugal Continental no contexto das placas litosféricas (zona de fronteira das placas 
eurasiática e africana) é responsável por actividade tectónica geradora de sismicidade significativa que 
afecta o território português e pela ocorrência de alguns sismos históricos fortes. 

A tectónica (Figura 7) na região está fortemente por falha activa provável, de inclinação desconhecida, 
com componente de movimentação vertical, de direcção NE-SW. 

Nas Figura 8 e Figura 9 apresenta-se a distribuição de epicentros de sismos históricos e instrumentais 
de Portugal. 
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Figura 7 – Localização da área a licenciar na Carta Neotectónica de Portugal. 
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Figura 8 – Mapa de distribuição de epicentros de sismos históricos e instrumentais de Portugal no 
período 33 d.C. e 19911. 

                                                           
1 Cabral (1995). 

Área da pedreira 
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Figura 9 – Mapa de distribuição de epicentros de sismos históricos e instrumentais de Portugal no 
período 33 d.C. e 19911. 

 

 

                                                           
1 Cabral (1995). 

Área da pedreira 
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Da observação das figuras anteriores verifica-se que na envolvente da área da pedreira foram 
registados alguns sismos. Refere-se, ainda, que os sismos de maior magnitude foram registados no 
vale do rio Tejo e na região algarvia, afastados da área da pedreira (Figura 10). 

A sismicidade em Portugal é pouco intensa e pouco frequente, embora esporadicamente o território 
continental português seja afectado por sismos de elevada intensidade e magnitude, resultando em 
geral de roturas em falhas activas. 

Alguns dos sismos mais importantes sentidos em Portugal Continental, têm os seus epicentros 
localizados a SW do Cabo de S. Vicente (no Banco de Gorringe). Além da sismicidade associada à 
deformação na fronteira das placas Açores-Gibraltar, existe também alguma actividade sísmica 
continental, no interior do território e junto ao litoral. 

A presença de importante actividade sísmica intraplaca prova que existe actualmente acumulação de 
tensões e deformação tectónica no interior desta placa. 

 
Fonte: IGIDL/UL1 

Figura 10 – Sismicidade de Portugal e zonas adjacentes entre 33 a.C. e 1990 d.C. 

                                                           
1 Instituto de Geofísica Infante D. Luís / Universidade de Lisboa, 2001. 

Área da Pedreira 
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As acções sísmicas correspondentes a um sismo com um período de retorno de 1000 anos são 
definidas através do Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes 
(RSAEEP 1983) em função da localização e da natureza dos terrenos locais aflorantes. 

A definição das zonas sísmicas regulamentares baseou-se nas cartas de risco sísmico, que integram os 
efeitos das diferentes zonas de geração sísmica que afectam o país, sendo apresentadas sob a forma 
de isolinhas que unem pontos de igual valor da aceleração máxima (da velocidade ou do deslocamento 
máximos) com um período de retorno de 1000 anos. 

Segundo a Carta de Zonamento Sísmico1 a área situa-se na Zona Sísmica A (Figura 11), de elevado 
risco sísmico, a que corresponde um coeficiente de sismicidade (α) de 1,0. Quanto à natureza das 
formações que ocorrem na área pode classificar-se como um terreno do tipo I (rochas e solos coerentes 
rijos). 

Também se pode classificar a área de estudo quanto à microzonagem sísmica, recorrendo à carta de 
intensidades máximas2 (Figura 11). Esta carta representa o maior grau de intensidade sentido em cada 
região de Portugal, tendo em conta todos os sismos ocorridos até à actualidade. Esta quantificação é 
elaborada com base na Escala de Mercalli (alterada 1956). Pela análise da Figura 11 conclui-se que a 
área de estudo se inclui na categoria de intensidades IX.  

IX – Desastroso Pânico geral. Alvenaria D destruída; alvenaria C grandemente danificada, às vezes 
com completo colapso; as alvenarias B seriamente danificadas. Danos gerais nas fundações. As 
estruturas, quando não ligadas, deslocam-se das fundações. As estruturas são fortemente abanadas. 
Fracturas importantes no solo. Nos terrenos de aluvião dão-se ejecções de areia e lama; formam-se 
nascentes e crateras arenosas. 

 

Figura 11 – Cartas de intensidades sísmicas e de zonas de risco sísmico. 
                                                           
1 RSAEEP 1983 
2 Instituto de Meteorologia e Geofísica de Portugal, IMGP . 
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16. Carta de perigosidade, na escala 1/5000, com reconhecimento e inventariação de movimentos de 
vertentes, nomeadamente tobamento de blocos, desabamentos e fenómenos de aluimento 

Conforme referido no EIA, o estudo da presença de factores que motivem o escorregamento ou 
tombamento de blocos (e.g. estratificação e fracturação) e fenómenos de aluimento (e.g. presença de 
grandes cavidades cársicas preenchidas com terra rossa), são de extrema importância para a garantia 
da estabilidade das escavações. Os tombamentos de blocos são provocados pela instabilização do 
maciço, como resultado da fracturação que apresenta, enquanto os fenómenos de aluimento estão 
associados às zonas carsificadas com preenchimentos de terra rossa. 

Esses fenómenos verificam-se apenas nas frentes de exploração como resultado dos desmontes. De 
facto, o maciço apresenta-se fracturado e bastante carsificado na zona superficial. Deste modo, a 
cartografia desses elementos restringe-se às frentes de desmonte existentes na área da pedreira.  

A distribuição da fracturação e da carsificação no maciço é de difícil identificação nas zonas não 
exploradas. Só após o desmonte se poderá fazer uma avaliação da estabilidade das frentes de 
desmonte. 

Actualmente, apenas se pode referir que estes fenómenos ocorrem por toda a corta da pedreira, mas 
restritos à presença da fracturação e/ou carsificação. 

RECURSOS HÍDRICOS 

Recursos Hídricos Superficiais – Situação de Referência 

17. Identificar as linhas de água na área afecta ao projecto e na sua envolvente, comprimento total 
da(s) linha(s) de água interceptada(s) pela pedreira, comprimento da(s) linhas de água a jusante 
da pedreira. 

Na Figura 12 identificam-se e destacam-se as linhas de água cartografadas na Carta Militar de Portugal 
à escala 1:25 000. No Quadro 1 exibem-se os comprimentos das linhas de água, os comprimentos das 
linhas de água intersectadas pela pedreira e os comprimentos das linhas de água a jusante da pedreira.  
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Figura 12 – Rede hidrográfica na área de Projecto 
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Quadro 1– Comprimento das linhas de água intersectadas pelo projecto e na sua envolvente mais 
próxima 

REFERÊNCIA 
COMPRIMENTO 

TOTAL (m) 

COMPRIMENTO 

INTERSECTADO 

PELA PEDREIRA 

(m) 

COMPRIMENTO DA 

LINHA DE ÁGUA A 

JUSANTE DA 

PEDREIRA (m) 

COMPRIMENTO 

INTERSECTADO 

PELA PEDREIRA 

(m) COM 

AMPLIAÇÃO 

L1 622 478 144 478 (=) 

L2 450 90 360 90 (=) 

L3 531 310 221 335 (+25m) 

L4 472 180 292 435 (+255m) 

L5 375 117 258 375 (+258m) 

L6 1000 0 1000 545 (+545m) 

L7 1622 335 1287 335 (=) 

L8 281 155 126 155 (=) 

L9 1234 336 898 398 (+62m) 

L10 387 119 268 165 (+46m) 

 

18. Localizar em carta as fontes poluentes identificadas na página III.31. 

Na Figura 13 localizam-se actividades ou situações com potencial para modificar a qualidade das 
águas, quer superficiais quer subterrâneas. As explorações pecuárias referenciadas possuem sistema 
de retenção de efluentes, os quais deveriam, em situação normal de funcionamento, impedir a migração 
de efluentes para o meio hídrico. As ETAR’s de Atouguia e de Cabanas de Chão efectuam descarga em 
meio hídrico receptor após tratamento. Os resultados analíticos da estação de monitorização da 
qualidade da água superficial da ribeira de Ota sugerem falhas ou ineficácia de um ou mais destes 
sistemas. O polígono associado à actividade agrícola é apenas um entre muitos outros de menores 
dimensões localizados entre a Abrigada e a área de Projecto. 

Em levantamentos de campo subsequentes aos efectuados para o presente EIA identificou-se foco 
inequívoco de contaminação entre a área de Projecto e a área industrial a SE. Em áreas deprimidas 
resultantes de antigas explorações encontram-se depositados resíduos de natureza diversa 
(e.g.: borrachas, vidros, latas metálicas, aglomerados de madeira, frigoríficos, pneus, etc.). 
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Figura 13 – Localização de eventuais focos de contaminação das águas 
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19. Apresentar as possíveis razões para os valores obtidos na estação 19D/04, nomeadamente em 
relação ás violações dos valores limite estabelecidos nos Anexos XV e XXI do Decreto-Lei 
n.º236/98, de 1 de Agosto (página III.36). 

Em termos meramente probabilísticos (uma vez que não se detém informação pormenorizada sobre as 
actividades em apreço, alheias à actividade objecto do presente EIA) indicar-se-ão as indústrias 
pecuárias, as ETAR’s, a actividade agrícola e, descargas domésticas directamente nas linhas de água 
como possíveis causadoras das concentrações elevadas em CBO5, coliformes fecais e fósforo. 

Aos valores mais elevados de SST encontra-se associado, no mínimo, concentrações elevadas de 
coliformes fecais (Figura 14), sugerindo correlação entre o primeiro parâmetro e carga orgânica 
presente na água. Por outro lado, observa-se elevada correlação entre as concentrações mais elevadas 
de SST e ocorrências de elevada precipitação concentrada no tempo (e.g.: 503 mg/L de SST medidos 
no dia 07/05/1996 vs. 53,5 mm de precipitação diária no dia anterior; 2638 mg/L de SST medidos no dia 
22/11/2000 vs. 28 mm de precipitação diária nesse mesmo dia). 

 

Figura 14 – Coliformes fecais vs. SST na estação de monitorização 19D/04 

Recursos Hídricos Subterrâneos – Situação de Referência 

20. Apresentar as possíveis razões para os valores obtidos nas estações 376/129 e 376/138, 
nomeadamente em relação ás violações dos valores limite estabelecidos no Anexos I e XVI do 
Decreto-Lei n.º236/98, de 1 de Agosto (página III.38). 

Relativamente ao ponto de água subterrânea 376/129 e no que respeita aos valores atípicos de 
condutividade eléctrica verificados nas colheitas de Setembro de 2003 e Março de 2007, observa-se 
correlação com concentração atípica de cálcio, magnésio, manganês e sulfatos (Março de 2007) e, 
concentrações atípicas de cloretos nas duas amostragens. O carácter excepcional da amostragem de 
Março de 2007 é ainda colocado em evidência pela reduzida concentração de oxigénio dissolvido 
(1 mg/L, quando nas restantes 14 colheitas este parâmetro variou entre 2,5 e 9 mg/L). Este quadro 
sugere independência da indústria extractiva enquanto actividade causadora de tais concentrações. 
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Os 0,23 mg/L de hidrocarbonetos registados na colheita de Março de 2005 no furo 376/129 constituem 
uma situação pontual, considerando a reduzida série de seis análises a este parâmetro neste ponto de 
monitorização. A atribuição de nexo de causalidade resulta difícil porquanto o nível freático se encontra 
a grande profundidade, e a velocidade de circulação da água subterrânea neste meio geológico é, 
teoricamente, elevada. 

A água do furo 376/138 exibe elevada variabilidade sazonal (característica de sistemas cársicos, com 
reduzida inércia) evidenciada pela amplitude quer da condutividade eléctrica (512 a 1204 S/cm) quer 
dos teores de oxigénio dissolvido (0,2 a 11,6 mg/L). O carácter excepcional da amostragem de Março 
de 2007 é, neste ponto, colocado em evidência pela reduzida concentração em magnésio (8,2 mg/L 
quando as restantes análises devolveram resultados compreendidos entre 18 e 65 mg/L).  

Os teores de ferro são consistentemente elevados, quando comparados com o s resultados do furo 
376/129. Esta situação poderá ter origem natural (mineralógica) ou ser consequência da proximidade de 
indústrias e oficinas diversas situadas na envolvente da vila de Alenquer. 

A violação do VMA do Anexo I do Decreto-Lei n.º236/98, de 1 de Agosto, no que respeita aos 
hidrocarbonetos, carece de representatividade porquanto resulta de uma única análise, de uma série 
diminuta de três, em que a última análise já possui mais de cinco anos. 

21. Devem ser analisados e avaliados os valores obtidos no furo “111” (página III.45) 

Os valores obtidos na amostragem efectuada à água do furo “111” no dia 10 de Setembro de 2009 não 
apresentam qualquer violação aos limites estabelecidos quer no Anexo I quer no Anexo XVI do 
Decreto-Lei nº236/98, de 1 de Agosto. Este mesmos valores são perfeitamente compatíveis com os 
resultados obtidos para a água do mesmo furo, em colheita efectuada a 17 de Maio de 2010 e 
característicos de águas de circulação subterrânea em ambientes carbonatados. 

A destacar, a concentração em nitratos (3 mg/L), a turvação inferior a 0,7 NTU e a não quantificação de 
compostos orgânicos (concentrações inferiores ao limite de detecção). 

Recursos Hídricos Superficiais – Avaliação de Impactes 

22. Assinalar na cartografia da rede hidrográfica os troços das linhas de água que são afectados, 
indicar o comprimento do troço afectado e a descrição do tipo de afectação 

Na Figura 15 assinala-se com cor amarela os troços de linhas de água afectados com o projecto de 
ampliação da pedreira. No Quadro 2 indica-se o comprimento do troço afectado e a descrição do tipo de 
afectação. 

Quadro 2 – Comprimento dos troços de linhas de água afectados 

REFERÊNCIA 
COMPRIMENTO DO 

TROÇO AFECTADO (M) 
TIPO DE AFECTAÇÃO 

L3 30 Escavação 

L4 300 Escavação 

L5 255 Escavação 

L6 562 (?) 

L9 70 Escavação 

L10 48 Escavação 
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Figura 15 – Afectação de linhas de água 
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23.  Referir a percentagem da(s) bacia(s) hidrográficas afecta à exploração da pedreira. 

Considerando a área total da pedreira (área licenciada + área de ampliação) no contexto da sub-bacia 
hidrográfica da ribeira de Ota (com aproximadamente 63 km2 de área drenada) a percentagem de 
afectação será de 1,3%.  

24. Atendendo a que a ampliação da pedreira “Serra da Atouguia” irá afectar uma(s) linha(s) 
classificadas como REN, não se considera que os impactes possam ser classificados como “pouco 
significativos, temporários e de magnitude reduzida”, pelo que deverão proceder à reavaliação 
deste impacte, propondo medidas de minimização e compensação desse impacte. Entre essas 
medidas deve estar contemplada a reabilitação das linhas de água afectadas no PARP. 

Os impactes sobre as linhas de água afectadas pelo projecto devem ser classificados como “pouco 
significativos, permanentes e de magnitude reduzida”.  

A relevância dos cursos de água afectados é considerada diminuta uma vez que: 

1. As áreas das bacias hidrográficas a montante das secções de afectação das linhas de água é, na 
totalidade dos casos, bastante inferior a 1 km2; 

2. A linha de água mais próxima da área de Projecto classificada na “Classificação Decimal dos 
Cursos de Água de Portugal” é a ribeira de Ota, não afectada pelo presente Projecto; 

3. Algumas das “linhas de água” cartografadas não possuem expressão no terreno (e.g. L4 ou L5); 

4. Ainda que estas linhas de água se situem sobre formações cársicas, não existem quaisquer 
nascentes a cotas próximas das cotas a que essas linhas de água se desenvolvem (o nível 
freático encontra-se muito mais profundo. Importa recordar que o nível freático se encontra 
aproximadamente à cota 30); 

5. As linhas de água em apreço não se encontram em áreas ameaçadas por cheias; 

6. A implementação do projecto não conduzirá a um incremento da área impermeabilizada das 
pequenas bacias hidrográficas em apreço.  

A reabilitação das linhas de água afectadas ao nível do PARP não foi contemplada uma vez que a 
recuperação ambiental (enchimento parcial) não re-atingirá as cotas ante-projecto. 

25. Avaliar os impactes cumulativos nos recursos hídricos associados à exploração do conjunto de 
pedreiras existentes, propondo medidas de minimização compensação. 

O conjunto das pedreiras de calcário no interior da bacia hidrográfica da ribeira da Ota ocupam 
presentemente uma área de 0,75 km2, correspondendo a uma área total da bacia hidrográfica de 
aproximadamente 1,56km2, ou seja, 1% da área total da bacia hidrográfica da ribeira da Ota 
(considerando a área de 155,1 km2 constante na classificação decimal das linhas de água do Instituto 
da Água). As pedreiras em apreço não constituem barreira à circulação de água, retirando, no imediato, 
água da precipitação ao escoamento superficial. Contudo, atendendo à natureza litológica dos locais 
onde se encontram as pedreiras, é expectável que parte dessa água regresse ao sistema hídrico 
superficial através de exsurgências, com um diferencial de tempo após o episódio de precipitação que 
dependerá da permeabilidade do maciço rochoso e do grau de hierarquização da rede de fracturas.   

Não existindo autorizações de descargas de efluentes nas linhas de água, não é expectável a 
existência de impactes cumulativos significativos, pelo que não se propõem medidas de minimização e 
compensação adicionais às apresentadas no EIA. 
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Medidas de Minimização 

26. Caso existam alterações importantes ao capítulo da avaliação dos impactes expectáveis, após a 
reformulação da caracterização da situação de referência e descrição do projecto, deverão ser 
propostas outras medidas de minimização. 

Não se consideram existir alterações importantes no capítulo da avaliação dos impactes expectáveis. 
Contudo, reforça-se o facto do projecto considerar a manutenção das vedações na fase pós-exploração, 
que impossibilitam o acesso livre à área, evitando-se deste modo que o local se transforme em 
vazadouro ilegal de resíduos, o que a acontecer comprometeria a qualidade das águas subterrâneas 
subjacentes, utilizadas para abastecimento público. 

Monitorização 

27. Atendendo que a área em estudo se localiza a cerca de 700 metros das captações de água para 
abastecimento público da EPAL, S.A. e o escomanto subterrêneo é dirigido para as mesmas, 
deverá ser apresentado um plano de monitorização da qualidade da água subterrânea, através da 
existência de, pelo menos, dois pontos de amostragem, colocados a montante e a jusante da 
pedreira no sentido do escoamento subterrâneo 

No EIA refere-se que: “a inexistência de dados impossibilita a caracterização piezométrica do sistema 
assim como a determinação de sentidos de fluxo da água subterrânea” e “Ainda que não exista 
suficiente informação piezométrica, supõe-se que na área o fluxo de água subterrânea se dê 
preferencialmente para SE (como consequência da depressão provocada pelas extracções das 
captações da EPAL, na Ota)”. 

Deste modo, ressalva-se a necessidade de previamente à apresentação de qualquer plano de 
monitorização da qualidade da água subterrânea: 1) confirmar a existência de conexão hidráulica entre 
os furos da pedreira da SECIL BRITAS e os furos da EPAL localizados na povoação de Ota; 2) confirmar 
que o fluxo subterrâneo se dá de NW para SE, ou seja, da área da pedreira para o local dos três furos 
da EPAL. 

Para tal propõe-se: 

1. Instalação de tubo-guia em PVC, com diâmetro de 1’’, no furo “363/111” até à profundidade de 
instalação da bomba submersível, de modo a se poder efectuar medições de níveis 
hidrostáticos e hidrodinâmicos com segurança e rigor; 

2. Georreferenciação com determinação de cotas das “bocas” dos furos com precisão da ordem 
do centímetro, no furo “363/111” e nos três furos da EPAL; 

3. Realização de um conjunto de medições de níveis piezométricos nos quatro furos em situações 
representativas de NHE; 

4. Realização de ensaio de caudal específico com objectivo de avaliar a existência de 
interferência das extracções dos furos da EPAL nos níveis medidos no furo “363/111”, ou seja, 
provar existência de conexão hidráulica; 

5. Caso o ensaio referido em 4) não se revele conclusivo, planear ensaio com traçadores, em que 
estes serão injectados no furo “363/111” (em repouso), procurando-se nos furos da EPAL, em 
extracção, assinatura desses mesmos traçadores. 
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Confirmando-se conexão hidráulica entre estas duas áreas (a da pedreira e a dos furos da EPAL)  
dever-se-á implementar plano de monitorização da qualidade da água subterrânea com as seguintes 
características: 

1. Locais de amostragem: Furo “363/111” e, pelo menos, um dos três furos da EPAL; 

2. Periodicidade: mensal; 

3. Parâmetros a monitorizar: pH, condutividade eléctrica, hidrocarbonetos totais, turvação, óleos e 
gorduras; 

4. Sempre que o valor de turvação exceda 25 NTU deverá ser guardada amostra em quantidade 
suficiente que possibilite uma análise química e/ou mineralógica da fracção sólida, auxiliando 
deste modo o esclarecimento sobre a sua origem.  

Com periodicidade trimestral serão os Relatórios de Monitorização entregues na ARH Tejo 

28. Apesar do presente AIA se encontrar em fase de conformidade, considera-se de alertar que a zona 
em estudo localiza-se no interior da Zona de Protecção Intermédia, em fase final de aprovação, 
proposta pela EPAL, S.A. para as captações de água subterrânea para abastecimento público de 
Ota e Alenquer. Relativamente a esta situação, salienta-se o seguinte: 

a. as pedreiras e explorações mineiras, bem como quaisquer indústrias extractivas, podem 
ser permitidas desde que não provoquem a deterioração da qualidade da água, 
nomeadamente através da lavagem de britas e descarga de lamas, e/ou diminuição das 
disponibilidades hídricas que comprometem o normal funcionamento dos sistemas de 
abastecimento; e 

Para o esclarecimento cabal sobre possíveis interferências da actividade extractiva da pedreira da 
SECIL BRITAS na qualidade da água captada pelos três furos da EPAL, sugere-se, numa primeira fase, a 
implementação do plano de monitorização da qualidade da água subterrânea indicado na resposta 27. 

Quanto à possível diminuição das disponibilidades hídricas que comprometam o normal funcionamento 
dos sistemas de abastecimento, não é minimamente expectável que o presente projecto as provoque. 
Os volumes de extracção de água subterrânea para o normal funcionamento da pedreira quando 
comparados com os volumes extraídos pela EPAL, são mínimos. As cortas existentes e futuras (durante 
a fase de exploração) fomentam a infiltração das águas das chuvas, potenciando a recarga do aquífero. 
Na fase de recuperação paisagística será salvaguardada a permeabilidade dos materiais de enchimento 
que não comprometa a taxa de infiltração.  

b. a proposta de perímetros de protecção das captações de água subterrânea para 
abastecimento público encontra-se na fase final de aprovação, aguardando publicação em 
Diário da República. 

Encontra-se já publicada a Portaria n.º 1187/2010, de 17 de Novembro, que, entre outros, estabelece os 
perímetros de protecção das captações P1, P2 e P3 do polo de captação da Ota., concelho de 
Alenquer.  

Determina esta Portaria que são condicionadas e sujeitas a parecer vinculativo da Administração 
Hidrográfica do Tejo “As pedreiras e explorações mineiras, bem como quaisquer indústrias extractivas, 
as quais podem ser permitidas desde que não provoquem a deterioração da qualidade da água, 
nomeadamente através da lavagem de britas e descarga de lamas, e ou diminuição das 
disponibilidades hídricas que comprometam o normal funcionamento dos sistemas de abastecimento.” 
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PATRIMÓNIO 

29. Cartografia à escala 1:2000 com a topografia actual e a implantação das ocorrências 

Em Anexo IV 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

30. Rectificar o enquadramento do projecto no Plano Regional de Ordenamento do território do Oeste 
e Vale do Tejo (PROT-OVT), devendo: 

a. esclarecer de que modo o projecto contribui para alcançar os objectivos do Prot-OVT; 

Tal como é mencionado no Capítulo III.1.16.2 do Relatório Síntese do EIA, entre os objectivos 
estratégicos assumidos no PNPOT que orientam a estratégia e o modelo do PROT-OVT destaca-se o 
ponto a) onde é estipulado que entre os objectivos estratégicos a atingir pretende-se “conservar e 
valorizar a biodiversidade, os recursos e o património natural, paisagístico e cultural, utilizar de modo 
sustentável os recursos energéticos e geológicos, e monitorizar, prevenir e minimizar os riscos”.  

Desta forma, considera-se que o licenciamento da ampliação da pedreira “Serra da Atouguia” irá 
contribuir para o aproveitamento sustentável de um recurso geológico com grande procura quer nesta 
região plano quer na Área Metropolitana de Lisboa (principal mercado da produção da pedreira), uma 
vez que garante o fornecimento de matéria-prima essencial para a indústria da construção civil. De 
facto, ao licenciar esta ampliação está-se a garantir a disponibilização de um recurso não renovável de 
uma forma ordenada e compatível com os requisitos de boas práticas ambientais e de prevenção de 
riscos, em função da gestão racional deste recurso geológico. 

Adicionalmente, e em função dos eixos estratégicos para o território do OVT, em particular na 
perspectiva da valorização (Eixo 2 - potenciar as vocações territoriais num quadro de sustentabilidade 
ambiental) através do objectivo de “(…) promover o aproveitamento dos recursos geológicos, numa 
perspectiva de compatibilização dos valores naturais e patrimoniais com as componentes económica e 
social” (ponto 2.3), o licenciamento da ampliação da pedreira “Serra da Atouguia” garante a 
prossecução dos objectivos veiculados. 

b. demonstrar que o projecto se adequa às condicionantes e directrizes definidas para o 
Modelo Territorial em causa, nomeadamente no que se refere aos Padrões de Ocupação 
do solo, às Áreas de Desenvolvimento Agrícola e Florestal, à estrutura Regional de 
Protecção e Valorização Ambiental (ERPVA), aos Risco e à Unidade Territorial, 
apresentando as peças desenhadas de apoio à informação; 

Tal como se encontra patente no Relatório Síntese do EIA, o projecto de ampliação da pedreira “Serra 
da Atouguia” enquadra-se nas perspectivas para o território veiculadas no âmbito do PRO-OVT, o que 
pode ser confirmado através das figuras seguintes. 

A área em estudo enquadra-se numa zona de perigosidade sísmica moderada (Figura 16). No que 
respeita à ERPVA, a área em estudo localiza-se numa ANS – Área Nuclear Secundária, próximo de um 
CES – Corredor Ecológico Secundário, correspondente ao rio da Ota (Figura 17 e Figura 18). Esta 
pedreira integra-se na Unidade Territorial nº 7 – Oeste Florestal (Figura 19) numa Área Floresta de 
Produção e Olivicultura (Figura 20). 
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Figura 16 – Planta de Ricos do PROT-OVT 

 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA  

”SERRA DA ATOUGUIA” 
 

 

 

28 ADITAMENTO E.101883.05.001.aa 
 

 

 

Figura 17 – Planta da ERPVA do PROT-OVT 
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Figura 18 – Planta da Rede Complementar da ERPVA do PROT-OVT 
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Figura 19 – Planta das unidades territoriais do PROT-OVT 
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Figura 20 – Modelo Territorial do PROT-OVT 
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c. considerar as normas específicas para a Unidade Territorial em estudo, nomeadamente as 
5, 9 e 10; 

As normas específicas para a Unidade Territorial nº 7 mencionadas estipulam o seguinte: 

“5—Compatibilizar a indústria extractiva com outros usos e com a protecção de valores naturais 
importantes e promover a recuperação ambiental das extracções abandonadas e em fim de exploração” 
Objectivo que é atingido através do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) integrado 
no Plano de Pedreira, sendo de destacar a implementação de medidas imediatas para a recuperação 
do aterro e a implantação de uma cortina arbórea nos limites N, NW e W. 

“9— Manter a dominância da ocupação e uso florestal da unidade territorial; diminuir o risco de 
incêndio, e aumento do valor paisagístico e biodiversidade, bem como valorizar as áreas de sobreirais” 

O PARP proposto, através das espécies seleccionadas e da forma como as plantações de pinheiros do 
alepo e mansos foram distribuídas, garante a prossecução deste objectivo. 

10 — Avaliar a exequibilidade da criação de áreas protegidas de nível regional ou local em espaços de 
elevado valor natural, a gerir pelas autarquias, incluindo entre outras o Canhão da Ota, os relevos 
calcários da envolvente de Alenquer e da Ota, as várzeas e vales das Ribeiras daMarcussa, do Judeu, 
da Ameixoeira e do Archinho, e os relevos calcários do Choupo–Relvinhas–Penas do Prado.” 

O cumprimento deste objectivo terá que ser avaliado pelas entidades competentes, designadamente a 
Administração Central e a Câmara Municipal de Alenquer, tal como é patente no próprio PROT-OVT. 

d. considerar as normas específicas para a Unidade Territorial em estudo, nomeadamente a 
número 8 e as número 4.1 e 4.6. 

Tal como mencionado no Relatório Síntese do EIA, as Normas específicas de Carácter Sectorial 
relativas às industrias e serviços à empresas estipulam no nº 8 a necessidade de “identificar as áreas 
de recursos geológicos e definir as regras e condições da sua exploração, ponderando a 
compatibilização dos valores naturais e patrimoniais, com as componentes económica e social”, a qual 
terá que ser integrada no Plano Municipal de Ordenamento do Território (PMOT) respectivo, o que já se 
encontra integrado no PDM de Alenquer, uma vez que esta área se encontra classificada como 
“Espaços de industrias extractivas (existentes)”. 

Agricultura e Florestas 

4.1 - “Diminuir progressivamente a extensão territorial abrangida por povoamentos puros de espécies 
de rápido crescimento e sujeitos a silvicultura intensiva, alocando-os preferencialmente em zonas com 
maior produtividade”; 

4.6 - “Fomentar a diversidade florestal, diminuindo a extensão de áreas com povoamentos 
monoespecíficos e promover a diversificação de produtos florestais”. 

Tal como se pode observar nos Desenhos 6 e 7, que acompanham o Relatório Síntese do EIA, na 
estratégia de recuperação paisagística para esta pedreira optou-se pela implantação de uma grande 
área de arelvada, com prado de sequeiro, a sementeira de uma mistura herbáceo-arbustiva mnas áreas 
mais inclinadas e plantações de alinhamentos de pinheiro bravo e do alepo, em função da forma das 
bancadas ou dos caminhos a criar. Desta forma, face à tipologia de espécies e à densidade de 
exemplares proposta para a área, considera-se que não se está em presença de povoamentos 
florestais (pela sua baixa densidade) puros (ou monoespecíficos), que por estas razões nunca poderão 
ser considerados intensivos. 
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31. Apresentar a sobreposição da peça desenhada D.101883.02.0101.PP sobre o extracto da Carta de 
Ordenamento do PDM, com as classes de espaço devidamente identificadas. 

No Anexo V apresenta-se a informação solicitada. 

32. Apresentar planta topográfica (1:2000) com os limites da área licenciada e por licenciar, 
assinalando devidamente as áreas de REN 

No Anexo V apresenta-se a informação solicitada. Tal como se pode observar da cartografia 
apresentada, na área de ampliação do projecto não se encontra prevista a afectação de áreas de REN.  

33. Caso se confirme que a área do projecto incide em áreas de REN, reformular os pontos 
1.16.2,1.16.4 e 1.16.5 

Considera-se que, não obstante a área de ampliação não afectar áreas de REN, se devem manter as 
medidas compensatórias propostas, uma vez que a área licenciada integra uma pequena área 
classificada como “Área com elevado risco de erosão hídrica do solo” (definidas no Decreto-Lei 
nº 93/90, de 19 de Março, como “Área com Risco de Erosão”) 

Corrigi-se a informação prestada no ponto 1.16.5 uma vez que na área licenciada a área classificada 
como REN se insere somente na categoria “Área com elevado risco de erosão hídrica do solo” (definida 
no Decreto-Lei nº 93/90, de 19 de Março, como “Área com Risco de Erosão”). Nada se tem a alterar nos 
pontos 1.16.2 e 1.16.4. 

34. Identificar e avaliar os impactes expectáveis do projecto tendo em consideração as condicionantes 
e directrizes do Modelo Territorial acima citado. 

Face ao explicitado anteriormente, considera-se que a ampliação da pedreira “Serra da Atouguia” 
configura um impacte negativo, certo, temporário, parcialmente reversível de magnitude e significado 
reduzidos sobre o Modelo Territorial do PROT-OVT.  

35. Caso se confirme a afectação de áreas de REN, comprovar o cumprimento do disposto na Portaria 
n.º 1356/2008. 

Tal como se pode observar na cartografia apresentada (Anexo V), na área de ampliação do projecto 
não se encontra prevista a afectação de áreas de REN.  

36. Apresentar o parecer emitido pela Força Aérea Portuguesa (FAP) e pela ANA, EP. 

O parecer destas entidades foi novamente solicitado, tendo a ANA E.P. prestado a sua resposta. O 
parecer da Força Aérea Portuguesa será atenpadamente remetida a essa CA (Anexo V). 

SISTEMAS ECOLÓGICOS 

37. Proceder à caracterização de referência dos descritores flora e vegetação, fauna (peixes 
dulciaquícolas, anfíbios, répteis, aves e mamíferos) e habitats naturais numa zona zona 
envolvente da pedreira com um buffer de 1 km. 

FLORA E VEGETAÇÃO 

Introdução 

A área de estudo localiza-se na Serra de Atouguia, na envolvente da Ota, e não se encontra abrangida 
por nenhuma área classificada, nem em redes de conservação da natureza, nacional ou europeia. A 
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área de reconhecido interesse conservacionista mais próxima, aproximadamente a 3 km, é o Sítio da 
Rede Natura 2000 – SIC PTCON0048 Serra de Montejunto, que constitui o extremo Sudoeste do 
Maciço Calcário Estremenho.  

No entanto, destaca-se a presença na área de estudo, e na proximidade da pedreira, do Canhão Fluvio-
Cársico da Ota ou “Canhão da Ota” que foi classificado pela Estrutura Metropolitana de Valorização e 
Protecção Ambiental do PROT-AML (Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de 
Lisboa) como “Área Nuclear para a Conservação da Natureza”, realçando a importância do local em termos 
geológicos, florísticos e faunísticos. O Canhão da Ota está actualmente incluído no PROT-OVT (PROT do 
Oeste e Vale do Tejo), que embora não refira especificamente este local, define a protecção de zonas de 
reconhecido interesse natural e incluídas nos PMOT (Planos Municipais de Ordenamento do Território), 
como é o caso do Canhão da Ota.  

O limite Este da área de estudo acompanha também uma zona classificada pela mesma entidade do PROT-
AML, denominada de “Charneca da Ota / Torre Bela” e caracterizada por solos siliciosos e várzeas muito 
ricas em água. Durante as chuvas outonais e invernais é usual a inundação das várzeas, registando-se a 
deposição de consideráveis quantidades de sedimentos argilosos ao longo das várzeas, que dão origem ao 
aparecimento de condições ecológicas originais. Estas condições são responsáveis pela instalação de 
juncais e relvados complexos de gramíneas perenes. Estes ecossistemas revelam destacada composição 
florística no contexto da região de Lisboa e além de integrarem populações de plantas interessantes para a 
conservação da biodiversidade, são também paisagisticamente originais na medida em que frequentemente 
se instalam sob o copado de sobreiros e por vezes também carvalhos. (CCDR-LVT, 2001). Esta zona está, 
no entanto, afastada da área da pedreira, tanto em distância, como em termos de caracterização ecológica. 

Com o objectivo de caracterizar a área, realizou-se a inventariação de espécies (incluindo espécies 
prioritárias e/ou Relape - Raras, Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de Extinção), a 
identificação das comunidades vegetais e a identificação e cartografia dos habitats.  

A elaboração da situação de referência para o presente descritor baseou-se, essencialmente, em 
informação recolhida durante o trabalho de campo e em pesquisa bibliográfica. Durante o trabalho de 
campo foi feita a identificação da flora e da vegetação ocorrente na área em estudo1 e o 
reconhecimento dos habitats presentes. Nesta área predominam os matagais mediterrânicos que se 
encontram bem preservados em encostas e escarpas rochosas de difícil acesso.  

Metodologia 

Para caracterizar a área de estudo efectuaram-se duas saídas de campo em Abril de 2009 e Novembro 
de 2010. A primeira visita focou a caracterização da área a licenciar e envolvente imediatamente 
próxima (limitada pela área da propriedade), e a segunda uma caracterização mais abrangente, num 
raio de 1 Km da área da pedreira. Refira-se que os habitats mais afastados da área a intervencionar 
não foram tão meticulosamente caracterizados pelo facto de não se prever uma afectação directa, ou 
mesmo indirecta, dos mesmos. 

Os levantamentos de campo foram realizados nos principais tipos de comunidades vegetais presentes 
na área, através de transeptos de 20m, quando a vegetação dominante são matos e, através do método 
dos quadrados (quadrados de 5x5m2), quando a vegetação dominante é pinhal e/ou prado.  

Em conjunto com o elenco florístico, atribuiu-se a cada uma das espécies um índice de 
abundância/dominância de acordo com a metodologia de Braun-Blanquet1. Este índice tem a vantagem 

                                                           
1 Só em caso de dúvida é que se procedeu à recolha de exemplares para posterior identificação em laboratório. 
2 Kent & Coker, 1992. 
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de considerar num mesmo parâmetro o número de indivíduos da espécie (abundância) e a superfície 
que estes indivíduos ocupam (dominância)2.  

A informação recolhida foi tratada com recurso a bibliografia especializada e permitiu efectuar uma 
classificação fitossociológica, através da qual os agrupamentos vegetais são descritos e caracterizados. 
Foram também identificadas as respectivas espécies vegetais com estatuto de conservação 
[Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de Fevereiro, 
Decreto-Lei n.º 114/90 de 5 de Abril (Convenção CITES)] e estatuto biogeográfico (endemismos 
lusitânicos e ibéricos). Após a identificação dos habitats da área de estudo, estes foram classificados de 
acordo com o Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de 
Fevereiro, e caracterizados de acordo com as comunidades vegetais e animais que albergam. Deste 
modo, foi avaliada a importância de cada uma das comunidades vegetais (específicas de determinado 
biótopo) na área de implementação do projecto. Esta etapa é fundamental para a identificação de áreas 
sensíveis, passíveis de sofrer impactes mais significativos. 

Enquadramento biogeográfico 

A caracterização dos ecossistemas vegetais requer o conhecimento de diversos factores como sejam o 
clima, os solos e a composição da vegetação de uma dada área. A distribuição dos elementos 
florísticos e das comunidades vegetais é condicionada pelas características físicas do território 
(características edáficas e climáticas), sendo possível realizar um enquadramento da vegetação pela 
biogeografia3. Este tipo de estudos permitem realizar uma abordagem concreta sobre a distribuição das 
espécies e em conjunto com a fitossociologia possibilitam a caracterização das comunidades vegetais 
presentes numa dada área ou região. 

Os solos da zona envolvente à pedreira são de origem calcária e pertencem a uma região onde os 
Invernos são pouco rigorosos mas onde o período estival compreende dias de elevada secura. No que 
se refere ao período chuvoso, a pluviosidade é considerada intensa4. 

Os dados climatológicos5 e biogeográficos6 indicam que a área de estudo se insere na Região 
Mediterrânica, Província Gaditano-Onubo-Algarviense, Sector Divisório-Português, Subsector 
Oeste-Estremenho e Superdistrito Estremenho.  

O Superdistrito Estremenho caracteriza-se por ser essencialmente calcícola com algumas bolsas de 
arenitos e situa-se no andar mesomediterrânico inferior húmido a sub-húmido. Possui uma cadeia de 
serras calcárias de baixa altitude que não ultrapassam os 670 m, (Serras do Sicó, Rabaçal, Alvaiázere, 
Aire, Candeeiros e Montejunto). Os taxa que ocorrem neste Superdistrito e o ajudam a caracterizar são 
Asplenium ruta-muraria (arruda-dos-muros), Biarum arundanum, Cleonia lusitanica, Micromeria juliana, 
Narcissus calcicola e Quercus ilex subsp. ballota (azinheira). Além das séries de vegetação do 

                                                                                                                                                                               
1 Kent & Coker, 1992 
2 O índice compreende os seguintes níveis (Kent & Coker, 1992): 
+ → Indivíduos pouco abundantes com uma cobertura muito reduzida; 
1 → Indivíduos abundantes com baixo valor de cobertura (abaixo dos 5%); 
2 → Indivíduos muito abundantes com baixo valor de cobertura (entre os 5% e os 25%); 
3 → Indivíduos em número variável e cobertura entre os 25% e 50%; 
4 → Indivíduos em número variável e cobertura entre os 50% e 75%; 
5 → Indivíduos em número variável e com cobertura superior a 75%. 
3 Alves et al., 1998 
4 Cruz, 1997 
5 Mendes & Bettencourt, 1980 
6 Costa et al., 1998 
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carvalho-cerquinho (Arisaro-Querceto broteroi S.) e do sobreiro (Asparago aphylli-Querceto suberis S.), 
possui uma outra série florestal original. Esta série mesomediterrânica sub-húmida é encimada por 
bosques de azinheiras instaladas em solos derivados de calcários cársicos (Lonicero implexae-
Quercetum rotundifoliae — > Quercetum cocciferae-airensis — > Teucrium capitatae-Thymetum 
sylvestris). A vegetação rupícola calcícola (Asplenietalia petrachae-Narciso calcicolae-Asplenietum ruta-
murariae) tem um carácter algo distinto no contexto da Província 1.  

Resumindo, a vegetação climácica e as comunidades principais e típicas do Superdistrito Estremenho 
são: 

• Arisaro-Quercetum broteroi2 - Carvalhais reliquiais portugueses mesomediterrânicos endémicos do 
Divisório Português e arrabidense; 

• Melico arrectae-Quercetum cocciferae3 - Carrascais basófilos, representantes da primeira etapa 
substituinte dos carvalhais de Arisaro-Quercetum broteroi; 

• Lonicero implexae-Quercetum rotundifolia4 - Azinhais mesomediterrânicos dos calcários 
descarbonatados do Divisório Português; 

• Quercetum coccifero-airensis5 - Carrascais mesomediterrânicos húmidos a sub-húmidos dos 
calcários do Divisório Português; 

• Teucrio capitati-Thymetum sylvestris6 - Tomilhal mesomediterrânico, húmido a sub-húmido, dos 
calcários descarbonatados do Divisório Português; 

• Narcisso calcicolae-Asplenietum ruta-murariae7 - Comunidade fissurícola endémica de Portugal; 

• Sileno longiciliae-Anthirrinethum linkiani8 - Comunidade de rochas calcáreas, endémica do Centro 
de Portugal. 

No que se refere à vegetação climácica da maioria da área de estudo e da envolvente mais próxima da 
pedreira é de referir que esta inclui os bosques climácicos de folha persistente, esclerófitos, que se 
incluem fitossociologicamente na Classe Querco-fagetea, donde se destacam as florestas mistas de 
Quercus spp., com dominância de Quercus faginea spp. broteroi (Carvalho-cerquinho). Estas 
comunidades ocorrem actualmente apenas em zonas declivosas, encostas ou vales encaixados, sendo 
que nas áreas superiores dessas encostas, quando se verifica a degradação destes bosques ocorre 
muitas vezes a etapa subserial correspondente às formações arbustivas frequentemente altas, os 
carrascais de Quercus coccifera (carrasco) – Melico arrectae-Quercetum cocciferae. Em áreas onde a 
degradação da vegetação é ainda mais intensa podem ocorrer matos de cistáceas ou mesmo 
vegetação herbácea. Em zonas onde a vegetação arbustiva tende a regenerar, ocorrem prados vivazes 
de Brachypodium phoenicoides, com significativa abundância e frequência de orquídeas. 

O território onde se inclui a totalidade da área de estudo poderá dividir-se fisiograficamente em duas 
unidades: o sector do Canhão da Ota e arredores, caracterizado pelo modelado cársico e litologia 

                                                           
1 Costa et al., 1998 
2 BR.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956, Rivas-Martínez 1975 
3 Br.-Bl., P.Silva & Rozeira 1956 
4 Lousã, Espírito Santo & Costa 1994 
5 Espírito Santo, Lousã, Costa & Capelo 1994 
6 Capelo, Espírito Santo & Lousã 1993 
7 Espírito Santo, Ladero & Lousã 1995 
8 Ladero, Valle, Santos, Amor, Espírito Santo, Lousã & Costa 1991 
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calcária e o sector “Charneca da Ota”, caracterizado pelo relevo ondulado e litologias siliciosas 
(CCDR-LVT, 2001). 

Em virtude da maior importância de factores ecológicos locais prevalecentes ao longo das grandes 
ribeiras e respectivas várzeas, a vegetação e o biota em geral destas áreas é atribuível à unidade 
edafoclimática aluvio-mediterrânico. A área de estudo inclui também numa pequena porção, na zona 
Este, características do sector da “Charneca da Ota”. 

A série de vegetação climatófila do território silicioso é encabeçada pelos sobreirais da associação 
Asparago aphylli-Quercetum suberis. A vegetação edafo-higrófila que tipicamente coloniza os aluviões 
inclui, no que respeita a formações arbóreas, os salgueirais arbóreos da Populo nigrae-Salicetum 
neotrichae, os ulmais da Aro italici-Ulmetum minoris (nos solos mais argilosos) e os freixiais da 
Ficario-Fraxinetum angustifoliae. A maioria destes bosques foi, no entanto, progressivamente 
substituída por cultivos hortícolas ou por vinhas (Costa et al. 1998). 

Flora e Vegetação 

Os dados recolhidos no campo permitiram identificar 120 espécies e 112 géneros, distribuídos por 
46 famílias (Anexo VI). Da análise do elenco, verificou-se que as famílias Poaceae, Asteraceae, 
Fabaceae, Lamiaceae, Liliaceae, Fabaceae, Cistaceae e Fagaceae são as mais bem representadas na 
área de estudo. Confirma-se assim, um número considerável de plantas herbáceas, algumas bolbosas, 
típicas do sobcoberto dos bosques, matos e respectivas clareiras da aliança Quercion broteroi.  

Ao nível da vegetação arbustiva do subcoberto do pinhal/ eucaliptal e dos matos da área de estudo, ou 
seja nos habitats predominantes da zona de estudo, encontra-se uma grande diversidade com grande 
abundância de diversas espécies tais como: Quercus coccifera (carrasco), Pistacia lenticus (aroeira), 
Phillyrea angustifolia (lentisco), Cistus albidus (roselha-grande), Cistus crispus (roselha), Cistus 
ladanifer (esteva), Cistus monspeliensis (sargaço), Cistus psilosepalus (sanganho), Cistus salvifolius 
(sargaço), Daphne gnidium (trovisco), Erica scoparia subsp. scoparia (urze-das-vassouras), Genista 
tournefortii subsp. tournefortii, Lavandula luisieri (rosmaninho), Lonicera etrusca (madressilva-caprina), 
Lonicera implexa (madressilva), Phillyrea latifolia (aderno-de-folhas-largas), Arbutus unedo 
(medronheiro), Ulex jussiae (tojo-durázio) e Viburnum tinus (folhado).  

No entanto, as famílias com maior representatividade na área de estudo são gramíneas, compostas e 
leguminosas que surgem nos prados das clareiras e orlas dos matos e nas zonas agrícolas. Na 
envolvência da pedreira e nestes habitats, nomeadamente na zona agrícola abandonada a Nordeste da 
mesma, registou-se uma grande abundância das orquídeas Aceras anthropophorum (rapazinhos), 
Epipactis tremolsii, Ophris scolopax (flor-dos-passarinhos) e Orchis italica 
(flor-dos-macacos-pendurados), constítuindo 4 espécies RELAPE.  

O elenco florístico da área de estudo inclui, para além das 4 orquídeas referidas anteriormente, mais 
5 espécies, perfazendo no total 9 espécies RELAPE confirmadas (Raras, Endémicas, Localizadas, 
Ameaçadas ou em Perigo de Extinção): 

• Quercus ilex subsp. ballota (azinheira) - espécie protegida pelo Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de 
Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho. Esta espécie não é muito comum na 
área de estudo. Na envolvente da pedreira, encontra-se associada, de forma dispersa, aos matos 
mais preservados; 

• Quercus suber (sobreiro) - espécie protegida pelo Decreto-Lei n.º 254/2009 de 24 de Setembro e 
D.L. n.º 169/2001, de 25 de Maio, alterado pelo D.L. n.º 155/2004, de 30 de Junho em vigência 
condicional. Na área a intervencionar, esta espécie surge na área de pinhal/eucaliptal, existindo 
poucos exemplares adultos sendo a sua maioria jovens indivíduos com PAP (perímetro à altura do 
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peito) de 30cm, aproximadamente. Na zona Este da área de estudo (a Este da estrada N1) esta 
espécie ocorre de forma mais relevante, ocorrendo dispersa entre o pinhal (pinheiro-manso) ou 
ainda subsistindo em pequenos aglomerados, com matos bem desenvolvidos em subcoberto; 

• Genista tournefortii subsp. tournefortii - espécie endémica da Península Ibérica que se encontra 
preferencialmente nos matos e no subcoberto do pinhal/eucaliptal; 

• Ulex jussiae - espécie endémica do Centro de Portugal constituinte dominante do subcoberto dos 
pinhais/eucaliptais e dos matos. 

• Ruscus aculeatus (gilbardeira) - espécie protegida pelo Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de Abril 
alterado pelo Decreto-Lei nº. 49/2005, de 24 de Fevereiro, Anexo B-V. Espécie que ocorre em 
quase todo o Portugal Continental e prefere matos mais ou menos xerofílicos, no subcoberto de 
matas e bosques pouco perturbados. Na área de estudo esta espécie foi observada sobre 
pequenos aglomerados de sobreiro na zona Este da área em estudo. 

A vegetação natural existente na área de estudo é indicadora da ocorrência da vegetação potencial 
desta região (bosques e matagais altos densos) e das suas etapas subseriais (dominância de espécies 
da família Fabaceae e Cistaceae que constituem as orlas naturais ou a primeira etapa de substituição 
dos bosques). De igual importância, surgem os prados de gramíneas onde surgem as diversas espécies 
de orquídeas. 

Como referido anteriormente, na proximidade da pedreira está presente a estrutura geológica do Canhão 
Flúvio-Cársico da Ota, uma área de reconhecido valor ecológico e paisagístico, nomeadamente florístico. As 
dificuldades de acesso a este vale e suas estruturas rochosas, e principalmente a época do ano em que foi 
realizada a saída que previu a caracterização da envolvente da pedreira (Novembro) levam a que a 
importância do local ao nível florístico seja significativamente complementada com recurso à bibliografia 
existente..  

Segundo a principal bibliografia existente (CCDR-LVT, 2001; ALAMBI, (2007), a zona do Canhão 
Flúvio-Cársico da Ota caracteriza-se pelo modelado cársico e pela litologia calcária e “a flora e a vegetação 
do seu sector reflecte as taxas elevadas de carbonatos e estrutura muito argilosa dos solos. Reflectem ainda 
no caso particular do Canhão, a verticalidade das paredes rochosas – vegetação casmofítica – e a 
hiperpermeabilidade e mobilidade das extensas cascalheiras na base das fragas e penedias de calcário 
compacto - vegetação cosmofítica”.  

De acordo com o documento “Canhão Cársico da Ota - Breve caracterização, diagnóstico e proposta de 
plano de acção” (ALAMBI, 2007) baseado nos dados recolhidos para o EPIA do Novo Aeroporto de 
Lisboa-Ota (2002), estão listadas como potenciais para o Canhão da Ota e envolvente as seguintes 
espécies: 

• Narcissus calcicola – endemismo lusitano, incluído no Anexo II do Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de 
Abril alterado pelo Decreto-Lei nº. 49/2005, de 24 de Fevereiro. Ocorre em orlas e clareiras de 
carrascais e afloramentos rochosos. 

• Silene longicilia - endemismo lusitano, incluído no Anexo II do Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de Abril 
alterado pelo Decreto-Lei nº. 49/2005, de 24 de Fevereiro. Ocorre preferencialmente em bosques e 
carrascais densos com rocha calcária aflorante. 

Protegidas ao abrigo do Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei nº. 49/2005, de 
24 de Fevereiro, mas incluídas no Anexo V, são também descritas as espécies Anthyllis lusitanica e a já 
referida Ruscus aculeatus. Embora não abrangidas por legislação de protecção, são citadas como de 
interesse para a conservação as seguintes espécies: Biscutella lusitanica, Serratula baetica subsp. 
lusitanica e Dianthus cintranus subsp. barbatus. 
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Figura 21 – Carta de habitats. 
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O sector da Charneca da Ota, onde se insere a região Este da área de estudo, apresenta características 
ecológicas bastante distintas e como tal valores ecológicos específicos. Pelo mesmo motivo referido 
anteriormente, também a relevância desta zona é destacada através de bibliografia. Esta zona, embora 
inserida na área de estudo, encontra-se no seu limite e bastante afastada da pedreira, mesmo em 
termos ecológicos. Como tal, de seguida apenas se referem as espécies mais relevantes associadas 
aos habitats mais característicos. 
Segundo o PROT-AML, entre as plantas mais importantes dos vales húmidos destacam-se Viola lactea, 
Festuca arundinacea subsp. mediterranea, Juncus valvatus e Ranunculus bupleuroides. Nas vertentes 
ocupadas por bosques ou bosquetes é destacada a presença de Quercus broteroi e associado aos matos 
acidófilos são destacadas as seguintes espécies com interesse para a conservação: Leuzea longifolia, 
Centaurea africana, Avenula sulcata subps. occidentalis, Euphorbia transtagana, Armeria pinifolia e as 
carnívoras Drosophyllum lusitanicum e Pinguicula lusitanica. 

Habitats 

A caracterização dos habitats tem como base principal a flora e vegetação presentes na área de estudo. 
Para além de identificados e caracterizados, os habitats foram cartografados com base na fotografia 
aérea da área através da delimitação das formações vegetais observadas - Carta de Habitats (Figura 
21). Ao nível cartográfico identificaram-se grandes manchas correspondentes a matos mediterrânicos, 
pinhais/eucaliptais com subcoberto arbustivo desenvolvido, prados com regeneração de matos, zonas 
agrícolas e zonas humanizadas. Portanto, a intervenção humana está bastante presente na área de 
estudo em que as florestas climácicas (carvalhais e azinhais) foram destruídas e substituídas por 
explorações de inertes, plantações silvícolas, zonas agrícolas, zonas urbanizadas ou etapas subseriais 
de vegetação (matos).  

A área de estudo engloba dez habitats incluídos no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º140/99, de 24 de Abril, 
alterado pelo Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de Fevereiro. Dentro destes três habitats, encontram-se 
dois prioritários (identificados a negrito):  

• Charnecas secas europeias – 4030; 

• Matos termomediterrânicos pré-desérticos – 5330; 

• Habitats rochosos - 8210, 8130, 8310, 6110*; 

• Formações herbáceas secas da associação Phlomido lychnitidis-Brachypodietum phoenicoidis 
(importante habitat de orquídeas) - 6210*; 

• Pinhal/Eucaliptal (com agregados de sobreiro, potencial 9330) 

• Carvalhais - 9240 

• Vegetação ribeirinha – 92A0 

• Prados 

• Área agrícola 

• Zona artificializada – inertes, comunidades ruderais, zonas construídas. 
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Charnecas secas europeias - Habitat 4030 

A envolvente à pedreira alberga matos esclerófilos denominados garrigue (formação arbustiva 
característica de solos rochosos calcários), resultado quer das acções humanas (e.g. incêndios, 
plantações, extracção de madeira, etc.), quer das limitações impostas pelas condições ambientais e 
edáficas. Estes matos baixos caracterizam-se pelo seu elevado grau de cobertura e por se 
desenvolverem em solos derivados de rochas ácidas como os derivados de calcários em territórios 
chuvosos, como são exemplo os calcários estremenhos. As espécies mais frequentes pertencem às 
famílias Ericaceae, Cistaceae e Fabaceae. Este habitat fitossociologicamente pertence às classes 
Calluno-Ulicetea e Cisto-Lavanduletea e representa fases de regressão dos bosques climácicos (Figura 
22). Como espécies características destas classes surgem, na área de estudo: Erica scoparia subsp. 
scoparia (urze-das-vasssouras), Cistus albidus (roselha-grande), Cistus crispus (roselha), Cistus 
monspeliensis (sargaço-terrestre), Cistus psilosepalus (sanganho), Cistus salvifolius (sargaço), Genista 
tournefortii subsp. tournefortii, Lavandula luisieri (rosmaninho) e Ulex jussiae (tojo-durázio).  

 

Figura 22 – Charneca seca na envolvente da pedreira. 

Matos com esta combinação de espécies, também representando charnecas europeias, ocorrem na 
charneca da Zona Este da área de estudo, sob formas mais dispersas e degradadas ou em sobcoberto 
de pinheiro-manso ou sobreiral, encontrando-se bem estruturados (Figura 23). Nesta zona os matos têm 
uma maior disponibilidade de água e crescem sobre solos siliciosos, sendo dominados pelas seguintes 
espécies: Ulex jussiae (tojo-durázio), Calluna vulgaris (torga-ordinária) e Lavandula luisieri (rosmaninho) 
(nas zonas mais ensombradas) e por espécies do género Cistus nos locais mais soalheiros ou mais 
degradados. 
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Figura 23 – Charneca seca sob pinheiro-manso, dominada por tojo. 

Matos termomediterrânicos pré-desérticos - Habitat 5330 

Estes matos correspondem a outro tipo de formação arbustiva que representa uma etapa de 
substituição dos bosques da classe Quercetea ilicis ou são orlas naturais de bosques esclerófilos 
mediterrânicos (Figura 24). São comunidades mediterrânicas arbustivas altas de características 
fisionómicas e ecológicas pré-florestais e estão associados a níveis de pertubação relativamente baixos 
porém, sempre superiores aos exigidos pelos bosques. Estes matagais densos mediterrânicos têm 
correspondência fitossociológica com a ordem Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni, tratando-se de um 
habitat estrutural e floristicamente diverso que reúne uma grande diversidade de espécies.   

 

Figura 24 – Matos mediterrânicos pré-desérticos na área de estudo. 
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Presentes na área de estudo, encontram-se as seguintes espécies características da ordem: Quercus 
coccifera (carrasco), Phillyrea angustifolia (lentisco), Phillyrea latifolia (aderno-de-folhas-largas), 
Lonicera etrusca (madressilva-caprina), Lonicera implexa (madressilva), Pistacia lentiscus (aroeira), 
Anthyllis vulneraria subsp. gandogeri (vulnerária), Arbutus unedo (medronheiro), Asparagus acutifolius 
(espargo-bravo), Asparagus aphyllus (espargo-bravo-maior), Euphorbia characias (maleiteira-maior), 
Osyris alba (cásia), Rubia peregrina (raspa-língua), Smilax aspera (salsaparrilha) e Viburnum tinus 
(folhado). 

Numa pequena bolsa destes matagais mais conservados da área a Norte da Pedreira, ocorrem alguns 
indivíduos de Quercus ilex subsp. ballota (azinheiras) (Figura 25). Estes locais foram devidamente 
cartogrados, na medida em que esta espécie está incluída no Decreto-Lei n.º 169/2001 de 25 de Maio, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004 de 30 de Junho. Estes pequenos núcleos representam uma 
etapa evolutiva avançada da vegetação que, caso não ocorra intervenção, dará gradualmente lugar à 
respectiva etapa climácica que corresponde aos bosques de azinheiras ou azinhais.  

 

Figura 25 – Matos mediterrânicos pré-desérticos com azinheira na área de estudo. 

Os matos mediterrânicos pré-desérticos são o tipo de formação arbustiva que cobre o vale do Canhão 
da Ota, em que parte das vertentes é ocupada também por pinhal (Pinus halepensis), mais ou menos 
disperso. Os matos que ocorrem neste vale encontram-se extraordinariamente bem estruturados e 
compactos, atingindo alturas superiores a 2 m (Figura 26 e Figura 28). 

 

Figura 26 – Matos mediterrânicos pré-desérticos presentes no vale do Canhão da Ota.  
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Habitats rochosos - 8210, 8130, 8310, 6110* 

8210 – Vertentes rochosas calcárias com vegetação casmofítica 

Na área de estudo, este habitat ocorre apenas no vale cársico do Canhão da Ota e corresponde a 
afloramentos calcários (Figura 27) colonizados por comunidades vasculares casmofiticas, calcicolas, 
com correspondência fitossociológica com a ordem Asplenetalia glandulosi, classe Asplenietea 
trichomanis. Estas comunidades colonizam fissuras verticais e horizontais estreitas das rochas e 
caracterizam-se pela presenca de hemicriptófitos, geófitos ou caméfitos muito especializados. 
Funcionam como importantes refúgios de biodiversidade uma vez que desenvolvem habitats propícios 
ao desenvolvimento de espécies raras e endémicas. 

 

Figura 27 – Escarpas rochosas existentes no vale do Canhão da Ota, próximas da pedreira em estudo. 

8130 – Cascalheiras (Depósitos mediterrânicos ocidentais e termófilos) 

As cascalheiras calcárias, presentes no Canhão da Ota, correspondem a depósitos de fragmentos 
rochosos de forma e dimensão variada, não consolidados e de mobilidade variável (Figura 28). Estão 
localizadas em pendentes bastante inclinadas e não se encontram colonizadas por vegetação vascular 
devido à instabilidade do substrato e a ausência de solo à superfície que permita a germinação de 
sementes e posterior colonização. A vegetação liquénica e briofítica assumem uma enorme importância 
neste habitat. 

 

Figura 28 – Aspecto do vale do Canhão da Ota onde se destacam as cascalheiras de grande dimensão. 
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Para além destes habitats, avistados na área de estudo, estão também referenciados para o vale do 
Canhão da Ota a presença do Habitat 8310 – Grutas não exploradas pelo turismo e ainda o Habitat 
6110* - Prados rupícolas calcários ou basófilos, de conservação prioritária. 

Formações herbáceas secas da associação Phlomido lychnitidis-Brachypodietum phoenicoidis 
(importante habitat de orquídeas) - Habitat 6210* 

Este habitat pertence à classe Festuco-Brometea, caracteriza-se por ser um tipo de prado dominado por 
Brachypodium phoenicoides (bráquipodio) nos calcários da Estremadura e onde crescem orquídeas. 
Este tipo de habitat também acaba por colonizar as orlas e clareiras dos matos referidos anteriormente 
e em mosaico com outras formações herbáceas (Figura 29).  

Este habitat é uma subsérie dos azinhais calcícolas, pontualmente dos carvalhais de carvalho-cerquinho 
e prosperam em solos neutro-basicos, meso-eutróficos, profundos e frescos derivados de substractos 
calcários, margosos ou dolomíticos. Na área de estudo, a composição florística inclui: Brachypodium 
phoenicoides (braquipódio), Dactylis glomerata (panasco), Gladiolus illyricus (espadana-dos-montes), 
Phlomis lychnitis (salva-branca), Salvia sclareoides (salvia-do-sul), Aceras antropophora (rapazinhos), 
Cephalanthera longifolia, Ophrys scolopax (flor-dos-passarinhos) (Figura 30 a) e Orchis italica 
(flor-dos-macacos-pendurados) (Figura 30 b). 

 

Figura 29 – Formações herbáceas secas na área de estudo 

Apesar das reduzidas dimensões deste habitat em relação aos restantes habitats, as áreas onde foram 
registadas ocorrências de orquídeas foram devidamente cartografados. Por estes locais albergarem 
populações consideráveis de orquídeas, deverão ser tomadas medidas de protecção ou minimização 
para este habitat prioritário. 
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Figura 30 – Orquídeas existentes na área de estudo: a) Ophrys scolopax; b) Orchis italica  

Pinhal/Eucaliptal 

Na área de estudo foram assim denominados todos os locais de plantação de eucalipto e/ou de 
pinheiro-do-alepo ou pinheiro-manso. Neste habitat, o subcoberto arbustivo é bastante desenvolvido e 
diversificado, incluindo os habitats arbustivos referidos anteriormente (charnecas e matos) e vários 
exemplares de sobreiros (Figura 31).  

É um habitat bem representado na área de estudo e que apresenta um número de espécies florísticas 
interessante e comuns com os habitats de matos, tendo uma importância ecológica relevante. Este facto 
reflecte a acentuada resiliência das populações, tal que mesmo que perturbadas pelas actividades humanas, 
designadamente pela instalação e condução de eucaliptais e outras formações florestais, mantêm um 
extraordinário vigor persistindo no terreno e recolonizando eficazmente os locais perturbados. 

 

Figura 31 – Subcoberto do eucaliptal na área de estudo 
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Destaca-se uma maior presença de sobreiros adultos junto aos pinhais de pinheiro-manso, na zona Este 
da área de estudo (Figura 32). Nestas pequena porção da área de estudo, esta espécie ocorre de forma 
mais relevante, ocorrendo dispersa entre o pinhal (pinheiro-manso) ou ainda subsistindo em pequenos 
aglomerados, representando resquícios do Habitat 9330 – Bosques de sobreiro.   

 

Figura 32 – Pinhal (pinheiro-manso) da zona Este da área de estudo com sobreiros.  

Carvalhais - 9240 

Constituindo bosques climácicos da região, o habitat 9240 surge bastante fragmentado, como que 
formando bolsas de vegetação, formando bosquetes e sebes, que outrora ocuparam grandes extensões. 
Estas florestas estão enquadradas na classe fitossociológica de Quercion broteroi e Querco rotundifoliae-
Oleion sylvestris e são caracterizadas como comunidades florestais marchescentes de copado cerrado, 
dominado por Quercus faginea subsp. broteroi arbóreos adultos, com estratos lianóide, arbustiva, herbácea 
vivaz, muscinal e epifítica mais ou menos desenvolvidos, consoante o grau de perturbação das 
manchas. Estes bosques podem ocorrer em substratos siliciosos ou calcários compactos, sendo que uma 
área importante do habitat ocorre em calcários. 

Na área de estudo, o estrato arbustivo e lianóide encontra-se relativamente bem desenvolvido nos bosquetes 
mais estruturados, incluindo espécies dos habitats arbustivos referidos anteriormente, principalmente dos 
matos pré-desérticos, onde estão presentes as seguintes espécies: Phillyrea angustifolia (lentisco), 
Phillyrea latifolia (aderno-de-folhas-largas), Rubia peregrina (raspa-língua), Smilax aspera 
(salsaparrilha), Viburnum tinus (folhado).Lonicera etrusca (madressilva-caprina), Lonicera implexa 
(madressilva), Pistacia lentiscus (aroeira), Asparagus acutifolius (espargo-bravo) e Asparagus aphyllus 
(espargo-bravo-maior) 

Estes bosquetes e estruturas lineares, mesmo de pequenas dimensões, constituem habitats de grande 
relevância numa paisagem dominada por terrenos agrícolas. 

Na orla destas manchas ocorrem frequentemente terrenos agrícolas, ou habitats de herbáceas 
nomeadamente os prados referidos, bem como o habitat 6210* (Figura 25). 
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Figura 33 – Mancha de carvalhal ocupado na orla por prados ou culturas agrícolas anuais. 

Vegetação ribeirinha – 92A0 

Esta vegetação ocorre nas margens do Rio da Ota, na envolvente próxima da área de estudo. Trata-se 
de uma linha de água de reduzida a média dimensão, que atravessa o vale do Canhão da Ota. Neste 
troço a galeria ripícola, embora estreita, apresenta-se bem conservada e constituída por espécies 
arbóreas ribeirinhas autóctones e típicas das ribeiras da região.  

Os salgueirais da região em estudo são arbustivos e surgem aquando da degradação dos salgueirais 
arbóreos ou de outro tipo de bosques (amiais, freixiais, etc.). São comunidades resistentes, que ocupam 
linhas de água de carácter torrencial e leitos de cheia, podendo mesmo comportar períodos extensos de 
estiagem. Incluem-se na classe Salici purpureae-Populetea nigrae, associação Salicetum salviifoliae e 
ocorrem, geralmente sobre solos aluvionares e siliciosos. A espécie mais frequente é Salix salviifolia 
ssp. salvifolia e Populus nigra (choupo-negro). 

No que se refere à vegetação herbácea, as comunidades mais comuns correspondem a juncais, 
resultantes da degradação das comunidades mais evoluídas e, que por sua vez dão origem a relvados 
quando sofrem fortes intervenções. Estas comunidades são dominadas pelas espécies das famílias 
Juncaceae (Juncus spp.) ou Cyperaceae (Carex spp. e Scirpus spp.) e caracterizam-se pelo elevado 
grau de humidade. Os juncais incluem-se na classe Molinio-Arrhenatheretea e englobam hemicriptófitos 
e geófitos como Juncus spp. e Mentha spp.. 

Devido à intervenção humana presente, ocorrem também comunidades que constituem etapas de 
degradação dos salgueirais que se incluem na classe Molinio-Arrhenatheretea e na associação Arundini 
donacis-Convolvuletum sepium da classe Galio-Urticetea de que fazem parte os canaviais (Figura 34). 
Estas comunidades pseudo-lenhosas apresentam domínio da espécie asiática introduzida – Arundo 
donax (canas) e a presença de outras espécies como Rubus spp (silvas), estando a sua envolvente 
ocupada por terrenos agrícolas ou habitações. 
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Figura 34 – Linha de água da área de estudo com margens dominadas por canavial. 

Prados 

Associados às clareiras e orlas das formações arbustivas e arbóreas (matos termomediterrânicos, 
charnecas e bosquetes) e em mosaico com as formações herbáceas secas da associação Phlomido 
lychnitidis-Brachypodietum phoenicoidis, surgem diversas comunidades de herbáceas não incluídas na 
legislação (Figura 35). Pertencem a diversas classes fitossociológicas sendo as mais representadas na 
área de estudo Molinio-Arrhenateretea e Trifolio medii-Geranietea sanguinei.  

As classes Molinio-Arrhenateretea e Trifolio medii-Geranietea sanguinei representam uma etapa de 
substituição antrópica dos bosques climácicos dos bosques da classe Querco-Fagetea ou que 
colonizam as orlas e clareiras de vegetação arbustiva e arbórea natural. Como características destas 
classes fitossoiológinas, estão presentes na área de estudo: Briza minor (bole-bole-menor), Calamintha 
baetica (erva-das-azeitonas), Campanula rapunculus (campainha-rabanete), Crepis vesicaria subsp. 
haenseleri (almeirôa), Lolium perenne (azevém), Origanum virens (oregão) e Plantago lanceolata 
(tanchagem).  

  

Figura 35 – Prados existentes na área de estudo. 
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Área agrícola  

As áreas agrícolas da área de estudo são maioritariamente ocupadas por olivais, vinhas pomares e 
culturas anuais. Na orla destas culturas, formando sebes naturais, encontram-se alguns arbustos das 
charnecas e matos descritos, algumas quercíneas arbóreas, mas também os habitats de vegetação 
herbácea em mosaico. A paisagem da zona Norte da área de estudo é dominada por uma paisagem 
agrícola em mosaico com pequenos aglomerados populacionais dispersos (Figura 36). 

 

Figura 36 – Aspecto da paisagem na zona Norte da área de estudo, dominada por campos agrícolas, 
sebe natural e agregados populacionais. 

Numa pequena parcela muito próxima da pedreira encontra-se uma cultura de sequeiro de aveia em 
conjunto com outras gramíneas como o trigo e o azevém. (Figura 37). 

 

Figura 37 – Cultura de sequeiro de aveia 
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Na área de estudo existem áreas agrícolas abandonadas com habitats de herbáceas no seu sub-
coberto, nomeadamente o habitat 6210* (importante habitat de orquídeas) (Figura 38). 

 

Figura 38 – Olival 

As várzeas húmidas que ocorrem próximos dos limites Este e Oeste da área de estudo são ocupados na 
sua maioria por culturas anuais e alguns pomares (Figura 39). 

   

Figura 39 – Várzeas ocupados para agricultura. 

Zonas artificializadas  

São incluídos neste habitat todas as áreas humanizadas, que englobam as áreas de exploração de 
inertes, as zonas construídas e as áreas com presença de comunidades ruderais que se encontram 
perto de caminhos e zonas alteradas. Nestes locais o coberto vegetal está altamente alterado e/ou é 
praticamente inexistente. Os recursos florísticos presentes nestes locais incluem espécies de carácter 
antropófilo e de elevada tolerância ecológica. Comparativamente com os restantes habitats em análise, 
estas áreas não possuem valor ecológico relevante (Figura 40). 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA  

”SERRA DA ATOUGUIA” 
 

 

 

E.101883.05.001.aa ADITAMENTO 53 
 

  

Figura 40 – Zonas artificializadas na área de estudo.  

De acordo com os estudos já referidos (EPIA, Novo Aeroporto Lisboa-Ota, 2002; ALAMBI, 2007) refere-
se ainda que estão também referenciados para a envolvente da Ota os seguintes habitats: 3150 (Águas 
eutróficas permanentes e lênticas com comunidades vasculares dulceaquícolas), 3160 (Lagos e charcos 
distróficos naturais), 6220* (Subestepes de gramíneas e anuais da Thero Brachypodietea), 6420 (Pradarias 
húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion) e ainda 9540 (Formações paraclimáticas 
de Pinus, em condições específicas). 

Conclusão  

A caracterização efectuada para a área de estudo permitiu confirmar um total de 120 espécies vegetais, 
incluindo também espécies com interesse conservacionista. Foram encontradas 9 espécies RELAPE, 
nomeadamente Aceras antropophora (rapazinhos), Cephalanthera longifolia, Genista tournefortii subsp. 
tournefortii, Ophrys scolopax (flor-dos-passarinhos), Orchis italica (flor-dos-macacos-pendurados), 
Quercus ilex subsp. ballota (azinheira), Quercus suber (sobreiro) e Ulex jussiae (tojo-durázio) e Ruscus 
aculeatus (gilbardeira). 

No total, foram identificados dez habitats que se encontram incluídos no Anexo B-I do Decreto-Lei 
n.º140/99, de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de Fevereiro. As formações 
vegetais foram alvo de intervenção, de modo que a vegetação potencial encontra-se pouco 
representada na área de estudo. Um pouco por toda a área a licenciar, ocorrem manchas de matos no 
subcoberto das comunidades arbóreas, que representam etapas de substituição das comunidades 
arbóreas e arbustivas climácicas (matos, charnecas, matagais com azinho) e prados com orquídeas, 
mas a extensão destas comunidades é pouco expressiva.  

Os resultados do trabalho efectuado indicam que a flora e a vegetação da área de estudo se 
apresentam maioritariamente alteradas, principalmente para uso agrícola verificando-se que na 
envolvente ao projecto também ocorrem outras explorações de inertes. Embora a envolvente ainda 
possua importância conservacionista, especificamente, o vale do Canhão Flúvio-Cársico da Ota, com 
vários e relevantes habitats rochosos e matos xéricos extraordinariamente bem desenvolvidos. 

FAUNA E BIÓTOPOS 

Considerações iniciais 

À semelhança do descritor anterior, a elaboração da situação de referência da fauna e biótopos 
presentes na área em estudo, teve por base informação recolhida durante a pesquisa bibliográfica, 
efectuando-se as confirmações possíveis através de trabalho de campo. Durante as visitas à área de 
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estudo foi efectuado o reconhecimento dos biótopos e do seu estado de conservação e ainda a 
identificação de algumas espécies faunísticas. Como seria expectável, devido às características da 
fauna, foi impossível detectar a presença de todas as espécies possíveis, assim, foi através dos 
biótopos existentes e de informação relativa à distribuição das espécies, que se avaliou a ocorrência da 
“fauna potencial”.  

Neste capítulo são descritos os biótopos e a fauna que potencialmente ocorre, não só na área de 
estudo, como também na sua envolvente. Com base nesta caracterização será possível identificar e 
avaliar os impactes decorrentes da ampliação da pedreira sobre a componente fauna e biótopos e 
propor medidas de minimização, compensação ou potenciação dos impactes identificados. 

Metodologia 

Durante os trabalhos de campo foi feito o reconhecimento dos biótopos e ainda a identificação de 
algumas espécies faunísticas. A metodologia utilizada na caracterização da fauna da área analisada 
baseou-se essencialmente em prospecções de campo para identificação dos principais biótopos e 
inventariação de espécies, pesquisa bibliográfica; e avaliação da importância das zoocenoses. 

Prospecções de campo 

As saídas de campo realizaram-se em Novembro de 2004, Abril de 2009 e Novembro 2010. Durante 
estas saídas efectuou-se o levantamento exaustivo dos diferentes tipos de biótopos existentes na área a 
licenciar bem como a identificação de algumas espécies da fauna. Devido ao facto de na envolvente se 
encontrar uma área de interesse para a conservação de certas espécies, designada por Canhão da Ota 
e a Ribeira da Ota, em Novembro de 2010, foi também tido em consideração um “buffer” de 1km 
envolvente da área a licenciar. Com base na informação recolhida e com o conhecimento sobre os 
diferentes tipos de habitats utilizados pelas espécies a inventariar, optou-se por classificar os diferentes 
tipos de biótopos detectados em Matos e Matagais, Rupícola, Prados, Pinhal/Eucaliptal, Carvalhal, 
Vegetação ribeirinha, Linha de água, Área agrícola e Área artificializada. 

Considerando as características dos habitats da área de estudo, na análise da composição específica 
potencial foram considerados os vertebrados terrestres (anfíbios, répteis, aves e mamíferos) e ainda os 
peixes dulciaquícolas.  

Na avaliação da comunidade piscícola apenas se recorreu a pesquisa bibliográfica, dadas as 
dificuldades de amostragem que este grupo concerne, e pelo facto de apenas se localizarem na área 
envolvente, mais especificamente na Ribeira da Ota. 

No que remete à comunidade ornítica, foram realizados transeptos, sem duração pré-definida, de modo 
a amostrar todos os biótopos existentes na área de estudo e envolvente. As espécies foram 
identificadas por observação directa com auxílio de binóculos e por identificação de cantos. Não foram 
definidos pontos de escuta nocturnos para a detecção de aves nocturnas (Strigiformes e 
Caprimulgiformes). 

De forma a amostrar a herpetofauna associada a ecossistemas aquáticos (grupo dos anfíbios) foram 
realizadas observações directas diurnas dos corpos de água inseridos na área a licenciar (pequenas 
poças temporárias) e envolvente (Ribeira da Ota). 

A comunidade de répteis e mamíferos presentes na área foi amostrada através da realização de 
transeptos pedestres, durante os quais foram registadas as observações directas ou indícios de 
presença (trilhos, montículos, tocas, pegadas e dejectos) de espécies pertencentes a estes dois grupos 
faunísticos.  
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No caso concreto dos Quirópteros (morcegos), foram prospectados potenciais abrigos. Durante as 
primeiras horas após o pôr-do-sol, foram ainda realizados pontos de escuta de morcegos, recorrendo a 
um detector de ultra-sons (Pettersson Elektronik D 240X). 

Pesquisa bibliográfica 

Para a compilação de informação sobre a ocorrência de espécies de peixes dulciaquícolas recorreu-se a 
Ribeiro et al. (2007) e Cabral et al. (2006), a herpetofauna na área de estudo baseou-se em Loureiro et 
al. (2010), Ferrand de Almeida et al. (2001) e Cabral et al. (2006). Relativamente à avifauna 
consultaram-se a Equipa Atlas (2008), Mullarney et al. (2003), Marques & Barros (1998) e Cabral et al. 
(2006). A lista de mamíferos foi baseada em Cabral et al. (2006), ICN (2005), Mathias (coord.) (1999), 
Rainho et al. (1998), Mathias et al. (1998) e Madureira & Ramalhinho (1981). 

Critérios de avaliação das zoocenoses 

A avaliação da importância das comunidades de vertebrados terrestres da área de estudo foi efectuada 
segundo três critérios: 

• De acordo com a contribuição da área de estudo para a conservação das espécies. Neste âmbito, é 
dada particular importância à presença de espécies com estatuto de conservação nacional diferente 
de “Pouco Preocupante”, de distribuição geográfica restrita e incluídas nos Anexos que se seguem: 

I e II da Convenção de CITES; 

I e II da Convenção de Bona; 

II e III da Convenção de Berna; 

A-I, A-III, B-II, B-IV, B-V do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 49/2005 de 24 de Fevereiro. 

• De acordo com o valor cinegético das suas comunidades; 

• De acordo com a sua fenologia. 

Resultados 

Composição específica confirmada e potencial da área de estudo  

Todas as espécies cuja presença na área de estudo foi confirmada ou é considerada provável 
encontram-se coligidas nos Quadros 1, 2, 3, 4 e 5 do Anexo Fauna, do presente EIA. De referir que 
consideraram-se como espécies potencialmente presentes aquelas que se encontram referenciadas 
para as quadrículas UTM MD93 e ND03 onde se insere a área de estudo e também para as quadrículas 
UTM MD92 e ND02 que englobam parte da área envolvente, tendo ainda em conta os biótopos 
presentes. A listagem de espécies encontra-se organizada taxonomicamente por Classes, Ordens e 
Famílias, sendo indicado, para cada espécie, o seu nome científico, o nome vulgar, se a ocorrência da 
espécie foi confirmada no local e os Estatutos de Conservação em Portugal segundo o Livro Vermelho 
dos Vertebrados de Portugal1. Nos estatutos de Conservação apresenta-se também a situação legal dos 
taxa relativamente a: 

• Anexos da Convenção de CITES (Decreto n.º 50/80, de 23 de Julho - aprovação da Convenção de 
Washington; Decreto-Lei n.º 114/90, de 5 de Abril - regulamenta a aplicação da Convenção em 
Portugal; Portaria n.º 352/92, de 19 de Novembro); 

                                                           
1 Cabral (Coord.), 2006 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA  

”SERRA DA ATOUGUIA” 
 

 

 

56 ADITAMENTO E.101883.05.001.aa 
 

• Anexos das Convenções de Bona (ratificada pelo Decreto-Lei n.º 103/80, de 11 de Outubro);  

• Anexos das Convenções de Berna (ratificada por Portugal pelo Decreto-Lei n.º 95/81, de 23 de 
Julho e regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de Setembro);  

• Anexos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 
n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro (transposição para Portugal da Directiva Aves - Directiva n.º 
79/409/CEE, do Conselho, de 2 de Abril, alterada pelas Directivas n.º 91/244/CE, da Comissão, de 
6 de Março, 94/24/CE, do Conselho, de 8 de Junho, e 97/49/CE, da Comissão, de 29 de Junho; e 
da Directiva Habitats – Directiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de Maio, com as alterações que 
lhe foram introduzidas pela Directiva n.º 97/62/CE, do Conselho, de 27 de Outubro).  

A complexidade do ciclo anual da avifauna faz variar fortemente a composição das suas comunidades 
ao longo do ano, por este motivo, para este grupo, indica-se também e numa escala regional a sua 
fenologia, isto é, as variações sazonais dos hábitos das espécies. Deve considerar-se que tanto as 
espécies migradoras reprodutoras como as residentes são espécies nidificantes. Para este grupo é 
ainda indicado o estatuto SPEC (espécies com estatuto conservacionista a nível europeu). 

Peixes dulcíaquícolas 

Como referido anteriormente a avaliação da comunidade piscícola incidiu apenas em pesquisa 
bibliográfica, nomeadamente na consulta da carta piscícola nacional. A presença de espécies piscícolas 
encontra-se restringida à ribeira da Ota que atravessa parte da área envolvente, não havendo na área a 
licenciar qualquer corpo de água passível de albergar este grupo faunístico. 

Foram referenciadas como potenciais seis espécies (Quadro 1 do Anexo VI Fauna), apresentando duas 
delas um estatuto de conservação desfavorável, nomeadamente a Chondrostoma lusitanicum 
(Boga-portuguesa) com um estatuto de “Criticamente em Perigo” (CR) e a Anguilla anguilla 
(Enguia-europeia) contemplada com um estatuto de “Em Perigo” (EN). Como “Pouco Preocupante” (LC) 
encontram-se o Barbus bocagei (Barbo-comum) e o Cobitis paludica (Verdemã-comum). São 
consideradas como “Não Aplicável” (NA) o Gobio lozanoi (Gobio) e a Lepomis gibbosus (Perca-sol), 
ambas espécies invasoras. De referir ainda que a Boga-portuguesa é endémica de Portugal, o 
Barbo-comum e o Verdemã-comum são endemismos ibéricos. 

No que diz respeito a convenções de protecção e conservação da natureza a nível da União Europeia, 
verifica-se que o Barbo-comum, a Boga-portuguesa e o Verdemã-comum estão incluídos no Anexo III da 
convenção de Berna (espécies da fauna protegidas). No Anexo B-II do Decreto-Lei n.º 140/99, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro referente a espécies animais e vegetais de interesse 
comunitário cuja conservação exige a designação de zonas especiais de conservação encontram-se a 
Boga-portuguesa e o Verdemã-comum. O Barbo-comum está incluído no Anexo B-V que designa as 
espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja captura ou colheita na natureza e exploração 
podem ser objecto de medidas de gestão. 

Anfíbios 

Para a inventariação deste grupo de vertebrados recorreu-se essencialmente a pesquisa bibliográfica, 
uma vez que, não foi identificada nenhuma espécie durante as prospecções de campo.  

A área proposta para a ampliação da pedreira da “Serra da Atouguia” não apresenta biótopos favoráveis 
à ocorrência de anfíbios. A probabilidade de ocorrência de espécies deste grupo aumenta à medida que 
nos aproximamos da Ribeira da Ota localizada na área envolvente.  

As dez espécies consideradas pertencem a duas Ordens (Caudata e Anura) e a seis Famílias 
(Salamandridae, Pelodytidae, Pelobatidae, Bufonidae, Hylidae e Ranidae), sendo uma destas espécies, 
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nomeadamente o Triturus boscai (Tritão-de-ventre-laranja), um endemismo ibérico. (Quadro 2 do Anexo 
Fauna). Das espécies consideradas, apenas o Pelodytes sp. (Sapinho-de-verrugas-verdes) se encontra 
“Não avaliado” (NE), estando as restantes espécies classificadas com o estatuto de “Pouco 
Preocupante” (LC). O Pelobates cultripes (Sapo-de-unha-negra), o Bufo calamita (Sapo-corredor) e a 
Hyla meridionalis (Rela-meridional) encontram-se listados no Anexo II da Convenção de Berna 
(espécies da fauna estritamente protegidas), estando as restantes sete espécies incluídas no Anexo III 
desta convenção (espécies da fauna protegidas). No Anexo B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro que contempla espécies animais e vegetais de 
interesse comunitário que exigem uma protecção rigorosa estão incluídos o Triturus marmoratus 
(Tritão-marmorado), Sapo-de-unha-negra, Sapo-corredor e a Rela-meridional. A Rana perezi (Rã-verde) 
encontra-se no Anexo B-V do referido Decreto-Lei referente a espécies animais e vegetais de interesse 
comunitário cuja captura ou colheita na natureza e exploração podem ser objecto de medidas de 
gestão. 

Répteis 

Em Portugal continental vivem 27 espécies de répteis1. Todas estas espécies são carnívoras, sendo a 
grande maioria generalista. A diversidade de nichos ecológicos ocupados é maior que nos anfíbios – de 
quase exclusivamente aquáticos a totalmente terrestres, de fossoriais a arborícolas. Esta variedade de 
modos de vida torna extremamente difícil estabelecer metodologias que amostrem todas as espécies 
que existem num determinado local2. Mais uma vez, a pesquisa bibliográfica revelou-se de grande 
importância para este grupo pois não foram detectadas quaisquer espécies durante as prospecções de 
campo. 

A zona onde se insere a área de ampliação da pedreira encontra-se muito alterada, pelo que, apesar de 
apresentar condições mais favoráveis para a presença de répteis do que de anfíbios, a riqueza 
específica deverá ser também muito pobre para este grupo de vertebrados. Por outro lado, as áreas de 
matagal e rupícola que ladeiam a área de ampliação da pedreira são potencialmente ricas em 
lacertídeos. O Mauremys leprosa (Cágado) juntamente com as Cobras-de-água são as espécies com 
maior probabilidade de ocorrer na zona de linha de água. 

Com base na bibliografia, foram referenciadas como de ocorrência potencial treze espécies (Quadro 3 
do Anexo VI Fauna) pertencentes a três Ordens (Testudines, Sauria e Serpentes) e a cinco Famílias 
(Emydidae, Lacertidae, Scincidae, Colubridae e Viperidae). De acordo com o Livro Vermelho dos 
Vertebrados de Portugal apenas a Vipera latastei (Víbora-cornuda) possui um estatuto de conservação 
desfavorável de “Vulnerável” (VU) apresentado todas as outras espécies potenciais um estatuto de 
conservação em Portugal de “Pouco Preocupante” (LC). Relativamente a convenções de protecção e 
conservação da natureza a nível da União Europeia, das espécies referenciadas e de acordo com a 
Convenção de Berna, cinco são consideradas como estritamente protegidas (Anexo II) – Cágado, 
Lacerta lepida (Sardão), Lacerta schreiberi (Lagarto-de-água), Coluber hippocrepis (Cobra-de-ferradura) 
e Vibora-Cornuda as restantes oito como protegidas (Anexo III). Em relação ao Decreto-Lei n.º 140/99, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, verifica-se que o Cágado e o 
Lagarto-de-água estão incluídos no Anexos II. Estas espécies encontram-se ainda no Anexo IV do 
referido Decreto-Lei juntamente com a Podarcis hispanica (Lagartixa-ibérica) e a Cobra-de-ferradura. 

 

                                                           
1 Crespo & Oliveira, 1989. 
2 Rebelo & Crespo, 1999 
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Aves 

O estudo da avifauna tem-se revelado indispensável, não só pelo valor do conhecimento do seu papel 
nos ecossistemas, mas também por se ter demonstrado que a monitorização das populações de aves 
pode ser utilizada como indicador da qualidade ambiental e como referencial na detecção de 
determinadas alterações sofridas pelo meio1.  

A classe das aves apresenta numerosas vantagens relativamente a outros grupos de vertebrados, as 
quais permitem chegar directamente a aplicações práticas. As manifestações visuais e acústicas da 
maior parte das espécies faz com que estas sejam particularmente acessíveis ao observador. Durante a 
realização das 3 saídas de campo foi confirmada a presença de 30 espécies, apresentando um estatuto 
de “Quase Ameaçado” (NT) apenas a população residente de Turdus philomelos (Tordo-músico), tendo 
todas as outras espécies um estatuto de “Pouco Preocupante” (LC) (Quadro 3).  

Quadro 3 – Espécies da avifauna observadas durante as diversas saídas de campo 

Nome científico Nome Vulgar 
Estatuto de Conservação 

Portugal 
Data de Observação 

Egretta garzetta Garça-branca LC Nov. 2010 
Anas platyrhynchos Pato-real LC Nov. 2004 

Buteo buteo Águia-de-asa-redonda LC Nov. 2004; Nov. 2010 
Falco tinnunculus Peneireiro-vulgar LC Nov. 2004; Abr. 2009; Nov. 2010 
Alectoris rufa Perdiz LC Abr. 2009 
Columba livia Pombo-das-rochas LC Nov. 2010 

Streptopelia turtur Rola-brava LC Nov. 2010 
Delichon urbicum Andorinha-dos-beirais LC Abr. 2009 
Motacilla alba Alvéola-branca LC Abr. 2009; Nov. 2010 

Erithacus rubecula Pisco-de-peito-ruivo LC Nov. 2004; Nov. 2010 
Phoenicurus ochruros Rabirruivo-preto LC Nov. 2004; Nov. 2010 
Saxicola torquata Cartaxo-comum LC Nov. 2004; Abr. 2009; Nov. 2010 
Turdus merula Melro-preto LC Nov. 2004; Abr. 2009; Nov. 2010 

Turdus philomelos Tordo-músico NT/LC Nov. 2004 
Cettia cetti Rouxinol-bravo LC Nov. 2004 

Cisticola juncidis Fuinha-dos-juncos LC Nov. 2004 
Sylvia atricapilla Toutinegra-de-barrete LC Nov. 2004 

Aegithalos caudatus Chapim-rabilongo LC Nov. 2004 
Parus caeruleus Chapim-azul LC Abr. 2009; Nov. 2010 
Parus major Chapim-real LC Nov. 2004 

Certhia brachydactyla Trepadeira LC Nov. 2010 
Lanius meridionalis Picanço-real LC Nov. 2010 
Garrulus glandarius Gaio LC Nov. 2004 

Pica pica Pega-rabuda LC Nov. 2010 
Corvus corone Gralha-preta LC Nov. 2004; Abr. 2009; Nov. 2010 

Passer domesticus Pardal LC Nov. 2010 
Fringilla coelebs Tentilhão LC Nov. 2004; Abr. 2009 
Serinus serinus Chamariz LC Nov. 2004; Abr. 2009; Nov. 2010 
Carduelis chloris Verdilhão LC Nov. 2010 

Carduelis carduelis Pintassilgo LC Nov. 2004; Abr. 2009; Nov. 2010 
 

                                                           
1 Vicente et. al, 1999 
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Como seria expectável, até pela sua dimensão, as aves são o grupo com maior representatividade de 
entre os grupos analisados, tendo sido considerada a ocorrência possível de 92 espécies, pertencentes 
a 15 ordens (Podicipediformes, Ciconiformes, Anseriformes, Falconiformes, Galliformes, Gruiformes, 
Charadriimormes, Columbiformes, Cuculiformes, Strigiformes, Caprimulgiformes, Apodiformes, 
Coraciiformes, Piciformes e Passeriformes) e a 37 famílias (Quadro 4 do Anexo VI Fauna).  

Em termos de estatuto de conservação das espécies em território nacional1, verifica-se que: 

• uma espécie tem estatuto de “Em Perigo” (EN): Hieraaetus fasciatus (Águia de Bonelli); 

• quatro espécies têm estatuto de “Vulnerável” (VU): Accipiter gentilis (Açor), Falco subbuteo (Ógea); 
Caprimulgus europaeus (Noitibó-cinzento), Caprimulgus ruficollis (Noitibó-de-nuca-vermelha); 

• oito espécies têm estatuto de “Quase Ameaçado” (NT): Elanus caeruleus (Peneireiro-cinzento), 
Circaetus gallicus (Águia-cobreira), Hieraaetus pennatus (Águia-calçada), Bubo bubo (Bufo-real), 
Tachymarptis melba (Andorinhão-real), a população residente de Tordo-músico, Lanius senator 
(Picanço-barreteiro) e Corvus corax (Corvo); 

• três espécies tem estatuto de “Informação Insuficiente” (DD): Columba livia (Pombo-das-rochas), 
Otus scops (Mocho-d’orelhas), Asio otus (Bufo-pequeno). 

Ao nível da protecção e conservação da natureza da União Europeia verifica-se que de entre as 
espécies referenciadas, 16 estão incluídas no Anexo A-II da Convenção de CITES, pelo que, apesar de 
não se encontrarem em perigo de extinção, o seu comércio deve ser controlado de modo a evitar uma 
comercialização não compatível com a sua sobrevivência. Ao abrigo do Anexo II da Convenção de Bona 
(Decreto-Lei n.º 103/80, de 11 de Outubro) estão 28 espécies que são espécies migradoras com 
estatuto desfavorável e que exigem acordos internacionais para assegurar a sua conservação. A grande 
maioria das espécies referenciadas (86 de 92 espécies) está incluída na Convenção de Berna, sendo 
65 consideradas como estritamente protegidas (Anexo II) e 21 como protegidas (Anexo III). 
Relativamente ao Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 
Fevereiro, verifica-se a ocorrência de 13 espécies que constam do Anexo A-I, o que indica que são 
espécies de aves de interesse comunitário cuja conservação requer a designação de zonas de 
protecção especial.  

Das 64 espécies de aves potencialmente ocorrentes, 11 são consideradas caça menor, de acordo com o 
Decreto-Lei n.º 227-B/2000, de 15 de Setembro, a saber: Anas platyrhynchos (Pato-real), Alectoris rufa 
(Perdiz), Coturnix coturnix (Codorniz), Gallinula chloropus (Galinha-d’água), Pombo-da-rochas, 
Streptopelia turtur (Rola-brava), Turdus merula (Melro-preto), Tordo-músico, Garrulus glandarius (Gaio), 
Pica pica (Pega-rabuda) e Corvus corone (Gralha-preta). 

As 30 espécies identificadas durante as prospecções de campo são consideradas muito abundantes ou 
abundantes em território português (Portugal Continental)2. A nidificação na zona de pinhal é mais 
provável para espécies, como por exemplo, o Buteo buteo (Águia-de-asa-redonda), o Corvus corone 
(Gralha-preta), o Fringilla coelebs (Tentilhão-comum) e o Parus caeruleus (Chapim-azul). O Falco 
tinnunculus (Peneireiro), encontra condições mais favoráveis para nidificar na galeria rupícola presente 
na área envolvente, enquanto o Saxicola torquatus (Cartaxo) deverá utilizar os matagais. Outras 
espécies, como por exemplo o Erithacus rubecula (Pisco-de-peito-ruivo), não demonstram uma forte 
associação a um determinado tipo de habitat para se reproduzirem. 

Analisando de um modo geral o tipo de ocorrência da avifauna potencial da área de estudo, verifica-se 
que a maioria das espécies consideradas (61%) é Residente. As restantes espécies possuem em 

                                                           
1 Cabral (Coord.), 2006 
2 Mullarney et al., 2003 
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Portugal populações de diferentes fenologias (Migrador reprodutor – 24%; Residente e Visitante – 11%; 
Migrador reprodutor e Residente – 2%; Migrador reprodutor, Visitante e Residente – 1% e Não indígena 
1%). De salientar que tanto as espécies Residentes como Migradoras reprodutoras são nidificantes, o 
que significa que todas as espécies consideradas como potenciais possuem populações que se 
reproduzem em Portugal, não quer no entanto dizer que todas se reproduzem na área a ampliar ou até 
mesmo na sua envolvente.  

As espécies que potencialmente ocorrem na área de estudo ou envolvente podem estar mais ou menos 
associadas a determinado biótopo, sendo que, muitas delas, têm preferência por paisagens mistas 
(e.g.: maior parte das rapinas). Apesar de não denotarem uma especialização extrema, muitas espécies 
apresentam uma nítida preferência por determinados biótopos, como por exemplo: 

• Linha de água e vegetação associada (Ribeira da Ota – envolvente da área de estudo): Ardea 
cinerea (Garça-real), Pato-real, Motacilla alba (Alvéola-cinzenta) e Cettia cetti (Rouxinol-bravo); 

• Matagais das encostas: Merops apiaster (Abelharuco), Pisco-de-peito-ruivo; 

• Encostas rochosas: Bufo-real, Águia de Bonelli, Apus apus (Andorinhão-preto), Phoenicurus 
ochruros (Rabirruivo-preto) e Monticola solitarius (Melro-azul); 

• Pinhal: Picus viridis (Peto-verde), Dendrocopus major (Pica-pau-malhado-grande) e Parus ater 
(Chapim-preto); 

• Áreas artificializadas: Hirundo rústica (Andorinha-das-chaminés) e Passer domesticus (Pardal). 

Apesar de na envolvente da área de estudo existirem aparentemente habitats favoráveis à ocorrência de 
certas espécies como o Bufo-real1, a probabilidade desta actualmente ocorrer é reduzida, uma vez que, 
é uma espécie algo sensível à perturbação humana e, como já foi referido anteriormente, a zona onde 
se insere a área de estudo, assim como grande parte da área envolvente, encontra-se profundamente 
perturbada pela actividade humana (Figura 40).  

De acordo com informações prestadas por um caçador em Novembro de 2004 perto da área de estudo, 
com a longa actividade nesta zona, também a caça terá contribuído para a depauperação da avifauna, 
essencialmente no que diz respeito a espécies de rapinas. Segundo o mesmo, o último exemplar de 
Aquila chrysaetos (Águia-real) foi abatido por um caçador há cerca de 15 anos atrás (à data de hoje, à 
20 anos atrás), porém, facilmente se detecta que esta informação não é rigorosa, uma vez que, segundo 
Rufino (1989) a distribuição desta espécie não está dada para a região em estudo nem para outras 
regiões próximas. No entanto, esta informação não é de todo descabida de significado, uma vez que, 
dada a distribuição, a morfologia e o biótopo de ocorrência e nidificação, o exemplar a que o caçador se 
referiu podia perfeitamente ser uma Hieraaetus fasciatus (Águia de Bonelli)2.  

Mamíferos 

A inventariação das espécies de mamíferos baseou-se em prospecções de campo e em pesquisa 
bibliográfica. Durante os trabalhos de campo foi detectada a presença de Oryctolagus cuniculus 
(Coelho-bravo), através de observação directa e presença de dejectos e Vulpes vulpes (Raposa), 
através de dejectos, quer na saída de 2009 quer na de 2010 (Figura 21). 

                                                           
1 Frequenta uma variedade considerável de habitats desde que pouco habitados (ex: vales rochosos, grandes extensões de 
matos, etc.) (Rufino, 1989). 
2 “Menos exigente do que a águia-real, frequenta geralmente zonas de fragas, tanto nas serras como nos vales alcantilados 
(…). Nidifica normalmente em fragas (…). A altura das fragas utilizadas é muito variável, havendo casos de ninhos 
construídos em pequenos afloramentos rochosos de fácil acesso.” (Rufino, 1989). 
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Figura 41 – Dejectos de Coelho (à esquerda) e de Raposa (à direita) encontrados na área de estudo. 

Quanto aos quirópteros, a sua presença foi confirmada na área de estudo por meio da existência de 
dejectos numa casa abandonada (Figura 22) e através de gravações realizadas nas prospecções de 
campo em Abril de 2009. De destacar ainda a presença de potenciais abrigos nas grutas existentes no 
Canhão da Ota (envolvente da área a licenciar). Nos quatro pontos de escuta realizados (matos, campo 
agrícola abandonado/prado, eucaliptal/pinhal e pedreira – duração de 10 minutos cada) foi detectada a 
passagem de 13 morcegos. Após análise das gravações efectuadas, verificou-se que 12 delas podem 
pertencer a Pipistrellus pipistrellus (Morcego-Anão), Pipistrellus pygmaeus (Morcego-pigmeu) ou 
Miniopterus schreibersii (Morcego-de-peluche), no entanto, dado que as gravações são de uma área 
com forte influência humana, com bastante luminosidade, pode-se afirmar com um elevado grau de 
probabilidade que estes indivíduos são Morcegos-anão, visto esta ser uma espécie de morcego 
bastante plástica no sentido em que são conhecidos os seus hábitos alimentares em áreas urbanas 
(caça em redor de postes de iluminação, pois os insectos são muito atraídos pela luz). Foi ainda 
confirmada a presença de Pipistrellus kuhli (Morcego-de-Kuhl), na área a ampliar (mais propriamente no 
biótopo constituído por pinhal). Ambas as espécies detectadas apresentam um estatuto de conservação 
de “Pouco Preocupante“ (LC) segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal. 

 

Figura 42 – Casa abandonada com guano. 
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Num inquérito realizado a um caçador, perto da área de estudo em Novembro de 2004, foi-nos dito que, 
é frequente a ocorrência de: Coelho, Raposa, Herpestes ichneumon (Sacarrabos), Meles meles 
(Texugo), Genetta genetta (Geneta) e Sus scrofa (Javali). Segundo o mesmo, a Lepus granatensis 
(Lebre) já não existe nesta área.  

No Quadro 5 do Anexo VI Fauna listam-se todas as espécies consideradas como de ocorrência 
potencial na área de intervenção do projecto e na sua envolvente. As 35 espécies consideradas 
distribuem-se por seis Ordens (Insectívora, Chiroptera, Lagomorpha, Rodentia, Carnivora e Artiodactila) 
e por treze Famílias.  

De referir que o Sorex granarius (Musaranho-de-dentes-vermelhos), o Crocidura suaveolens 
(Musaranho-de-dentes-brancos-pequeno), a Arvicola sapidus (Rata-de-água), o Mustela putorius 
(Toirão) e a Lutra lutra (Lontra) são espécies que apesar se serem consideradas como potenciais, estão 
associadas a biótopos húmidos ou aquáticos, como aqueles presentes em parte da área envolvente, 
sendo a sua presença na área a licenciar bastante improvável. 

Em relação ao estatuto de conservação das espécies em Portugal é de notar que alguns quirópteros 
apresentam um estatuto desfavorável, nomeadamente o Rhinolophus euryale (Morcego-de-ferradura-
mediterrânico), o Rhinolophus mehelyi (Morcego-de-ferradura-mourisco) e o Myotis blythii (Morcego-
rato-pequeno) com um estatuto de conservação de “Criticamente Em Perigo” (CR), já o Rhinolophus 
ferrumequinum (Morcego-de-ferradura-grande), o Myotis myotis (Morcego-rato-grande) e o Miniopterus 
schreibersii (Morcego-de-peluche) apresentam um estatuto “Vulnerável” (VU). O Coelho-bravo possui 
um estatuto de conservação de “Quase Ameaçado” (NT), já as restantes espécies consideradas como 
potenciais são tidas como “Pouco Preocupante” (LC). 

Quanto às Convenções Internacionais ratificadas por Portugal no âmbito da Conservação da Natureza, 
verifica-se que as dez espécies de morcegos consideradas como potências são espécies cujo estado de 
conservação é desfavorável de acordo com o Anexo II da Convenção de Bona. Segundo a Convenção 
de Berna, dez espécies são consideradas como estritamente protegidas, nove delas quirópteros, 
(Anexo II) e quinze como protegidas (Anexo III). Em relação ao Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, sete espécies são de interesse comunitário, 
cuja conservação exige a designação de zonas especiais de conservação (Anexo B-II) que também se 
encontram no Anexo B-IV (espécies de interesse comunitário exigindo uma protecção rigorosa), 
juntamente com mais outras quatro espécies. No Anexo B–V, que engloba espécies de interesse 
comunitário cuja captura ou colheita na natureza e exploração pode ser objecto de medidas de gestão, 
estão a Mustela putorius (Toirão), a Geneta e o Sacarrabos. 

Da lista potencial de espécies, segundo a Lei da Caça (Decreto-Lei n.º 227-B/2000, de 15 de Setembro), 
três são consideradas espécies de caça menor (Coelho, Raposa e Sacarrabos) e uma é considerada 
espécie de caça maior (Javali). 

Conclusão  

A área proposta para a ampliação da pedreira da “Serra da Atouguia” encontra-se profundamente 
intervencionada pela acção humana, não apresentando condições favoráveis à ocorrência permanente 
de espécies mais sensíveis, as quais, a ocorrer, deverão fazê-lo apenas de passagem. Esta situação 
não é de estranhar dado que esta área encontra-se inserida no interior de um núcleo de pedreiras em 
exploração.  

A envolvente da área de projecto, em especial a área designada por Canhão da Ota, indicia que outrora 
esta zona deverá ter tido condições favoráveis à presença de um elevado número de espécies, porém, 
apesar de se ter incluído na lista potencial várias espécies com interesse conservacionista (protegidas 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA  

”SERRA DA ATOUGUIA” 
 

 

 

E.101883.05.001.aa ADITAMENTO 63 
 

por legislação nacional e internacional), actualmente, é provável que algumas das mais sensíveis já 
deverão ter abandonado esta área.  

Com base na informação recolhida pode-se concluir que a área proposta para ampliação não tem 
especial interesse conservacionista, não só a nível nacional, como também regional e até mesmo local.  

38. Avaliação da importância do canhão fluvio-cársico da Ota em termos de conectividade ao nível da 
estrutura ecológica regional e local 

Como elemento de destaque na proximidade do projecto em questão encontra-se o já referido Canhão 
Flúvio-Cársico da Ota.  

Todos os estudos feitos na zona, nomeadamente para a elaboração do Estudo Preliminar de Impacte 
Ambiental para instalação do Aeroporto em Ota, do Plano Regional de Ordenamento do Território da 
Área Metropolitana de Lisboa (PROT-AML) e ainda outros documentos (Crispim, 2008; Alambi, 2007) 
realçam a importância do local em termos, geológicos, florísticos e faunísticos. 

Estes estudos classificam o “Canhão Cársico de Ota” como “Área Nuclear para a Conservação da 
Natureza”, constituindo assim uma área prioritária para a conservação da natureza da região que, no 
dizer do PROT-AML, “deve ver assegurada a sua protecção”. Classifica ainda a paisagem do Canhão 
Cársico da Ota como “única na região de Lisboa” e como “apresentando características geomorfológicas 
da maior relevância a nível nacional”  

Segundo a Estrutura Regional de Protecção e Valorização  Ambiental (ERPVA), definida pelo 
PROT-OVT (onde agora se insere a região em estudo), o Canhão da Ota constitui uma área nuclear da 
rede secundária de valorização e protecção ambiental desta estrutura regional. A ERPVA é constituída 
por uma rede hierarquizada de sistemas e subsistemas concretizada num conjunto de áreas nucleares e 
complementares e de corredores ecológicos, que estão divididos em três níveis: rede primária, rede 
secundária e rede complementar.  

A ERVPA define as Áreas Nucleares como “compreendendo, no essencial, um conjunto de paisagens 
notáveis com elevado interesse nacional e regional para a conservação da natureza e biodiversidade e 
com particular sensibilidade às actividades humanas. Estas áreas são articuladas entre si através de 
Corredores Ecológicos que têm como objectivo assegurar a continuidade dos processos ecológicos e 
favorecer os fluxos de indivíduos entre os diferentes sistemas.”  

Na Rede Primária estão incluídas “as principais unidades ecológicas que apresentam elevado valor 
natural e paisagístico e cujas prioridades de conservação são relevantes à escala europeia e nacional. 
É composta por Áreas Nucleares Estruturantes (ANE) articuladas entre si através de Corredores 
Ecológicos Estruturantes (CEE) de dimensão regional e nacional.” Os CEE interligam sistemas 
ecológicos regionais como é o caso do Corredor Serrano, no qual se integra o Canhão da Ota, que 
corresponde “a um eixo que se prolonga desde Sicó-Alvaiázere a Arruda dos Vinhos, atravessando as 
Serras de Montejunto, Aire e Candeeiros. Os valores naturais associados subjacentes a este corredor 
são as formações de vegetação natural e semi-natural que, embora fragmentadas, ainda apresentam 
alguma continuidade e garantem a conectividade entre os ecossistemas serranos. Este corredor 
organiza-se na articulação entre as áreas classificadas da Serra de Montejunto, Aire e Candeeiros e o 
Sítio de Sicó-Alvaiázere.”  

A Rede Secundária tem “como suporte fundamental valores ecológicos com relevância regional e 
intermunicipal, designadamente os que estão associados aos recursos hídricos superficiais ou 
subterrâneos, às baixas aluvionares e a áreas de elevado valor ecológico com dimensão relevante ao 
nível regional e local que não estão incluídas na Rede Nacional de Áreas Protegidas ou em áreas 
classificadas da Rede Natura 2000.” O Canhão da Ota está incluído na Áreas Nucleares Secundárias 
(ANS), que “constituem espaços com elevado valor para a conservação da biodiversidade e da 
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paisagem, e únicos na identidade regional”, e estão “identificadas como espaços de elevado valor 
ecológico, cujos limites e valor de conservação devem ser objecto de estudo detalhado e posterior 
classificação ao nível municipal ou intermunicipal”.  

A taxa a que se tem verificado a expansão urbana, e sobretudo a forma desordenada como esse crescimento 
se tem processado, constitui um sério risco de que algumas áreas de elevado interesse conservacionista se 
transformem em verdadeiras ‘ilhas’, comprometendo a sua viabilidade ecológica a longo prazo.  

Em suma, o Canhão da Ota é considerado como uma das áreas importantes da região e como tal com 
relevância para a conectividade ecológica local e intra-regional, fazendo parte de corredores ecológicos 
definidos e destinados a manter a conectividade entre ecossistemas, que promovem a conservação da 
biodiversidade aquática e ribeirinha e estabelecem eixos de movimentação para espécies de fauna e 
flora terrestres que garantem a manutenção da biodiversidade em sistemas de elevada produtividade 
agrícola e florestal. 

PAISAGEM 

39. Solicita-se a apresentação de cartografia das Bacias Visuais 

a. da pedreira, na sua configuração actual e na configuração que terá após a ampliação 
presentemente sujeita a análise, para que seja possível avaliar os acréscimos previstos, no 
que respeita aos impactes cénicos da mesma; 

Ver Figura 43 e Figura 44. 

b. do aterro de estéreis existente à cota final prevista; e  

Ver Figura 45. 

c. da área para onde será deslocada a instalação de britagem e lavagem de rocha. 

Ver Figura 46. 

Para uma melhor leitura desta cartografia, a mesma deve ser apresentada à escala 
1/25000 ou maior, sobre carta militar de forma transparente, abrangendo um buffer de 4 km 
em torno da área da pedreira. A bacia visual do projecto deve ser gerada considerando as 
cotas previstas para o mesmo durante a sua exploração, considerando o momento mais 
desfavorável 

A cartografia apresentada foi elaborada através do princípio de intervisibilidade que faz referência à 
linha de visibilidade de dois pontos, em que por exemplo, um observador e um objecto observado 
apresentam visibilidade recíproca. Através deste princípio, foi elaborada, recorrendo a um software de 
Sistemas de Informação Geográfica (SIG), um Modelo Digital de Terreno (MDT), utilizando o valor de 
elevação de cada pixel deste modelo para determinar a visibilidade das áreas em análise e a definição 
das cotas finais destas áreas, não considerando a presença da vegetação ou infra-estruturas existentes, 
que em algumas situações funcionam como barreira visual. 

Importa ainda referir que a escavação será efectuada em concomitância com a recuperação 
paisagística, e a cartografia realizada considera a exploração sem qualquer a implementação do Plano 
Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP). 
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Deste modo foi cartografada a bacia visual, num raio de 4000 m, da pedreira “Serra da Atouguia” e sua 
configuração após ampliação, representado com preenchimento a cinza, os locais onde não é possível 
visualizar qualquer ponto das áreas em análise e, com preenchimento verde, os locais onde é possível 
visualizar um qualquer ponto destas mesmas áreas, considerando sempre o momento mais 
desfavorável em termos visuais e paisagísticos.  

Das simulações efectuadas conclui-se que, embora a pedreira se destaque, em determinadas situações 
da realidade envolvente pelas características que lhe estão inerentes (e.g.: alteração da topografia, 
áreas desmatadas e com cores claras e contrastantes, presença de maquinarias e equipamentos), o 
impacte visual expectável, daí resultante é reduzido, dado que a maioria dos observadores sensíveis 
encontram-se a uma distância considerável das áreas afectadas, para que os impactes visuais sejam 
considerados elevados. 

40. No que respeita a análise de impactes decorrentes da implantação do projecto, estes devem ser 
descritos e caracterizados quanto à sua duração e reversibilidade, significância e magnitude. 
Devem ainda ser considerados os impactes que ocorrerão na envolvente à área do projecto, 
induzido pelo mesmo. 

No que respeita à análise de impactes decorrentes da implementação do projecto, bem como na área 
envolvente do mesmo, considera-se que serão negativos, certos e significativos, de fraca magnitude, 
tendo em conta as área reduzidas que irão ser afectadas em cada fase (a escavação será efectuada em 
concomitância com a recuperação paisagística) e o enquadramento cénico onde a mesma se insere, 
sendo também temporários e reversíveis, dado que irá existir a reposição parcial da morfologia do 
território bem como a devolução da vegetação autóctone e ocupação original, cerca de 37 anos após o 
início da lavra. Assim, uma vez que apenas ocorrerão durante a fase de lavra da pedreira, a 
generalidade dos impactes ambientais associados à sua presença serão completamente eliminados 
com a conclusão da implementação do PARP, após o encerramento da actividade extractiva. 

41. Solicita-se a apresentação do cronograma de actividades da pedreira (Quadro II.17) com maior 
detalhe na programação, quer temporal quer das acções previstas para cada fase, nomeadamente 
em relação as acções de: desmatem e descubra; e, espalhamento de Terras Vegetais e/ou 
Estéreis e Plantações e Sementeiras. 

Ver Quadro 4. 

42. Solita-se esclarecimento quanto ao aparente aumento da Área da Instalação da Britagem e 
Lavagem 

A área apresentada no projecto como futura área de britagem inclui também o parque de produtos. 
Deste modo, e somando a área da britagem com a área do parque de produtos existentes, o resultado 
(67 200 m2) será inferior à área total proposta para a futura área de britagem que será de 46 800 m2. 

43. É referido que a terra viva decapada será devidamente acondicionada em pargas na zona 
Nordeste, remetendo para o Desenho 2, no entanto a representação gráfica da representação 
gráfica da referida área, aparenta não coincidir com a localização expressa no texto (pág. II.12). 
Solicita-se esclarecimento, sew a localização a Nordeste é em relação à área de exploração da 1ª 
fase e qual a localização prevista para a destas terras para as restantes fases. 

De facto, a localização da zona de armazenamento de pargas é no quadrante Sudeste da área a 
licenciar e não na zona Nordeste como é referido na Pag. II 12 do EIA (Desenho 2). Quanto à 1ª Fase, a 
localização das pargas a Nordeste, encontra-se correcta. 
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44. Solicita-se esclarecimento das condições em que será realizado o armazenamento das terras 
vegetais, em termos de dimensões (altura, largura e comprimento) e protecção da sua qualidade. 

O armazenamento das terras vegetais será efectuado através da constituição de pargas. A sua estrutura 
deverá ser estreita (não devendo ultrapassar os 15 metros de largura), comprida e com uma altura 
nunca superior a 2 m (de modo a que o ângulo de repouso do talude não ultrapasse os 12º), com o cimo 
ligeiramente côncavo para uma boa infiltração da água. As mesmas serão semeadas, à razão de 3 g/m2, 
com tremocilha se a parga for construída no Outono e abóbora se a parga for construída na Primavera, 
para evitar o aparecimento de ervas infestantes.  

45. Quanto ás medidas de mitigadoras propostas, o EIA refere apenas a implementação do PARP, não 
referindo quaisquer medidas de mitigação para a fase de exploração, lacuna esta que deve ser 
colmatada – ou assumida como tal, caso se considere que não há medidas mitigadoras possíveis 
de implementação nesta fase 

No que diz respeito ao descritor em análise, as medidas de minimização propostas baseiam-se na 
implementação efectiva do PARP. Este será implementado/executado em concomitância com a lavra, o 
qual garantirá a recuperação faseada da área da pedreira, sendo executado de imediato (Fase 0), a 
plantação da cortina arbórea e a recuperação do aterro. Deste modo, o cumprimento das medidas do 
PARP, de acordo com a calendarização das actividades propostas será suficiente para mitigar os 
impactes na Paisagem resultantes da ampliação da pedreira. 
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Quadro 4 - Cronograma das actividades da pedreira. 

ACTIVIDADES ZONAS 
TEMPO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

EXPLORAÇÃO 

FASE 1                                             

FASE 2                                             
FASE 3                                             
FASE 4                                             

DESMATAÇÃO E DESCUBRA                                             

ATERRO 
CONSTRUÇÃO                                             
CONTROLO                                             

RECUPERAÇÃO 

INTERVENÇÃO INICIAL 
FASE 0                                             

RECUPERAÇÃO 
FASE 1 A 4                                             

ESPALHAMENTO DE TERRAS 

VEGETAIS E/OU ESTÉREIS                                             

PLANTAÇÕES E SEMENTEIRAS                                             
MANUTENÇÃO E 

CONSERVAÇÃO                                             

DESACTIVAÇÃO                                             
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Figura 43 – Bacia Visual da configuração actual das áreas de escavação da pedreira “Serra da 
Atouguia” 
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Figura 44 – Bacia Visual da configuração da área de escavação após ampliação da pedreira “Serra da 
Atouguia” 
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Figura 45 – Bacia Visual da Área para onde será deslocada a instalação de britagem e lavagem de 
rocha da Pedreira “Serra da Atouguia” 
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Figura 46 – Bacia Visual do Aterro de Estéreis da Pedreira “Serra da Atouguia”, à cota final prevista. 

 

 

 

REFORMULAÇÃO DO RESUMO NÃO TÉCNICO (RNT)  
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O RNT reformulado deve ter em consideração os elementos adicionais ao EIA solicitados e ainda 
atender aos seguintes aspectos: 

- A localização do projecto (fig 1) deve ser enquadrada cartográficamente a nível nacional, regional e 
local; 

- Na fig. 3 identificar o ponto 3 “futuros escritórios” 

- Indicar o número previsível de camiões a utilizar 

- Fazer referência aos potenciais impactes cumulativos 

- Apresentar, em escala adequada, cartografia georeferênciada com indicação da localização do 
projecto, pedreiras já existentes e acessos a utilizar 

- O novo RNT deverá ter uma data actualizada 

Quanto à solicitação de reformulação do Resumo Não Técnico, faz-se notar que os critérios para a 
elaboração de resumos não técnicos de estudos de impacte ambiental, especificados no Anexo III da 
Portaria n.º 330/2000, de 2 de Abril, indicam que o papel do Resumo Não Técnico (RNT) é o de 
sumariar e traduzir em linguagem não técnica o conteúdo do EIA. 

É ainda no Anexo III deste diploma que se indica que “O RNT deve ser suficientemente completo para 
que possa cumprir a função para a qual foi concebido, sintetizando o conteúdo do EIA, sem ser 
exaustivo, não tendo de abordar, necessariamente, todos os pontos focados no EIA.” 

Após resposta à solicitação da CA, concretizadas neste Aditamento, considera-se que os elementos 
adicionais ao EIA não são, na generalidade, relevantes para o Resumo Não Técnico. No entanto, 
procedeu-se a correcções solicitadas pela CA supra referidas. 

Como solicitado pela CA, procede-se, ainda, à entrega do Aditamento ao EIA e do RNT em formato pdf 
(portable document format). 

QUESTÕES EFECTUADAS NO ÂMBITO DO FAX: N.º APA 2010-11-11 S-016126/2010, DE 6 DE DEZEMBRO DE 

2010, REF 2663/AIA 2332/GAIA 

ASPECTOS GERAIS 

1) Correcção da Figura I.3 (Características da área de intervenção e envolvente próxima) e/ou 
respectiva legenda, uma vez que existem incoerências entre ambas. 

Agradeço leitura da resposta à questão 5, prestada no âmbito do pedido do Fax: n.º APA 2010-11-11 
S-015270/2010, de 11 de Novembro de 2010, Ref 2499/AIA 2332/GAIA 

2) Apresentar planta cartográfica que localize e identifique 

• as pedreiras que pertencem ao núcleo de exploração de calcários da Serra da Atouguia; 

Ver ponto 6 da Figura 3 e Figura 47 

• outras pedreiras existentes ou previstas na área envolvente do projecto; 

Não foram identificadas outras pedreiras existentes ou prevista na envolvente do projecto 

• unidades industriais existentes ou previstas na área envolvente do projecto. 

As unidades industriais existentes são as identificadas como 9 na Figura 48. Não foram identificadas 
unidades industriais previstas 
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Figura 47 – Núcleo de pedreiras da Serra da Atouguia e acessos 
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3) Indicar a frequência prevista para a realização de pegas de fogo (desmonte do depósito mineral com 
recurso a explosivos). 

Resposta prestada no ponto 15 seguinte 

4) Apresentar os desenhos 1. 2 e 3 a escala adequada a sua análise uma vez que os desenhos que 
integram o EIA não têm legibilidade (correspondem a uma redução da cartografia à escala 1/2000 que 
não permite a sua leitura e interpretação). 

Sobre este assunto, solicita-se consulta dos Desenhos do Plano de Pedreira (Projecto) 

5) Esclarecer se a pedreira em avaliação labora no período do entardecer (das 20 h às 23h). 

Como referido na página II.15 do relatório síntese do EIA, o horário de laboração da pedreira será 
restrito ao período diurno 

AMBIENTE SONORO 

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL 

6) Apresentar uma planta cartográfica preferencialmente à escala 1:5000 ou 1:10000 que identifique e 
delimite claramente 

• os receptores sensíveis considerados na avaliação; 

• os locais onde foram efectuadas as medições de ruído; 

• os edifícios de uso sensível (habitações, escolas, etc ) existentes e/ou previstos na envolvente 
do projecto; 

• o limite da área (do projecto) a licenciar e o limite da área a explorar; 

• as vias de acesso/percursos rodoviários de acesso á pedreira em avaliação, incluindo os 
acessos internos. 

De referir que não se considera adequado que a planta cartográfica solicitada corresponda a uma 
ampliação da carta militar à escala 1:25 000, uma vez que esta não apresenta informação detalhada 
que permita dar resposta aos aspectos solicitados. 

Na Figura 48 apresenta-se o solicitado. 

7) Indicar as coordenadas geográficas dos receptores sensíveis e dos pontos de medição no sistema 
WGS84 (em graus, minutos e segundos decimais). 

As coordenadas dos pontos de medição de ruído são as seguintes: 

Ponto 1 –    9º 00’ 36,34’’ ; 39º 07’ 39,03’’ 

Ponto 2 –    8º 59’ 52,13’’ ; 39º 07’ 54,42’’ 

Ponto 3 –    8º 59’ 39,67’’ ; 39º 06’ 59,73’’ 

8) Indicar, para cada um dos receptores considerados, a distância ao limite da área de exploração. 

A distância dos locais de medição de ruído ao limite da área de exploração é o seguinte: 

Ponto 1 –  258 m 

Ponto 2 –  488 m 

Ponto 3 –  497 m 
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Figura 48 - Identificação dos receptores existentes na envolvente da pedreira Serra da Atouguia  
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Página intensionalmente deixada em branco 
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9) Esclarecer se os receptores sensíveis considerados na avaliação correspondem aos receptores 
existentes e/ou previstos potencialmente mais afectados pelo projecto. De salientar que os edifícios de 
uso sensível mais próximos da pedreira constituem os receptores sensíveis potencialmente mais 
afectados pelo projecto, pelo que os mesmos devem ser devidamente avaliados, mesmo que à data do 
estudo estejam desabitados ou em ruínas. 

Os locais de medição de ruído correspondem aos receptores sensíveis existentes, potencialmente mais 
afectados pelo projecto. Estes locais correspondem às habitações mais próximas da área de exploração 
da pedreira “Serra da Atouguia”. 

De acordo o Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, as zonas sensíveis correspondem a “áreas 
definidas em plano de ordenamento do território como vocacionada para uso habitacional, ou para 
escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo conter pequenas 
unidades de comércio e de serviços destinadas a servir a população local, tais como cafés e outros 
estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento nocturno.” 

10) Esclarecer qual o tipo de uso dos edifícios do “Casal do Altinho” situados na proximidade do acesso 
à pedreira. 

O Casal do Altinho corresponde a um conjunto de edificações industriais, um stand de automóveis e 
uma habitação. Este local não foi considerado nas medições de ruído uma vez que o ambiente acústico 
do mesmo é fortemente influenciado pela circulação de viaturas no IC 2. O local de medição R2 
corresponde a uma habitação que se situa na mesma direcção do Casal do Altinho, a uma menor 
distância da área de exploração da pedreira “Serra da Atouguia”.  

11) Esclarecer se o município de Alenquer onde se localiza o projecto em avaliação, já efectuou a 
classificação oficial de zonas mistas e sensíveis. Consequentemente, indicar quais os valores limite 
aplicáveis. 

Como referido no Relatório Síntese do EIA, nas páginas III.65 e IV.26, o município de Alenquer não 
possui classificação de zonas mistas e sensíveis pelo que os valores limite aplicáveis são de 63 dB(A) 
para o parâmetro Lden e de 53 dB(A) para o parâmetro Lnight. 

12) Apresentar os níveis sonoros obtidos em cada um dos dois dias distintos de medições, para cada 
receptor e para cada período de referência. De referir que, contrariamente ao indicado na pág. III.62 do 
EIA, o tempo de duração das várias campanhas de medição de ruído e os cálculos efectuados não são 
apresentados no Anexo VI. 

Nos quadros seguintes apresentam-se os dados solicitados. 

Quadro 5 - Níveis sonoros obtidos em todas as medições de ruído 

PERÍODO DE 

REFERÊNCIA 
PONTO R1 PONTO R2 PONTO R3 

1ª CAMPANHA 2ª CAMPANHA 1ª CAMPANHA 2ª CAMPANHA 1ª CAMPANHA 2ª CAMPANHA 

Diurno 
(Ruído Ambiente) 50,3 53,2 59,6 59,3 52,1 50,6 

Diurno 
(Ruído residual) 49,4 50 57,6 58,8 49,1 48,4 

Entardecer 56,4 57,7 57,1 58,7 48,4 46,5 

Nocturno 46,8 42,1 55,6 57,1 45,8 46,8 
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Quadro 6 – Tempos de medição 

PERÍODO DE 

REFERÊNCIA 
PONTO R1 PONTO R2 PONTO R3 

1ª CAMPANHA 2ª CAMPANHA 1ª CAMPANHA 2ª CAMPANHA 1ª CAMPANHA 2ª CAMPANHA 

Diurno 
(Ruído 

Ambiente) 
30’24’’ 31’55’’ 30’12’’ 30’58’’ 32’28’’ 31’17’’ 

Diurno 
(Ruído residual) 33’14’’ 30’11’’ 30’21’’ 30’10’’ 30’02’’ 30’11’’ 

Entardecer 30’17’’ 30’09’’ 30’07’’ 30’11’’ 30’08’’ 31’14’’ 

Nocturno 31’53’’ 31’17’’ 30’42’’ 30’36’’ 30’19’’ 30’26’’ 

 

13) Justificar porque razão os níveis sonoros obtidos para o período diurno do ponto 1 são 
significativamente inferiores (diferença de 5,9 dB(A)) aos níveis obtidos para o período do entardecer, 
contrariamente ao que seria de esperar. 

O ponto 1 situa-se na localidade de Atouguia das Cabras a cerca de 400 m da actual área de 
exploração. A medição foi realizada numa rua sem saída que é utilizada apenas como acesso às 
habitações existentes. Neste local é perceptível o ruído gerado pelas explorações existentes no núcleo 
de pedreiras da Serra da Atouguia, ainda que as mesmas não afectem de forma significativa o 
ambiente acústico do local, o que de resto é demonstrado pelos valores obtidos nas medições 
realizadas.  

Neste local, no período diurno, não se identificaram fontes ruidosas significativas. A circulação de 
pessoas, que neste local se assume como a fonte ruidosa mais significativa, é bastante reduzida no 
período diurno. No período entardecer a circulação de viaturas e a presença de pessoas revelou-se 
bastante mais significativa do que no período diurno o que se reflecte nos níveis de ruído medidos. 

14) Tendo em conta que a produção actual é de cerca de 600.000 t/ano e que o estudo prevê, com a 
ampliação da pedreira, que a produção passe a ser 1500.000 t/ano, identificar, de acordo com o tipo e a 
quantidade, os equipamentos actualmente existentes na pedreira (cujo funcionamento integra as 
medições que caracterizam os níveis sonoros da situação actual) e os equipamentos futuros (que irão 
garantir a produção esperada). 

Conforme referido na página II.14 do Relatório Síntese do EIA os equipamentos previstos para a 
pedreira são os apresentados Quadro 7 

Quadro 7– Equipamentos móveis necessários à operação da pedreira “Serra da Atouguia”. 

EQUIPAMENTO QUANTIDADE 

Perfuradora 1 

Pás carregadoras frontais 4 

Escavadora giratória  1 

Dumpers 4 

Instalação de britagem e lavagem fixa 1 

Instalação de britagem móvel 1 

 

Os equipamentos referidos no quadro anterior são, em número e tipologia, iguais aos actualmente 
existentes na exploração não se prevendo a necessidade de aquisição de mais equipamentos móveis 
com a ampliação da pedreira. 
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PREVISÃO E ANÁLISE DE IMPACTES 

15) Avaliar, através de previsões quantitativas, a contribuição do uso de explosivos (como fonte sonora) 
para os níveis de ruído ambiente no receptor sensível. Esta avaliação poderá basear-se em medições 
acústicas realizadas durante o desmonte com recurso a explosivos. Deverá ainda, ser indicada a 
duração e a frequência dos desmontes. 

De acordo com o projecto de ampliação da pedreira “Serra da Atouguia” será realizada, em média, uma 
detonação por dia. Por norma, estas detonações possuem potências sonoras da ordem dos 140 dB e 
durações inferiores a 1 segundo. 

De uma forma simplificada pode ser calculado o nível de ruído que atinge os receptores sensíveis 
identificados na envolvente, tendo em consideração a seguinte equação: 

8)(1020 −−= rLogLL wp  

em que: 

Lp – Nível de pressão sonora (dB(A)); 

Lw – Nível de potência sonora da fonte (dB(A)); 

R – distância (m). 

Pela aplicação da equação anterior obtêm-se os níveis de ruído nos receptores sensíveis identificados 
na envolvente. Os valores obtidos são apresentados no quadro seguinte. 

Quadro 8 - Níveis sonoros devidos às detonações 

PONTO DISTÂNCIA AO LIMITE DE EXPLORAÇÃO (m) NÍVEL DE PRESSÃO SONORA (dB(a)) 

R1 258 64 dB(A) 

R2 488 58 dB(A) 

R3 497 58 dB(A) 

 

Os níveis de pressão sonora apresentados no quadro anterior terão de ser adicionados aos níveis 
previstos para o período diurno, tendo em consideração o seu período de duração, ou seja, (inferior) 
1 segundo. Dos cálculos realizados verifica-se que a introdução desta fonte ruidosa terá um influência 
nos níveis de ruído do período diurno da ordem dos 0,01 dB(A) e no parâmetro Lden da ordem dos 
0,001 dB(A). Conclui-se assim que, tendo em consideração o tempo de duração desta fonte de ruído, a 
sua influência sobre os níveis de ruído da envolvente é desprezável. 

16) Relativamente às previsões dos níveis sonoros por aplicação de modelo de simulação encontra-se 
em falta: 

• os parâmetros de cálculo gerais (malha de cálculo, coeficiente de absorção, ordem de reflexão, 
raio de busca, equidistância das curvas de nível da cartografia utilizada e altura acima do solo 
para a qual os mapas de ruído são calculados, etc 

• os dados de entrada do modelo de simulação (potências acústicas, volume e velocidade média 
de circulação de veículos pesados, etc ): 

• os principais pressupostos considerados nas simulações: 

• a indicação da bibliografia especifica onde constam os dados de potência sonora de 
considerados. 
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No quadro seguinte são apresentados os dados solicitados. 

Quadro 9 – Parâmetros de cálculo do modelo. 

PARÂMETROS VALOR 

Ordem de reflexão 1ª 

Malha de Cálculo 5 m x 5 m 

Coeficiente de Absorção 0,0 

Raio de busca 5.000 m 

Equidistância das curvas de nível 1 metro 

Altura de modelação 1,5 metros 

Relativamente aos dados de entrada do modelo e principais pressupostos, os mesmos são 
apresentados nas páginas IV.17, IV.18 e IV.19 do Relatório Síntese do EIA, estando apenas em falta a 
velocidade média de circulação dos veículos pesados. A velocidade circulação dos veículos pesados 
considerada no modelo foi de 30 km/h no interior da pedreira e de 50 km/h no acesso externo. 

Os dados de potência sonora estão disponíveis em alguns manuais dos construtores dos equipamentos 
e em “Guía práctica para el control del ruído ambiental en canteras y graveras (1998)”, Juan Carlos 
Santiago Gayubas. 

17) Especificar, sob a forma de uma tabela, todos equipamentos ruidosos considerados nas simulações 
(por cada uma das fases) e respectivas potências sonoras. 

No Quadro 10 apresenta-se a lista de fontes ruidosas consideradas na modelação e a respectiva 
potência sonora. O número e tipo de equipamentos utilizado nas diferentes fases de desenvolvimento 
do projecto é igual, havendo apenas a relocalização das frentes de desmonte e da central de britagem, 
conforme descrito no Quadro IV.6 do Relatório Síntese do EIA. 

Quadro 10- Fontes ruidosas consideradas na modelação de ruído 

EQUIPAMENTO QUANTIDADE 
POTÊNCIA SONORA 

(dB) 

Perfuradora 1 97 

Pás carregadoras frontais 4 100 

Escavadora giratória 1 106 

Dumpers 4 96 

Instalação de britagem e lavagem fixa 1 110 

Instalação de britagem móvel 1 100 

 

18) Esclarecer porque razão o Quadro IV.8 (análise do critério de exposição máxima) indica que os 
valores relativos ao período do entardecer são previstos. 

Trata-se de um lapso. Os níveis apresentados para o período entardecer foram medidos. 

19) Verificar e corrigir os valores relativos ao ruído ambiente (previsto) do ponto 1 apresentados no 
Quadro IV 9. 

No quadro seguinte transcreve-se o Quadro IV.9 do Relatório Síntese do EIA, onde os valores 
apresentados para o ponto 1 escavam incorrectos. 
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PONTO 
FASE 1 

RUÍDO AMBIENTE 
(PREVISTO) 

RUÍDO RESIDUAL 
(MEDIDO) 

DIFERENÇA 

1 51,2 49,7 1,5 
2 58,8 58,2 0,6 
3 53,0 48,8 4,2 

PONTO 
FASE 2 

RUÍDO AMBIENTE 
(PREVISTO) 

RUÍDO RESIDUAL 
(MEDIDO) 

DIFERENÇA 

1 51,5 49,7 1,8 
2 59,0 58,2 0,8 
3 51,9 48,8 3,1 

PONTO 
FASE 3 

RUÍDO AMBIENTE 
(PREVISTO) 

RUÍDO RESIDUAL 
(MEDIDO) 

DIFERENÇA 

1 52,8 49,7 3,1 
2 59,9 58,2 1,7 
3 51,4 48,8 2,6 

PONTO 
FASE 4 

RUÍDO AMBIENTE 
(PREVISTO) 

RUÍDO RESIDUAL 
(MEDIDO) 

DIFERENÇA 

1 51,9 49,7 2,2 
2 59,9 58,2 1,7 
3 51,4 48,8 2,6 

PLANO DE MONITORIZAÇÃO 

20) Justificar a periodicidade definida no plano de monitorização proposto (periodicidade anual). 

A periodicidade anual definida para o Plano de Monitorização do ruído parece ser a mais adequada 
para o tipo de actividade em análise. De facto, no período de um ano podem ocorrer alterações à 
localização das frentes de desmonte que importa avaliar. 

De qualquer forma, a SECILBRITAS está disponível para cumprir as especificações relativas à 
periodicidade das medições previstas no documento “Notas Técnicas para Relatórios de Monitorização 
de Ruído — Fase de Obra e Fase de Exploração” que refere que, após o primeiro ano de actividade do 
projecto, a monitorização do ruído deverá ser efectuada de 5 em 5 anos. 

21) Definir os locais de amostragem, recomendando-se a sua apresentação em planta cartográfica uma 
vez que a indicação da “envolvente da pedreira e zonas mais sensíveis ao ruído” como local de 
amostragem é vaga. 

A expressão “envolvente da pedreira e zonas mais sensíveis ao ruído” é apenas a apresentada no 
Quadro V.1 do Relatório Síntese do EIA, o qual corresponde a uma síntese do Plano de Monitorização 
proposto. Na página V.4 do Relatório Síntese do EIA é apresentada uma planta cartográfica onde é 
indicada a localização dos pontos de monitorização de ruído, poeiras e vibrações. 

22) Justificar a indicação do mês de Junho como época aconselhável para efectuar a monitorização. 

Apresentar um programa de monitorização mais detalhado, tendo em conta que o projecto se encontra 
em fase de Projecto de Execução, que considere os aspectos estabelecidos no documento “Notas 
Técnicas para Relatórios de Monitorização de Ruído — Fase de Obra e Fase de Exploração”, publicado 
em Novembro de 2009 e disponível no portal da APA. 
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A referência ao mês de Junho como época aconselhável para a realização das medições é meramente 
indicativa. De facto, tendo em consideração as condições climatéricas e a produção da pedreira, o mês 
de Julho tem-se revelado como o mês mais adequado para a realização dos trabalhos de monitorização. 

Considera-se que o Plano de Monitorização proposto é suficientemente pormenorizado já que especifica 
os parâmetros a monitorizar, os locais de amostragem, os métodos de amostragem, a frequência e o 
período de amostragem, os critérios de avaliação do desempenho, as medidas de minimização a 
implementar em caso de desvio e ainda a duração a execução do Plano. O Plano de Monitorização 
proposto é inclusivamente mais pormenorizado do que o previsto no documento referido pela CA. 
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Anexo II 

Desenho 1 – Áreas Recuperadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA  

”SERRA DA ATOUGUIA” 
 

 

 

 ANEXOS E.101883.05.001.aa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA  

”SERRA DA ATOUGUIA” 
 

 

 

E.101883.05.001.aa ANEXOS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo III 

Carta geológica e perfis 
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Anexo IV 

Desenho Ocorrencias patrimoniais 
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Anexo V 

Carta de Ordenamento 
Carta de REN 
Pedido parecer FAP 
Parecer emitido pela FAP 
Pedido parecer ANA 
Parecer emitido pela ANA 
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Anexo VI 

Fauna e Flora 
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