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1. INTRODUÇÃO 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projecto de Ampliação da Pedreira (Plano de Pedreira) de 
Calcário denominada “Pedreira do Calcário”, em fase de projecto de execução, foi elaborado pela 
firma Visa-Consultores de Geologia Aplicada e Engenharia do Ambiente, S.A., sob solicitação da 
empresa CALBRITA – SOCIEDADE DE BRITAS, S. A., doravante denominada CALBRITA. 

A CALBRITA constitui um importante fornecedor de agregados para a indústria de construção civil e 
obras públicas da Região de Lisboa e Vale do Tejo, tendo a seu cargo a exploração de oito pedreiras 
em território nacional, sete delas situadas no Núcleo de exploração de calcários de Alenquer onde se 
incluem as pedreiras em apreço neste EIA: “Serra da Ota n.º5”, “Serra da Ota n.º6” e “Pedreira do 
Calcário”. 

A “Pedreira do Calcário” encontra-se licenciada pela Direcção Regional de Economia de Lisboa e Vale 
do Tejo do (DRE-LVT) sob o n.º 2193, possuindo uma área total de cerca de 48 ha. Esta ampliação 
inclui a fusão de três pedreiras: a “Pedreira do Calcário”; a pedreira de calçada n.º4964, denominada 
“Serra da Ota n.º 6”; e a pedreira de calçada n.º 4926 denominada “Serra da Ota n.º 5”. Todas as 
pedreiras pertencem à CALBRITA e situam-se no extremo Este do Núcleo de Exploração de Calcários 
de Alenquer Norte.  

Nos termos do ponto 2 do artigo 1º Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei 
nº 197/2005, de 8 de Novembro, os projectos que, pela sua natureza, dimensão ou localização, sejam 
considerados susceptíveis de provocar incidências significativas no Ambiente, têm que ser sujeitos a 
um processo prévio de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), como formalidade essencial para a sua 
aprovação/licenciamento, por parte do ministério da tutela e do membro do Governo responsável pela 
área do Ambiente.  

A tipologia do projecto que se pretende implementar enquadra-se no nº 18 do Anexo I do Decreto-Lei 
n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro e pela 
Declaração de Rectificação n.º 2/2006, de 6 de Janeiro, uma vez que se trata do licenciamento da 
ampliação de uma pedreira de 48 ha para 73,5 ha, logo com uma área final superior a 25 ha. 

A autoridade de AIA é a Agência Portuguesa do Ambiente, nos termos do ponto i) da alínea a) do 
número 1 do Artigo 7º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 197/2005, de 8 de Novembro, e pela Declaração de Rectificação n.º 2/2006, de 6 de Janeiro. 

A entidade licenciadora do Projecto é, nos termos do ponto i) da alínea b) do n.º 2 do artigo 11º do 
Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro, 
a Direcção Regional de Economia de Lisboa e Vale do Tejo (DRE-LVT). 

No EIA elaborado, do qual este documento constitui o Resumo Não Técnico, são avaliados os 
impactes induzidos pela implementação do projecto de ampliação da “Pedreira do Calcário”. 

A elaboração do EIA decorreu entre os meses de Outubro de 2010 e Janeiro de 2011. 
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2. LOCALIZAÇÃO 

2.1. LOCALIZAÇÃO 

O local de implantação da “Pedreira do Calcário” situa-se no Núcleo de Exploração de Pedreiras de 
Alenquer, na Serra da Ota, nas freguesias de Triana, Meca e Ota, no concelho de Alenquer (Figura 1 e 
Figura 2).  

As localidades mais próximas são Cheganças (a cerca de 1000 m para SE), Bugarréus (a 1100 m para 
NW), Casais Pedreira do Lima (a 600 m para Oeste) e Carapinha (a 700 m para Sudoeste). 

A cerca de 300 metros da área de exploração, para Este, existe uma construção (identificada como 
Quinta da Moita) que constitui o principal receptor sensível identificado na envolvente. Refere-se, 
também, a Quinta do Espírito Santo, a cerca de 580 m para Este da pedreira.  

O acesso à pedreira faz-se a partir do entroncamento existente ao km 40,2, da EN 1, na direcção 
Noroeste para uma estrada asfaltada, que leva directamente ao interior da pedreira percorrendo-se 
cerca de 885 m. O acesso é exclusivo da “Pedreira do Calcário”. 

2.2. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

Em termos morfológicos, a área em que se insere o projecto apresenta um relevo ondulado com 
declives que variam entre o moderado e o declivoso, destacado-se, sobretudo, as elevações ao longo 
da Serra da Ota. A cerca de 7 km para Norte da área da “Pedreira do Calcário” localiza-se a Serra de 
Montejunto, classificada como área protegida de interesse regional. 

A área de Projecto intersecta, nos seus troços iniciais, um afluente da ribeira de Ota e dois afluentes 
da ribeira do Alvarinho (afluente da ribeira de Ota). O limite Sul da área encontra-se próximo de um 
afluente da ribeira do Camarnal (afluente do rio Alenquer).  

Área em estudo e sua envolvente próxima apresentam actualmente três situações diferenciadas no 
que se refere ao uso actual do solo (Figura 4): 

• a área central, onde se insere o núcleo de pedreiras de Alenquer Norte, bem como a “Pedreira do 
Calcário”, encontra-se bastante intervencionada pela actividade extractiva, resultado das 
operações de lavra de várias pedreiras que laboram, desde há bastante tempo, neste núcleo; 

• a zona Oeste, encontra-se dominada por extensas áreas de matos rasteiros e algumas áreas 
agrícolas ou incultos, normalmente associadas a povoamentos urbanos, destacando-se os 
povoamentos de Bugaréus e Canados que se desenvolvem no alinhamento da EM 518; 

• a zona Este, maioritariamente ocupada por áreas silvo-pastoris, predominantemente pinhal e 
pequenas manchas residuais de azinhal; verifica-se também uma extensa área ocupada por 
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parcelas agrícolas e incultos, associadas a quintas ou áreas urbanas, onde se destaca a 
localidade de Cheganças edificada ao longo da EN1. 

De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Director Municipal de Alenquer (PDM) a área de 
intervenção do projecto insere-se em “Espaços de Indústria Extractiva (Existentes)”. 

Na Planta de Condicionantes a área encontra-se igualmente classificada como “Espaços de Indústria 
Extractiva (Existentes)”, está incluída nos limites da servidão aérea da Base Aérea da Ota nº 2 e uma 
pequena zona demarcada como Reserva Ecológica Nacional (REN). A área demarcada como REN 
insere-se na categoria “Áreas Estratégicas de protecção e recarga de aquíferos” (cerca de 7500 m2) e 
abrange, ainda, uma pequena extensão de “Cursos de água e respectivo leitos e margens” (240 m, na 
zona Norte de ampliação, e 330 m, da área já licenciada da pedreira). 

A área da “Pedreira de Calcário” não afecta equipamentos, infra-estruturas ou outras servidões, tais 
como linhas eléctricas ou redes de abastecimento e escoamento  

O projecto de ampliação da “Pedreira do Calcário” não se localiza em qualquer área sensível. As áreas 
sensíveis mais próximas são a Paisagem Protegida da Serra de Montejunto e o Sítio com o mesmo 
nome, integrado na Rede Natura 2000, localizados a cerca de 7 km da propriedade em estudo. Num 
raio mais alargado, a área de intervenção dista cerca de 14 km do limite Norte do Sítio “Estuário do 
Tejo” e cerca de 17 km da Reserva Natural do Estuário do Tejo (Figura 5). 

O Projecto em análise pode ser enquadrado da forma apresentada no Quadro 1. 

Quadro 1 – Enquadramento do Projecto. 

LOCALIZAÇÃO: Freguesias de Meca, Triana e Ota, Concelho de Alenquer, Distrito de Lisboa. 

ÁREA DE INTERVENÇÃO: A área de intervenção do projecto tem 73,5 ha e em terrenos arrendados pela 
CALBRITA. Integra o Núcleo de exploração de Calcário de Alenquer Norte. 

TIPOLOGIA: Pedreira de calcário industrial 

JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO NO 
LOCAL: 

Ocorrência de uma jazida de calcário com características próprias para 
utilização na indústria de construção e obras públicas. 

USO ACTUAL DO SOLO: Pedreira e áreas não intervencionadas com matos, pequenas parcelas 
agrícolas e pequenas parcelas florestais de pinheiro e eucalipto. 

PLANOS E FIGURAS DE 
ORDENAMENTO: 

Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 13/95, de 14 de Fevereiro, 
alterado pela Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 119/98, de 9 de 
Outubro, e pelo Edital n.º 505/2009, 
de 19 de Maio (2ª série) - PDM de 
Alenquer 

Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 66/96, de 09 de Maio – Reserva 
Ecológica Nacional de Alenquer  

Planta de ordenamento - “Espaços de Indústria Extractiva (Existentes)” 

Servidões e restrições de utilidade pública - “Espaços de Indústria Extractiva 
(Existentes)”; incluída nos limites da servidão aérea da Base Aérea da Ota 
nº 2; linha de água e pequena área integrada na Reserva Ecológica Nacional 
(REN); perímetro de protecção intermédio das captações de Ota-Alenquer. 
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Figura 1 – Enquadramento regional da área de implantação do projecto 
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Figura 2 – Enquadramento local da área de ampliação da “Pedreira do Calcário” 
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Figura 3 – Limites das áreas licenciadas e do Núcleo de Explorações de Calcário de Alenquer Norte. 

 

 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
PROJECTO DE AMPLIAÇÃO 
“PEDREIRA DO CALCÁRIO”  

 

 
E.112224.03.002.SD RESUMO NÃO TÉCNICO Pág. 7 

 

 

Figura 4– Fotografia aérea da área de intervenção do projecto com indicação dos principais elementos e infra-estruturas da envolvente 
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Figura 5– Enquadramento da “Pedreira do Calcário” relativamente a áreas sensíveis. 
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3. OBJECTIVOS, JUSTIFICAÇÃO E ANTECEDENTES DO 
PROJECTO 

O objectivo do Projecto da “Pedreira do Calcário” é o licenciamento da ampliação de uma pedreira 
de calcário industrial. 

Para um melhor entendimento da justificação do projecto e da sua relevância procede-se, de seguida, 
ao enquadramento nas condicionantes específicas da actividade extractiva. 

A localização das explorações de calcários, de resto como toda a actividade mineira, está sujeita à 
condicionante geológica, ou seja, só pode exercer-se onde ocorra o recurso. Este aspecto, embora 
evidente, raramente encontra suporte nos instrumentos de gestão territorial, quer por um insuficiente 
reconhecimento do território nacional ao nível dos recursos geológicos, quer pela concorrência no uso 
dos solos, área em que a Indústria Extractiva tem manifestamente demonstrado pouca capacidade de 
intervenção. 

Por outro lado, as britas de calcário constituem um produto de pouco valor acrescentado, com massa 
elevada, pelo que a concorrência é condicionada pela capacidade de transporte do produto, 
verificando-se que a capacidade de efectuar o transporte a grandes distâncias diminui na proporção 
directa da intensidade competitiva. Surgem, deste modo, mercados regionais, operando normalmente 
num raio de até 100 km do local de implantação das pedreiras. 

A área em causa integra-se numa zona com grande aptidão para a exploração mineral pelo que 
agrega diversas pedreiras que no conjunto constituem o designado Núcleo de exploração de calcários 
de Alenquer Norte. As pedreiras incluídas neste núcleo dedicam-se essencialmente à exploração de 
calcários para a produção de calçada e de britas para a construção civil e obras públicas. 

A inclusão da área de intervenção do projecto de ampliação da “Pedreira do Calcário”” em “Espaços 
de Indústria Extractiva (Existentes) no PDM de Alenquer demonstra, nesta classificação do espaço, a 
importância do recurso mineral e da necessidade do seu aproveitamento. 

A “Pedreira do Calcário” encontra-se situada no extremo Este do Núcleo de exploração de calcários de 
Alenquer Norte, encontrando-se rodeada por outras explorações, designadamente pelas pedreiras da 
Lafarge e Mota e Companhia, a Oeste, da Câmara Municipal de Alenquer, a Norte, por prédios rústicos 
a Este e pela pedreira denominada “Casal Viegas n.º 2” da Calbrita, a Sul.  

A pedreira de calcário industrial “Pedreira do Calcário” encontra-se licenciada desde 1966 pela 
DRE-LVT, estando em exploração há mais de 40 anos. As pedreiras “Serra da Ota n.º5” e “Serra da 
Ota n.º6” encontram-se licenciadas desde 1984 tendo sido exploradas desde então para calçada. Com 
o Projecto de ampliação que aqui se apresenta as 3 pedreiras irão fundir-se na “Pedreira do Calcário”. 

Com o intuito de regrar e definir linhas de orientação para o desenvolvimento das várias explorações 
do núcleo de Alenquer Norte, em 1994 foi promovido pela DRE-LVT um estudo designado por 
“Estudos Integrados de Impacte Ambiental e Recuperação Paisagística (EIARP) da Área de 
Exploração de Alenquer”. 
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O projecto de ampliação da “Pedreira do Calcário” teve por base as orientações definidas no EIARP 
então elaborado, ainda que se tenham introduzido algumas alterações e ajustamentos resultantes dos 
trabalhos decorrentes da elaboração do EIA. 

A ampliação das reservas de material explorável da “Pedreira do Calcário” permitirá à empresa 
CALBRITA fazer face às solicitações que detém do mercado e assegurar a sua continuidade, garantido 
o fornecimento de matéria-prima às industrias de construção civil e obras públicas que operam a 
jusante.  

De forma a enquadrar legalmente a actividade extractiva nas pedreiras “Serra da Ota n.º 5”, “Serra da 
Ota n.º6” e “Pedreira do Calcário”, em Abril de 2008, a CALBRITA requereu à DRE-LVT as 
adaptações/regularizações das pedreiras no âmbito do artigo 5º, com vista à adaptação/regularização 
de explorações não tituladas por licença (abrangendo a área de ampliação da pedreira e que já se 
encontra afectada pela exploração). Nestes pedidos, a CALBRITA, também, comunicou à DRE-LVT a 
intenção de proceder à fusão de três pedreiras, nos termos do artigo 36.º do referido diploma, 
integrando as pedreiras na “Pedreira do Calcário”, que ficaria com uma área total de cerca de 73,5 ha 
(área a licenciar com este Projecto).  

As entidades emitiram decisão favorável condicionada à realização de um Estudo de Impacte 
Ambiental e à compatibilização com as condicionantes REN (que irá ser retirada da futura revisão do 
PDM) e com as servidões da base aérea da Ota e do Domínio Hídrico. Relativamente às pedreiras 
“Serra da Ota n.º 5” e “Serra da Ota n.º 6”, a DRE-LVT as entidades tornaram a referir a necessidade 
de alteração dos respectivos regimes de licenciamento. Com o Projecto que agora se apresenta a 
Avaliação de Impactes Ambientais, pretende-se cumprir as condicionantes referidas pelas entidades. 

4. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

O projecto (Plano de Pedreira) da “Pedreira do Calcário” foi elaborado de acordo com o 
Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro, 
sendo um vasto documento técnico que descreve os métodos e técnicas associadas à actividade da 
pedreira e no qual se incluem o Plano de Lavra, o Plano de Segurança e Saúde, o Plano de Deposição 
ou Aterro, o Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) e o Estudo de Viabilidade 
Económica, visto que se trata do licenciamento de uma pedreira da Classe 1. 

Salienta-se que, na concepção do projecto, foram já integrados os dados e as recomendações 
resultantes da elaboração do Estudo de Impacte Ambiental. Dentro dos principais objectivos que se 
pretendem alcançar com o Projecto referem-se os seguintes: 

• Licenciar a ampliação da “Pedreira do Calcário” incluindo a integração das pedreiras “Serra da Ota 
n.º 5” e “Serra da Ota n.º 6; 

• Racionalizar a exploração do recurso mineral, minimizando potenciais impactes ambientais e 
compatibilizando a pedreira com o espaço envolvente em que se insere, durante e após as 
actividades de exploração, permitindo o cumprimento da configuração final de escavação prevista 
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nos “Estudos Integrados de Impacte Ambiental e Recuperação Paisagística (EIARP) da Área de 
Exploração de Alenquer”; 

• Aplicar medidas de recuperação paisagística no espaço afectado pela pedreira, em concomitância 
com o avanço da lavra, através da implementação do Plano Ambiental e de Recuperação 
Paisagística (PARP), possibilitando desde logo a requalificação ambiental dos espaços afectados, 
mas não condicionando o uso futuro a dar ao espaço a definir pela Câmara Municipal de Alenquer 
e, ao mesmo tempo, corresponder às expectativas criadas com a elaboração do EIARP. 

• Minimizar os impactes ambientais induzidos pelo projecto através da adopção de medidas 
preventivas e correctivas cuja eficácia será avaliada por actividades de monitorização 
contempladas no Plano de Monitorização definido. 

As técnicas utilizadas para a gestão produtiva da pedreira não irão variar substancialmente das que 
têm vindo a ser utilizadas nos últimos anos. De facto, as operações de extracção, remoção e 
transporte utilizarão os equipamentos actualmente em funcionamento, existindo apenas a sua 
substituição gradual, em função do estado de conservação desses equipamentos e dos sucessivos 
avanços tecnológicos. 

Com esta ampliação, a totalidade de reservas úteis da pedreira cifra-se em cerca de 25 328 380 m3 
(aproximadamente 60 788 150 t). Para tal, deverão ser movimentados cerca de 34 231 380 m3 dos 
quais 8 903 000 m3 serão estéreis. 

As reservas exploráveis na área da pedreira foram estimadas considerando a área de exploração, 
composta pela corta actual e pela área a explorar. No Quadro 2 apresentam-se os valores dos 
parâmetros utilizados no cálculo de reservas e as áreas envolvidas. O rendimento da exploração foi 
estabelecido com base na experiência de exploração existente e nas características do maciço 
rochoso. 

Quadro 2– Parâmetros do cálculo de reservas. 

DESIGNAÇÃO QUANTIDADE 

Área de exploração [m2] 
(corta actual e a área a explorar) 

708 115 

Cota da superfície [m] 85-232 

Cota mínima da base de exploração [m] 80 

Rendimento global médio [%] 75 

Peso específico médio [t/m3] 2,4 

 

Actualmente, as cotas na “Pedreira do Calcário” variam entre 80 m e 200 m, na pedreira “Serra da Ota 
n.º5” variam entre 208 m e 233 m, e na pedreira “Serra da Ota n.º6” variam entre 180 m e 213 m. 
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No Quadro 3 apresenta-se o cálculo de reservas para a “Pedreira do Calcário” por nível de exploração, 
bem como o respectivo tempo de vida útil, atendendo à produção média anual prevista ao longo da 
vida da pedreira, cerca de 1 500 000 t. 

Quadro 3– Cálculo de reservas. 

PISOS 
RENDIMENTO 

[%] 
VOLUME 

TOTAL [m3] 

VOLUME 
ÚTIL 
[m3] 

PESO ÚTIL [T] 
ESTEREIS 
[m3] 

TEMPO 
[ANOS] 

FASES 
DA 

LAVRA 

80 - 90 3 332 000 2 073 790 4 977 100 1 258 210 3,3 1,3 

90 - 100 3 440 870 2 083 570 5 000 570 1 357 300 3,3 1,3 

100 - 110 3 404 550 2 053 880 4 929 310 1 350 670 3,3 1,3 

110 - 120 3 210 320 2 003 610 4 808 660 1 206 710 3,2 1,3 

120 - 130 3 843 450 2 901 560 6 963 740 941 890 4,6 1,2,3 

130 - 140 3 424 670 2 734 940 6 563 860 689 730 4,4 1,2,3 

140 - 150 2 793 910 2 315 890 5 558 140 478 020 3,7 1,2,3 

150 - 160 2 395 760 2 033 180 4 879 630 362 580 3,3 1,2 

160 - 170 2 061 350 1 752 150 4 205 160 309 200 2,8 1,2 

170 - 180 1 747 910 1 485 720 3 565 730 262 190 2,4 1,2 

180 - 190 1 581 440 1 344 230 3 226 150 237 210 2,2 1,2 

190 - 200 1 388 260 1 180 020 2 832 050 208 240 1,9 1,2 

200 - 210 854 860 726 630 1 743 910 128 230 1,2 1,2 

210 - 220 481 350 409 150 981 960 72 200 0,7 1,2 

220 - 230 227 320 193 220 463 730 34 100 0,3 1,2 

230 - 240 43 180 36 700 88 080 6 480 0,1 2 

240 - 250 

75 

180 140 370 40 0,1 2 

Total  34 231 380 25 328 380 60 788 150 8 903 000 40,8 - 

 

Assim, prevê-se que a actividade produtiva desta pedreira manterá durante cerca de 41 anos. Com 
esta produção estima-se um ritmo de expedição em média de cerca de 35 camiões por hora. 

Salienta-se que não irá existir aumento da intensidade da extracção. No Plano de Pedreira que se 
encontra em vigor para a “Pedreira do Calcário”, datado de Abril de 2003, previa-se uma produção 
anual de 2 400 000 t que correspondia a um ritmo de expedição de cerca de 57 camiões por hora. 
Com o decréscimo de produção verificado, face à actual conjuntura económica, o ritmo de expedição 
médio é de cerca de 25-30 camiões por hora em cada sentido. 

Destaca-se que se prevê que a exploração da pedreira será efectuada por módulos, de uma forma 
faseada, garantindo que assim que logo que sejam atingidas as cotas finais de lavra cada zona 
afectada seja imediatamente recuperada. Actualmente, na área licenciada, ainda não existe nenhuma 
zona recuperada porque ainda não foram atingidas as cotas finais de escavação. 
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Os depósitos temporários de estéreis (vulgo escombreiras) serão criados no interior da corta, junto das 
frentes e das instalações de britagem, sendo aplicados na modelação dos taludes finais de escavação 
logo que seja atingida a configuração final. 

Antes de cada fase da exploração, à semelhança do que acontece na área licenciada da pedreira, será 
executado um conjunto de operações preparatórias com vista a ser garantida a segurança, o bom 
aproveitamento do calcário e a protecção ambiental. A primeira dessas operações é a desmatagem 
(retirada da vegetação) que será realizada por fases, à medida das necessidades da escavação. 

De seguida proceder-se-á à decapagem (remoção da terra vegetal superficial), efectuada por uma 
rectroescavadora, funcionando com o balde (pá) rente ao solo. O solo resultante da decapagem será 
guardado em depósitos temporários de terras vegetais a constituir na zona Este da pedreira, os quais 
serão posteriormente remobilizados para pargas. Estas terras vegetais serão, posteriormente, 
aplicadas sobre o aterro modelado. 

A exploração da pedreira será feita com recurso a explosivos, escavando primeiro os degraus 
superiores, a partir dos degraus já existentes. Durante a escavação os degraus terão entre 10-15 m de 
altura e na situação final possuirão 10 m de altura. Entre bancadas sucessivas serão deixados 
patamares mínimos de 3-5 m de largura nas bancadas superficiais situadas a Oeste (zona de ligação 
com as pedreiras vizinhas) e 10 m de largura nas restantes bancadas. 

Na Figura 6 apresenta-se um esquema ilustrativo do ciclo de produção da pedreira. 

 

 

Figura 6- Ilustração do ciclo de produção da pedreira. 

O desenvolvimento da lavra irá decorrer de forma faseada, alcançando-se um compromisso exequível 
entre a exploração e a recuperação das áreas afectadas. Na Figura 7 é possível observar o modo 
como a lavra irá evoluir da situação intermédia para a final. 

REMOÇÃO TRANSPORTE EXPEDIÇÃO TRATAMENTO DESMONTE 
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Figura 7 – Avanço gradual da exploração com vista à definição da configuração final. 

A metodologia de exploração preconizada para esta pedreira visa racionalizar o aproveitamento do 
recurso em termos técnicos e económicos e, simultaneamente, minimizar os impactes visuais, 
libertando de imediato áreas para modelação.  

Na Figura 8 apresenta-se a estratégia de exploração e recuperação da pedreira, com avanço 
simultâneo das duas actividades. 

 

Figura 8 - Esquema exemplificativo da exploração e da recuperação. 

O faseamento da lavra é composto por 3 fases indicativas, uma vez que a lavra e a recuperação serão 
realizadas em concomitância e de um modo contínuo. Atendendo ao faseamento proposto, é possível 
descrever a estratégia de lavra preconizada, do seguinte modo: 

Fase 1 – Desmonte da actual área afectada com avanço das frentes existentes até atingirem o limite 
da área definida para esta fase. A exploração desta fase terá uma duração de cerca de 27 anos; 

ZONA 
RECUPERADA 

ZONA  EM 
RECUPERAÇÃO 

ZONA  A 
EXPLORAR 

ZONA EM 
EXPLORAÇÃO 

Sem Escala 

LAVRA 

 

EXPLORAÇÃO 

LAVRA FINALIZADA 

Configuração intermédia 
de escavação 

Configuração final 
de escavação 

LAVRA 
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Fase 2 – Avanço das frentes da Fase 1 para Norte até atingirem o limite da área da pedreira. A 
exploração desta fase terá uma duração de cerca de 11 anos; 

Fase 3 – Avanço das frentes da Fase 1 para Este até atingirem o limite da área de escavação. No final 
desta fase serão desmanteladas, a central de britagem e as instalações sociais e de apoio. A 
exploração desta fase terá uma duração de cerca de 3 anos. 

O Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) diz respeito às actividades a implementar 
na “Pedreira do Calcário” de forma a garantir que, após o seu encerramento, toda a área 
intervencionada pela actividade extractiva se encontre devidamente integrada na paisagem 
envolvente. Com a implementação do PARP pretende-se minimizar as consequências decorrentes da 
laboração e encerramento desta pedreira. 

Além disso, é necessário não só procurar que a intervenção conduza a uma menor degradação do 
sistema natural, mas também providenciar a sua evolução e estabilização, através da escolha de 
soluções que restabeleçam o equilíbrio da paisagem intervencionada. 

A intervenção preconizada no PARP foi concebida de forma a garantir a recuperação da área 
intervencionada, em concomitância com os trabalhos de exploração, permitindo a integração da 
pedreira na paisagem envolvente e cumprindo os pressupostos estabelecidos no EIARP. 

Dentro dos principais objectivos a atingir com o PARP destacam-se os seguintes: 

� Integrar a área intervencionada na paisagem envolvente, com uma ocupação essencialmente 
florestal; 

� Atenuar a emissão de poeiras e ruído para a envolvência; 

� A total reposição do coberto vegetal nas áreas intervencionadas; 

� A criação de uma situação sustentável e com baixos custos de manutenção; 

� A condução, em tempo útil, do sistema resultante da Recuperação a um novo equilíbrio. 

Estes objectivos serão atingidos pela utilização de espécies locais, cujos critérios de selecção se 
conjugaram de modo a conciliar aspectos funcionais, ecológicos e a respectiva integração 
paisagística. A solução desenvolve-se essencialmente no sentido de recuperar a área da pedreira, 
atenuar a artificialidade associada às suas actividades de encerramento e melhorar o seu aspecto 
estético e ecológico, permitindo a sua compatibilização com os usos potenciais da área, tendo em 
conta o definido nos planos de ordenamento do território para a região em que se insere. 

Dada a sua localização no núcleo de pedreiras de Alenquer, e de modo a respeitar a concepção de 
recuperação dada no EIARP, o tipo de intervenção adoptado para a modelação do aterro consiste no 
enchimento mínimo, recorrendo ao encosto dos estéreis da pedreira no tardoz dos taludes da 
escavação e na base da corta. Nos patamares de maior dimensão irá ser criado um conjunto de 
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plataformas planas, com cerca de 1 metro de espessura, marginadas pelos taludes de aterro das 
bancadas. 

Para a generalidade da pedreira, a recuperação terá início logo que possível (ou seja, assim que se 
atinjam as cotas finais de exploração em áreas que não sejam imprescindíveis ao normal 
desenvolvimento da lavra), começando pela deposição de estéreis até atingir as cotas finais de 
modelação e concluindo-se com o revestimento com terras de cobertura, sementeiras e plantações. 

As operações de recuperação paisagística a executar neste PARP, serão, assim, aplicadas em 
concomitância com a evolução dos trabalhos de lavra, podendo dividir-se em dois estágios distintos, a 
recuperação em simultâneo com os trabalhos de lavra e a recuperação final/manutenção 
correspondente aos trabalhos finais de recuperação da área intervencionada: 

Recuperação faseada  

De acordo com a solução de lavra e de recuperação propostas, e atendendo ao faseamento definido, a 
modelação do terreno e a reflorestação das áreas afectadas será realizada em simultâneo com o 
avanço da lavra à medida que forem sendo libertadas áreas.  

Assim, as operações associadas à recuperação passarão pelo aterro e modelação da área escavada 
com os materiais de aterro endógenos, modelação final da área, para ajustamento de pormenor às 
cotas previstas, espalhamento da terra viva, sementeira e plantação das espécies preconizadas.  

Recuperação final/Manutenção  

A última fase, será efectuada após a conclusão da lavra, incluindo as áreas ocupadas com as 
instalações de apoio à pedreira, após o seu desmantelamento. Estima-se que esta fase tenha uma 
duração aproximada de meio ano, após o que será necessário proceder a operações de manutenção e 
conservação da vegetação, o que decorrerá durante um período de 2 anos. Refere-se à fase de 
desactivação da pedreira e é, por isso, uma etapa crucial uma vez que é nela que deverá haver uma 
maior preocupação de integração entre as diversas áreas recuperadas e destas com a envolvente. 

Na Figura 10 apresenta-se a evolução espacial do desmonte nas três fases descritas. De referir os 
limites de cada fase são meramente indicativos uma vez que existirão zonas de transição nos 
trabalhos de lavra entre cada fase.  

As instalações sociais e de apoio, nomeadamente a instalação de britagem, localizam-se numa zona 
que será explorada no final da Fase 3 da Lavra (Figura 9). Ou seja, só no final na última fase de lavra 
estas instalações serão desmanteladas e explorado o maciço calcário subjacente.  
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Figura 9– Localização das instalações sociais e de apoio. 
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Figura 10– Representação esquemática do faseamento da lavra e da recuperação paisagística. 
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O Plano de Pedreira inclui um Plano de Desactivação, que descreve o sequenciamento e as medidas a 
executar durante e após a desactivação da exploração, em termos de remoção das instalações fixas, 
de transporte dos equipamentos móveis, de ambiente, de integração do pessoal e de segurança. 

De acordo com a solução de lavra e de recuperação proposta e atendendo ao faseamento definido, 
apresenta-se, no Quadro 4, a calendarização da articulação das várias actividades relacionadas com a 
exploração (Plano de Lavra), com a modelação (Plano de Deposição), com a recuperação paisagística 
(PARP) e com a desactivação (Plano de Desactivação). 

De acordo com o cronograma, pode constatar-se que todos os trabalhos interventivos na pedreira 
estarão concluídos no fim de 41 anos, permanecendo a manutenção da recuperação e o controlo do 
aterro por mais 2 anos. Assim, a área da pedreira cessará todas as actividades ao final de 43 anos. 

Quadro 4 - Calendarização das várias actividades da pedreira. 

ANOS 

TIPO DE ACTIVIDADE 
1-27 27-37 38-41 42 43 

Lavra Fase 1 Fase 2 Fase 3   

Recuperação Fase 1 Fase 2 Fase 3   

Manutenção      

Desactivação      

Controlo do aterro       

 

A ampliação da “Pedreira do Calcário” irá manter 38 postos de trabalho, recebendo os trabalhadores 
formação específica para as actividades que irão desenvolver. O horário de trabalho será de 40 horas 
semanais, durante 5 dias por semana, durante todo o ano. 

5. PREVISÃO DE IMPACTES E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

O objectivo deste EIA consistiu na identificação, previsão e avaliação dos impactes associados ao 
projecto de ampliação da “Pedreira do Calcário”, com base na situação actual, de forma a projectar as 
medidas de minimização e potenciação que garantam a viabilidade do projecto. 

No EIA foram analisadas duas alternativas: 
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1. A implementação deste Projecto – Para este cenário, fez-se a previsão e a avaliação dos impactes 
que serão gerados com a eventual aprovação e implementação do projecto, face à situação de 
referência previamente caracterizada. Assim, considerando a tipologia de projecto em análise e as 
características da localização proposta, admite-se que os impactes negativos gerados pela laboração da 
pedreira irão incidir sobre algumas vertentes do ambiente biofísico, concentrando-se os impactes 
positivos sobre aspectos de natureza sócio-económica. 

2. A não implementação deste Projecto – alternativa que se afigura de abordagem complexa atendendo, 
desde logo, à inclusão da área de intervenção em “Espaços de Indústria Extractiva (Existentes)”. Neste 
contexto será sempre de perspectivar a implementação de um outro projecto de pedreira que, podendo 
ser distinto na sua forma, induziria no essencial a mesma tipologia de impactes na área. Por outro lado, 
e como cenário menos provável, há a hipótese de não haver lugar à implementação de nenhum projecto 
de extracção de inertes, pelo que a área em estudo poderá manter-se, no essencial, inalterada, isto é, 
com uso silvo-pastoril. 

A área de intervenção do projecto foi caracterizada através do estudo de todas as componentes 
ambientais potencialmente afectadas, abrangendo aspectos biofísicos, sócio-económicos, culturais de 
planeamento e qualidade do ambiente. Em função dos impactes negativos previstos, para cada uma 
das componentes ambientais estudadas, o EIA considerou medidas de minimização específicas. 

Relativamente ao clima, não se prevê que as actividades venham a ter impactes. No entanto 
verificou-se que algumas características climáticas, por exemplo os ventos e a chuva, poderão 
influenciar a dispersão de poeiras. 

Em relação à geomorfologia, o impacte directo e negativo que resulta da modificação do relevo, é 
permanente e irreversível, uma vez que os estéreis não são suficientes para repor a topografia inicial. 
As operações de recuperação paisagística serão simultâneas à exploração, pelo que existirão apenas 
depósitos temporários de estéreis e de terra vegetal. Nestas condições, conclui-se que os impactes, 
sendo negativos, serão pouco importantes e temporários. Relativamente à geologia, não existem 
quaisquer aspectos de interesse particular que importe preservar, pelo que não existem quaisquer 
impactes gerados pelo projecto. 

Relativamente aos recursos hídricos subterrâneos não se prevê a ocorrência de impactes 
resultantes da escavação do maciço calcário, uma vez que o projecto não irá interceptar qualquer 
lençol freático existente na região. Ressalva-se, que o nível freático regional se encontra a mais de 
45 m de profundidade em relação ao piso mais baixo previsto para a escavação. 

Ao nível dos recursos hídricos superficiais, não se prevê que existam impactes importantes; de 
facto, dadas as características de permeabilidade das formações calcárias, verifica-se que as linhas 
existentes na área da pedreira não apresentam caudais significativos, mesmo em épocas chuvosas. 
Na fase de desactivação, e na impossibilidade da reposição das cotas originais do terreno, o projecto 
prevê a instalação de sistemas de drenagem que encaminhem as águas para as linhas de escorrência 
natural e a implantação de vegetação, pelo que cessará qualquer tipo de impacte que eventualmente 
se possa verificar. 
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Relativamente à qualidade das águas subterrâneas, os principais impactes negativos poderão ser 
devidos a algum derrame acidental nos equipamentos, nas oficinas e nas instalações de apoio da 
pedreira, tais como óleos ou combustíveis, que poderiam afectar as águas subterrâneas. Perante uma 
eventual situação de acidente, o impacte na qualidade das águas seria negativo e muito importante, se 
não fossem tomadas medidas imediatas de controlo. Salienta-se que não se prevêem impactes sobre 
as captações de abastecimento público de Alenquer-Ota exploradas pela EPAL. Cabe, ainda, salientar 
que a actividade extractiva neste Núcleo de pedreiras se desenvolve há mais de 40 anos e que, tal 
como verificado neste estudo, não existem evidências de contaminação efectiva dos furos de captação 
com origem na actividade extractiva.  

A qualidade das águas superficiais poderá ser afectada pelas actividades extractivas devido ao 
arrastamento ou deposição de partículas de poeiras ou por derrame acidental de óleos e lubrificantes 
utilizados nas máquinas e veículos usados na exploração e transporte dos calcários. O impacte das 
partículas de poeiras na qualidade da água é considerado pouco importante, uma vez que não existem 
linhas de água permanentes que as transportem. O derrame de óleos e lubrificantes na água ou no 
solo poderá resultar de uma situação acidental, num curto espaço de tempo e de âmbito muito 
localizado, pelo que o impacte resultante, embora negativo, é considerado pouco importante. 

Quanto à qualidade do ar, destaca-se que este tipo de actividade implica a emissão de poeiras. No 
entanto, verificou-se que principal factor de degradação da qualidade do ar associado ao projecto em 
análise será a circulação de viaturas e máquinas nos acessos não asfaltados no interior da área de 
exploração e na via de acesso asfaltada que liga a pedreira à EN1. O controlo das emissões por 
aspersão de água, especialmente nos acessos não asfaltados, contribuirá seguramente para a 
redução dos níveis de concentração de poeiras no ar. Realizando-se a aspersão de água, não são de 
esperar situações em que as concentrações poeiras no ar atinjam níveis superiores ao legislado, pelo 
que os impactes gerados embora negativos são pouco importantes.  

A “Pedreira do Calcário” encontra-se inserida no Núcleo de exploração de calcários de Alenquer Norte, 
pelo que é de destacar que esta não é a principal e única fonte de ruído a nível local. As principais 
fontes de ruído estão ligadas à laboração dos equipamentos associados aos trabalhos de desmonte e 
às unidades de britagem. O tráfego de viaturas pesadas constitui também uma importante fonte de 
ruído. Considera-se que o projecto não deverá conduzir a alterações importantes ao actual nível do 
ambiente sonoro na envolvente no núcleo de pedreiras. Na Quinta da Moita, localizada junto ao 
acesso à pedreira, o limite sonoro legal não será cumprido, como de resto já ocorre actualmente. No 
entanto, este local é influenciado pela circulação de viaturas no EN1 cujo volume de tráfego é 
constituído por viaturas ligeiras e pesadas, além dos camiões que saem da pedreira. Considera-se, 
por isso, essencial a redução da velocidade de circulação nesta via de acesso à pedreira pelo que o 
projecto preconiza a introdução de sinalização vertical limitando a velocidade de circulação a 20 km/h. 

As explosões necessárias para retirar o calcário na pedreira originam vibrações, que poderão ter 
impactes negativos. No entanto, as medições das vibrações provocadas pela exploração da pedreira 
demonstraram que as explosões não implicam qualquer perigo para as construções existentes na 
envolvente. 

Os solos presentes na área de intervenção são essencialmente solos calcários e apresentam 
bastantes limitações para a utilização agrícola. A área de ampliação da pedreira encontra-se 
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actualmente ocupada por áreas com matos e prados intervencionados e uma pequena área agrícola. 
O Plano de Pedreira prevê a retirada das terras de cobertura, mais férteis, o seu armazenamento, 
tratamento e posterior colocação nas zonas a recuperar. Deste modo, independentemente da 
capacidade produtiva que os solos em causa apresentam, considera-se que os impactes associados 
ao projecto serão pouco importantes, uma vez que os solos aqui presentes serão preservados. 

No que respeita à flora e à vegetação, ao nível florístico destaca-se, na área a explorar, a presença 
de azinheiras dispersas. No entanto, dada a reduzida área de ocorrência e o mau estado de 
conservação, este impacte negativo considera-se de reduzida magnitude Como principais impactes 
sobre a flora e vegetação, tem-se a destruição da vegetação, devido, sobretudo, às desmatações que 
antecedem a escavação e às movimentações de terras, bem como a degradação da vegetação, pelo 
aumento das poeiras na envolvente à pedreira. Nos dois casos, os impactes são considerados 
negativos mas minimizáveis pela implementação faseada do PARP e das medidas de minimização 
propostas.  

Relativamente à presença de fauna selvagem, a área em estudo apresenta um valor moderado/baixo. 
Dado que o valor desta área para as espécies de animais é reduzido, e considerando que a actividade 
da pedreira já existe actualmente, não se prevê a existência de impactes muito importantes.  

Com vista à avaliação afectação da paisagem decorrente da implementação do projecto, realizou-se a 
análise da sua qualidade, sensibilidade e visibilidade. No que respeita aos impactes visuais da 
pedreira destaca-se que, face ao relevo e ocupação do território na envolvente à área da pedreira, se 
prevê que as afectações resultantes sejam pouco importantes dado que os pontos de observação 
potencialmente mais afectados se situam a distâncias superiores a 1,5 km. Destaca-se que, uma vez 
que parte da envolvente à área de intervenção não será afectada pela exploração da pedreira, a sua 
visibilidade será atenuada pela presença das árvores aí existentes. Concluiu-se, assim, que os 
impactes sobre a paisagem são globalmente negativos, embora pouco importantes, temporários e 
reversíveis porque o projecto pressupõe a recuperação paisagística faseada das áreas exploradas, 
isto é, à medida que as cotas finais da exploração vão sendo atingidas é plantada a vegetação 
prevista. 

A avaliação dos impactes de um projecto associado à indústria extractiva, sobre o descritor da 
sócio-economia, é a que apresenta maior complexidade. De facto, a determinação da sua 
importância não se pode aferir simplesmente pelos empregos directos que cria ou pelo seu volume de 
facturação, dada a importância que assume para a viabilidade de toda uma fileira industrial que 
abastece, em especial para o sector da Construção Civil e Obras Públicas. É sobre a sócio-economia 
que irão incidir os impactes positivos mais importantes, quer localmente quer a um nível mais 
abrangente. Os impactes positivos mais significativos resultantes da implementação do Projecto de 
ampliação da “Pedreira do Calcário” decorrem da garantia da saúde financeira de toda uma estrutura 
empresarial associada à CALBRITA e a manutenção dos cerca de 38 postos de trabalho existentes 
nesta pedreira. Em resumo, os impactes do projecto são, na sua generalidade positivos, sendo muito 
importantes à escala regional e local, pois garantirão a manutenção de emprego directo e, igualmente, 
muito relevantes ao nível da manutenção e criação de emprego indirecto, contribuindo de forma 
importante para a diversificação do tecido económico local. 
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Relativamente ao património arqueológico e construído, no decurso dos trabalhos de campo 
efectuados foi detectado um forno em ruínas, porém, considerando, o seu (aparente) reduzido valor 
patrimonial, tal impacte tem significância reduzida. Assim, não foram identificados impactes negativos 
significativos decorrentes da implementação do projecto. No entanto, este forno será sinalizado de 
modo permanente, de forma a garantir-se a sua conservação até à execução de registo documental. 
Como medida de minimização geral, recomenda-se a execução de acompanhamento arqueológico 
para todas as operações que envolvam o revolvimento da camada superior do solo, em especial 
quando a exploração avançar para o local onde se encontra a estrutura detectada. 

No que respeita ao ordenamento do território, destaca-se que foram detectados alguns conflitos 
entre a implementação do projecto e os usos preconizados para a área em estudo. De acordo com o 
Plano Director Municipal (PDM) de Alenquer toda a área a intervencionar com o projecto em “Espaços 
de Industria Extractiva (existentes)”, pelo que se considera que o impacte associado à ampliação 
desta pedreira será positivo porque consubstancia o aproveitamento de um local onde a actividade 
extractiva está consolidada e regulamentada, cumprindo todas as regras previstas na legislação em 
vigor. 

No entanto, e no que respeita às servidões e restrições de utilidade publica actuantes sobre o local, 
existe uma pequena fracção (cerca de 7500 m2) da área de ampliação da pedreira e dois pequenos 
troços (240 m, na zona Norte de ampliação, e 330 m, da área já licenciada da pedreira) inseridos na 
REN. Assim, procurou-se assegurar a compatibilização da actividade extractiva com regime da REN, 
garantindo que a intervenção proposta não virá a afectar significativamente a estabilidade ou o 
equilíbrio ecológico do sistema biofísico em causa, designadamente nos aspectos que motivaram a 
sua classificação, tendo-se verificado que, tanto em termos quantitativos como qualitativos, os 
recursos hídricos não irão sofrer impactes importantes.  

Como medida compensatória da afectação da Reserva Ecológica Nacional (REN), a CALBRITA irá 
promover a recuperação de uma ou mais áreas votadas ao abandono, que abranjam um total até 
10 000 m2. Sugere-se que esta acção passe pela elaboração de um acordo/protocolo com a Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT), a Câmara 
Municipal de Alenquer e a CALBRITA. 

Foram ainda avaliados os impactes cumulativos, considerados como aqueles que resultam do 
somatório das afectações resultantes de acções humanas passadas, presentes ou previstas para 
determinada área, independentemente do facto de a entidade responsável pela acção ser pública ou 
privada. Esta avaliação verificou-se que não são previsíveis impactes cumulativos importantes sobre 
qualquer factor ambiental. 

6. PLANO DE MONITORIZAÇÃO 

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

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

7. CONCLUSÕES 

De acordo com a avaliação da equipa técnica que executou o EIA, não é previsível que o projecto de 
ampliação da “Pedreira do Calcário” venha a induzir impactes ambientais negativos significativos que 
o possam inviabilizar. De facto, os principais impactes negativos identificados sobre os sistemas 
biofísico, ecológico, sócio-económico e cultural/patrimonial terão, predominantemente, incidência local 
e carácter temporário, uma vez que só se farão sentir durante a fase de exploração. Quanto aos 
impactes positivos associados ao projecto, estes relacionam-se sobretudo com a componente 
sócio-económica, sendo muito significativos às escalas regional e local, pela criação de emprego 
directo e indirecto, contribuindo eficazmente para a diversificação do tecido económico nacional. 

As actividades de exploração da pedreira decorrerão num período de 41 anos, e as de recuperação 
paisagística 43 anos, concomitantemente com a lavra. Existirá, ainda, um período de 2 anos 
subsequente à desactivação da pedreira, relacionado com as actividades de monitorização do aterro e 
de manutenção da recuperação paisagística. 

A correcta implementação do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística e do Plano de Aterro, 
incluídos no Plano de Pedreira, durante as fases de exploração e desactivação da actividade 
extractiva, permitirão a reconversão da área e a viabilização de um sistema ambientalmente 
sustentável, minimizando impactes negativos gerados ainda durante a fase de exploração e 
reconvertendo-os, globalmente e a prazo, num impacte positivo significativo e permanente.  

Assim, considera-se que a atribuição da Licença de Exploração da “Pedreira do Calcário”, contribuirá 
para o desenvolvimento da região, com todos os benefícios económicos e sociais que daí advêm, 
reforçados pelo facto da pedreira, tal como está projectada, ser compatível com os interesses 
ambientais da região. 


