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1. INTRODUÇÃO
1.1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO E DO PROPONENTE
O Proponente do Projeto de Exploração da Mina da Faleca é a empresa SIFUCEL – Sílicas, S.A. com
sede em Zona Industrial, apartado 15 2040-998 Rio Maior. Os números de telefone e fax são
respetivamente 243996768 e 243994668, com o endereço de e-mail: Sifucel@parapedra.pt.
A empresa Sifucel-Sílicas, S.A. tem por objetivo a exploração, beneficiação e comercialização de areias
especiais e caulino, fornecendo diversas empresas da indústria cerâmica e de produtos nobres, tanto no
mercado nacional como nos mercados internacionais.
Confrontada com a competitividade crescente neste sector de atividade, a empresa pretende, por um
lado, desenvolver novos produtos no âmbito da beneficiação de areia siliciosa e caulínica, capazes de
satisfazer outros mercados e, por outro lado, garantir a manutenção das características dos produtos que
já comercializa, bem como a mão-de-obra.
A empresa aposta nas Melhores Tecnologias Disponíveis (MTD´s) em todas as etapas mineiras, incluindo
a área de lavagem e beneficiação das areias caulínicas, que permitem não só o aumento da produção e
produtividade, como também a normalização, complementado com a marcação de produtos (marcação
CE) que a empresa já tem desde 2005.
Na elaboração do presente Plano de Lavra teve-se em conta os Decreto-Lei n.º 54/2015 de 22 de junho e
n.º 88/90 de 16 de Março, que aprovam, as bases do regime jurídico da revelação e do aproveitamento
dos recursos geológicos existentes no território nacional, incluindo os localizados no espaço marítimo
nacional e o respetivo regulamentam.

1.2. ENTIDADE LICENCIADORA
Tratando-se de uma concessão mineira, o processo de licenciamento rege-se através do Decreto – Lei
n.º 88/90, de 16 março e pela Lei n.º 54/2015, de 22 de junho, devendo, para o efeito, ser celebrado um
contrato de concessão entre o interessado e o Estado Português, através do organismo do Estado com
competências atribuídas para o efeito, no caso concreto a Direção Geral de Energia e Geologia do
Ministerio do Ambiente e Ação Climática.
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1.3. AUTORIDADE DE AIA
A autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental é, de acordo com o ponto i) da alínea a) e b) do n.º 1 do
artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017
de 11 de dezembro, a APA – Agência Portuguesa do Ambiente.
1.4. IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO EIA
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) foi elaborado pela empresa Gold Fluvium – Consultores em
Engenharia, Lda., com sede na Rua do Coral e OrquestraTipica de Rio Maior - 15 – 2040 181 Rio Maior,
tel. 243 994 900, recorrendo sempre que necessário e em função das especificidades a técnicos
especializados.

1.5. PERÍODO DE ELABORAÇÃO DO EIA
O EIA foi elaborado entre os meses de Julho de 2020 a Fevereiro de 2021 pela equipa técnica
discriminada no Quadro 1:
Quadro 1 – Equipa técnica responsável pela execução do EIA
TÉCNICO

FORMAÇÃO

DESCRITORES AMBIENTAIS

Maria Adelaide Pinto

Lic. em Arqueologia (FLL)

Património Arqueológico e Arquitetónico

Ascension de Sousa
Bárbara Monteiro

Gilberto Charifo

Sérgio Brites

Helena Nascimento

Lic. em Engenharia de Minas (IST-UTL)
Mestre em Geotecnia (IST-UTL)
Lic. em Biologia (FCUL)
Doutorada em Biologia (FCUL)
Lic. em Engenharia de Minas (UC)
Mestre em Engenharia Geológica (UNL)
Doutorado em Engenharia Geológica (UNL)
(membro efetivo da OE n.º 35559)
Lic. em geógrafia física, mestre em hidráulica
e recursos hídricos (membro profissional
APAI nº 142, Perito Competente em AIA –
Consultor Especialista em Solo, Nível 2)
Maria Helena Nascimento, Engenheira do
Ambiente (membro efetivo da OE n.º 48558,
Consultor Especialista Território, Nível 2)

Clima, Geotecnia e Socio Economia
Sistemas Ecológicos

Socio Economia, Geotécnica e CAD

Solos e Ocupação Atual
Recursos Hidricos

Ordenamento do Teritório

Carlos Silva

Lic. em Arquitetura Paisagística (UE)

Paisagem

Rui Matias

Lic. em Geologia (UC)

Geologia e Recursos Hidricos

Fernando Pacheco

Lic. em Engenheira Geologica (UC)

Geologia e Recursos Hidricos

Jorge Branco

Lic. em Engenharia do Ambiente (UAveiro)

Ambiente Sonoro

João Pedro Silva

Engenheiro de Ambiente (UAveiro)

Qualidade do Ar

Ricardo Neto

Engenheiro Civil (IPLeiria)

SIG
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1.6. METODOLOGIA E IDENTIFICAÇÃO DA ESTRUTURA DO EIA
A estrutura do EIA respeita as orientações definidas no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro
republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017 de 11 de Dezembro, e na Portaria n.º 330/2001, de 2 de
abril, e ainda com as necessárias adaptações inerentes às características específicas do projeto, neste
caso uma mina a licenciar nos termos do Decreto – Lei n.º 88/90, de 16 março e a Lei n.º 54/2015, de 22
de junho.
No Relatório Síntese é efetuada uma análise pormenorizada de todas as matérias contempladas pelo
estudo, compreendendo os seguintes capítulos:
O Capítulo 1, Introdução, identifica o projeto e a fase em que se encontra; o proponente; a entidade
licenciadora; a equipa técnica responsável pela realização do EIA; os antecedentes do EIA e a
metodologia e estrutura do documento.
O Capítulo 2, objetivos e a Justificação do Projeto, descreve os objetivos e a necessidade do projeto.
O Capítulo 3, Descrição do Projeto, descreve o projeto nos aspetos que são considerados relevantes.
Este capítulo apresenta a localização do projeto, a caracterização da atividade, dos resíduos produzidos,
e a programação temporal estimada.
É apresentado o enquadramento cartográfico dos limites administrativos e a localização local e regional
do projeto. São referidos os planos de ordenamentos do território (com especificação das classes de
espaço envolvidas), condicionantes, restrições e servidões de utilidade pública e os equipamentos e
infraestruturas relevantes existentes na área de projeto.
O projeto de execução apresenta-se no Plano de Lavra no Volume IV. A atividade extrativa é
caracterizada mediante a descrição do Plano de Lavra, identificando-se de uma forma sintética, as ações
geradoras de impactes, a sua natureza e impactes envolvidos.
No Capítulo 4, Caracterização da Situação de Referência, são apresentadas as condições ambientais
atuais relativamente aos descritores selecionados como relevantes. Ainda, neste capítulo, é realizada a
projeção da situação de referência.
A caracterização da situação de referência considera os seguintes descritores ambientais: clima, solo e
uso do solo, ordenamento do território, geologia e geomorfologia, recursos hídricos (superficiais e
subterrâneos), qualidade do ar, ambiente sonoro, resíduos, fatores biológicos e ecológicos, paisagem,
património arqueológico e Socioeconomia e Saúde Humana.
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Entre os diferentes descritores ambientais, foram considerados aqueles suscetíveis de virem a ser
afetados, imediatamente ou a médio-longo prazo, durante as fases de construção, funcionamento e
desativação.
O Capítulo 5, Avaliação dos Impactes Ambientais e Medidas de Minimização, apresenta a
identificação e avaliação de impactes ambientais decorrentes das fases de construção, funcionamento e
desativação.
A magnitude ou a intensidade dos impactes é evidenciada a partir da análise efetuada com base nas
técnicas de predição consideradas. A importância ou o significado dos impactes é evidenciado pela sua
avaliação.
O Capítulo 6, Caracterização das medidas de minimização, são apresentadas para reduzir ou
compensar os impactes, durante as fases de construção, funcionamento e desativação da mina.
O Capítulo 7, Plano de Monitorização, constitui a proposta que permitirá observar, isto é, monitorizar,
os principais parâmetros críticos ou chave. Concretamente especificam: os indicadores ambientais a
considerar; os parâmetros a monitorizar; os locais, frequência e técnicas de análise dos parâmetros; a
tipologia de medidas de gestão ambiental a implementar de acordo com os resultados obtidos; a
periodicidade dos relatórios de monitorização e a entidade responsável pela sua apreciação.
O Capítulo 8 apresenta as Lacunas Técnicas ou de Conhecimento, verificadas durante a elaboração
do EIA.
Finalmente o Capítulo 9, Conclusões, enuncia as principais conclusões do estudo dando destaque às
conclusões vitais para a decisão do seu licenciamento.
O EIA é constituído por quatro volumes: Volume I – Resumo Não Técnico; Volume II – Relatório Síntese;
Volume III – Descritores Ambientais; Volume IV – Projeto de Execução ou Plano de Lavra.
O Resumo Não Técnico (Volume I) é apresentado em separado, e tem como objetivo transmitir ao público
em geral os principais aspetos analisados e explicitados no EIA, de forma sintetizada, em linguagem
simples, sem perda de rigor.
O Relatório Síntese (Volume II) é o documento chave que expressa a metodologia utilizada e os
resultados da sua execução. Resulta da confluência dos Relatórios Técnicos e Anexos com os
documentos de suporte ao estudo (também disponibilizados, de forma a permitir uma análise em
pormenor por decisores e público).
O Volume III, Descritores Ambientais, incluindo os Anexos, apresentam os documentos de suporte
relativamente aos vários descritores ambientais.
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O Volume IV apresenta o Plano de Lavra (projeto de execução), constituído pela parte escrita da
metodologia da lavra, plano de segurança e saúde bem como o plano ambiental de recuperação
ambiental e pelas peças desenhadas.
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2. JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO E CONFORMIDADE TERRITORIAL
2.1. JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO E ANTECENDENTES
O proponente do presente projeto apresentado em fase de execução é a empresa Sifucel, com sede
social em Casal de Fisga – Apartado 15 – 2040-998 RIO MAIOR – PORTUGAL, Tel. 243 996 768, Fax.
243 994 668, e C/N 500 247 587. A SIFUCEL dedica-se essencialmente à extração e transformação de
recursos não metálicos e sua posterior comercialização.
Trata-se de uma empresa instalada no mercado há mais de 30 anos, cuja atividade principal é a extração
e transformação de produtos não metálicos.
A Sifucel, S.A. faz parte de um grupo constituído por 6 empresas, que integram o Grupo Parapedra.
Neste grupo, quatro empresas (entre as quais a SIFUCEL) estão direcionadas para a exploração e
transformação de diferentes tipos de matérias-primas, uma está dedicada ao controle e qualidade dos
diferentes produtos e outra dedicada ao transporte dos diferentes materiais para diferentes localizações
no país, incluindo para os principais portos onde é feita a exportação dos materiais.
Quadro 2 - Composição do Grupo Parapedra

EMPRESA
PARAPEDRA

ATIVIDADE
Extração e Transformação de
rochas, entre as quais, calcários e
derivados

INTERBRITAS

Transformação de calcários

SIFUCEL

Extração e transformação de areias
siliciosas

LUSOSÍLICA

Extração e Transformação de
Areias

CALCITRANS

Transporte rodoviário de
mercadorias

TECNICÁLCIO

Investigação e controlo de
qualidade
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PRODUTO
Calcários, dolomites, mármores e
sienitos
Britas, tout-venant, pó de pedra e
enrocamento
Caulinos, areias especiais
siliciosas, farinhas de sílica e
seixo lavado
Areias siliciosas e para a
construção civil
A logística do Grupo é
assegurada por esta unidade, que
serve todas as suas empresas na
área dos transportes, possuindo
frota própria.
Assegura a qualidade, ambiente,
segurança e inovação do Grupo e
de cada uma das suas empresas.
O laboratório é acreditado pelo
sistema IPAC e está ligado em
rede às diversas unidades de
produção com laboratórios-piloto.
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Confrontada com a competitividade crescente neste sector de atividade, a empresa pretende, por um
lado, desenvolver novos produtos no âmbito da beneficiação de minerais de quartzo e caulino, capazes
de satisfazer outros mercados e, por outro, garantir a manutenção das características dos produtos que já
comercializa.
Antes da concessão ser atribuída à empresa Sifucel, SA, houve uma exploração ilegal de areias,
explorada por outra empresa com uma área de 87.643m2, conforme se identifica no desenho 1, desenho
2 e desenho 4 do plano de lavra. A exploração ilegal é do conhecimento da DGEG, Câmara Municipal,
GNR, ASAE, ACT.
Aquando da delimitação da área de concessão, em conjunto com a DGEG, ficou acordado com a Sifucel,
que a mesma deveria recuperar as áreas adjacentes ao eixo rodoviário e manter essas áreas
devidamente recuperadas (mesmo não fazendo parte da área da concessão), sendo que as restantes
áreas serão incorporadas dentro da corta a fim de a mesma ser enquadrada na área de exploração e a
situação ser regularizada em termos de exploração e recuperação.
Em 27-11-2014 foi celebrado um contrato de prospeção e pesquisa com um número MN/PP/016/14 para
a área concecionada agora alvo de Estudo de Impacte Ambiental (EIA).
Posteriormente, e com base nos resultados do contrato de prospeção e pesquisa MN/PP/016/14, foi
assinado no dia 8 de outubro de 2019 o contrato de atribuição da concessão de exploração de depósitos
minerais atribuindo a mina o número C-157.
Com base nesse contrato informou-se a SIFUCEL que teria o prazo até 08/10/2021 para entregar na
DGEG o plano de lavra e respetivo Estudo de Impacte Ambiental.
A concessão tem uma área de 72.5968 ha, mas a área de exploração será dividida em dois blocos
designados por 1 e 2, os blocos foram definidos pelo facto da concessão ser atravessada pela ribeira da
Faleca. O Bloco 1 tem uma área total de 45.5421 ha e o Bloco 2 tem uma área de 27.0547 ha. O Bloco 2
não será alvo de exploração, ficando como uma área cativa para reservas e que no futuro poderá ser alvo
de exploração.
Apenas o Bloco 1 será neste momento, alvo de exploração e deste EIA.
O Bloco 1 tem uma área total de 45.5421 ha, que se divide da seguinte forma:


Área de margem de segurança: 7.9873 ha.



Área de zona das instalações sociais: 0.2073 ha.



Área de exploração: 37.3475 ha.
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Estas áreas estão refletidas nos desenhos 1, 2 e 4 do plano de lavra.
O Bloco 2 não será objecto deste Estudo de Impacte Ambiental, sendo essa área reservada para uma
futura ampliação.
Nesta mina não será realizada a beneficiação ou tratamento da matéria-prima, mas sim na unidade
industrial, que a empresa tem na zona industrial de Rio Maior, que se encontra devidamente licenciada,
conforme o historial do processo que se apresenta.
Esta unidade, ou estabelecimento industrial, foi licenciada pela Direção Regional de Economia em 27
Maio de 2004. Em 26/11/2010, foi submetido um pedido de alteração, o qual após a vistoria realizada a
28/06/2011 resultou no título de exploração n.º 1755/2011 emitido a 06 de Julho de 2011.
Posteriormente, em 2012 foi solicitado uma nova alteração a unidade industrial da qual resultou um novo
título de exploração, n.º 2225/2013 datado de 26/03/2013. A 10/10/2013 foi realizada uma vistoria as
instalações e foram atualizados o título de exploração do estabelecimento através do título 2397/2013 de
11 de novembro. Em 2018 devido a ampliação da área de concessão da mina Via Vai, a Unidade
Industrial foi incluída e sujeita a AIA, tendo sido emitido uma DIA favorável condicionada em 06/09/2018,
como se pode verificar nas figuras 1 e 2.
Em 2020, foi licenciado a ampliação da Unidade Industrial, pela DGEG e cujo processo encontra-se na
CCDR para avaliação, conforme a Figura 3. Trata-se de ampliação da unidade industrial que é uma linha
nova de inovação tecnológica para produção da Cristobalite. A produção da Faleca irá alimentar a
Unidade Industrial, assim como essa linha de nova, permitindo continuar a manutenção dos postos de
trabalho e inclusive aumento dos mesmos. Esta nova linha de produção representa um investimento de
mais de 25 milhões de euros.
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Figura 1 – Titulo de exploração da Unidade Industrial
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Figura 2 – Primeira página do TUA – Título Único Ambiental emitido
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Figura 3– Comprovativo da submissão do licenciamento da ampliação da unidade Industrial para produção
Cristobalite
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2.2. ALTERNATIVAS DO PROJECTO
Tendo em conta que a exploração do recurso mineral está diretamente dependente da sua localização, e
pelo facto da mina concessionada ter sido alvo de prospeção e pesquisa de modo a confirmar as
sondagens e estudos realizados nos anos 70, em termos de alternativas ao projeto, as mesmas não
foram consideradas.
Após atribuição da concessão pelo Estado Português, foi dado um prazo de 2 anos para empresa
desencadear o procedimento de AIA, no qual, foi então elaborado o presente EIA.
Uma alternativa que poderia ser considerada, mas que para o proponente e nem para o conselho não é
economicamente viável, seria a não atribuição da concessão pelo Estado, pelo que não foram avaliadas
alternativas ao projeto.
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2.3. ENQUADRAMENTO E LOCALIZAÇÃO
A mina fica situada no local denominado por Faleca ficando na proximidade de Rio Maior, freguesia e
concelho de Rio Maior, distrito de Santarém, conforme Figura 4.

Figura 4 - Divisão administrativa - distrito de Santarém, concelho e freguesia de Rio Maior - Localização da mina de
Faleca

Haverá apenas exploração na mina da Faleca, sendo que a beneficiação ou tratamento da matéria-prima,
será realizado na unidade industrial anexo a mina da Via Vai (C103). Neste sentido, será efetuado o
trajeto indicado na Figura 5 e que possui uma distância de 5343 metros.
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Figura 5 - Planta de localização da mina e do trajeto até a unidade Industrial à escala 1:25 000
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2.4. ENQUADRAMENTO COM OS INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO TERRITORIAL
Na área de estudo, para implantação da Mina da Faleca, incidem os segintes instrumentos de gestão
territorial:
Planos de âmbito Nacional:


Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) - Lei n.º 99/2019, de 5 de
setembro.

Planos de Âmbito Regional:


Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo (PROT-OVT) - Resolução
de Conselho de Ministros n.º 64-A/2009, em 6 de agosto de 2009, retificado pela Declaração de
Rectificação n.º 71-A/2009, de 2 de outubro.

Planos Setoriais:


Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste (PGRH RH5A) - 2.º ciclo
de planeamento: Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro,
republicada pela Declaração de Retificação n.º 22-B/2016, de 18 de novembro;



Programa Regional de Ordenamento Florestal de Lisboa e Vale do Tejo (PROF de Lisboa e Vale
do Tejo) – Portaria n.º 52/2019, de 11 de fevereiro e Declaração de Retificação n.º 13/2019, de
12 de abril.

Instrumentos de Âmbito Municipal:


PDM de Rio Maior - Resolução do Conselho de Ministros n.º 47/95, de 17 de maio e posteriores
alterações

Da análise efetuada à Planta de Ordenamento do referido PDM, verifica-se que a implantação da Mina da
Faleca, insere-se em solo rural classificado como “Áreas de Floresta de Proteção incluídas na REN,
floretadas com espécies de crescimento rápido e resinosas, a reconverter”; “Áreas com Uso Agrícola
afetas à RAN” e “Áreas com Uso não Agrícola, a reconverter, afetas à RAN”.
Um enquadramento mais abrangente da localização do projeto face aos instrumentos de planeamento
territorial em vigor é efetuado na secção 4.8 do presente relatório.
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A área da mina de Faleca não se insere, total ou parcialmente, no Sistema Nacional de Áreas
Classificadas a se refere o Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, conforme se pode verificar na Figura
6.

Figura 6 - Limite da área de estudo considerada e áreas classificadas na sua envolvente
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3. DESCRIÇÃO DO PROJECTO
3.1. CARACTERIZAÇÃO DO DEPÓSITO MINERAL
3.1.1. Caraterização geológica
Para o correto aproveitamento das matérias-primas em exploração, foi executada a caracterização do depósito
mineral que indicou a disponibilidade do recurso natural não renovável. Nesta caracterização teve-se em conta
as atuais diretivas da Organização das Nações Unidas (ONU) e da União Europeia (UE) bem como do
Desenvolvimento Sustentado da Atividade Mineira.
Com a caracterização da matéria-prima e dos dados quantitativos obtidos reconhece-se um volume de massa
de areia siliciosa e caulínica, que são necessárias para fornecimento das indústrias posicionadas a jusante
como sejam a de cerâmica, fibras óticas e produtos nobres, isto porque o material reconhecido possui
características granulométricas homogéneas e composição mineralógica adequada que se identifica pela sua
cor amarelada e esbranquiçada (ver Anexo I - volume lll descritores ambientais), apresentam-se as fichas
técnicas dos produtos que podem vir a ser explorados nesta Mina, assim como o relatório final de prospeção e
pesquisa).

3.1.2. Descrição Geológica Regional
Do ponto de vista geológico e geomorfológico, a área em estudo integra-se na Bacia Terciária do Tejo-Sado,
mais precisamente na bacia tectónica de Rio Maior, que ocupa a extremidade SE da folha 26-D (Caldas da
Rainha), assim como a extremidade NE da folha 30-B (Bombarral), ambas publicadas pelos Serviços
Geológicos de Portugal, à escala 1:50 000.
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Figura 7 – Extrato das cartas geológicas 26D e 30B

A bacia de Rio Maior consiste num fosso tectónico, alongado na direção NW-SE, com cerca de 7,5 km de
comprimento e 4 km de largura, condicionado por acidentes tectónicos com a mesma direção, sendo limitado a
Este pela falha de Cidral.
A bacia é assimétrica, indicando uma migração da atividade subsidente para o seu bordo NE, posteriormente à
instalação das areias brancas cauliníferas, durante a sedimentação do complexo de lignitos e diatomitos de
idade Pliocénica, concomitante, ou posteriormente a esta sedimentação, ocorreram movimentações na falha de
Cidral, com abatimento relativo do bloco SW, produzindo uma separação vertical máxima estimada da ordem
dos 50 m, na superfície de base do complexo de lignitos e diatomitos. Estes movimentos são anteriores a um
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episódio erosivo regional que trunca toda a estrutura da área, provavelmente correlativo da instalação dos
depósitos culminantes arenoargilosos e de cascalheiras que não se mostram controlados pela falha - Figura 7.
O substrato da bacia é formado por terrenos miocénicos (areias, argilas, margas e calcários) visíveis nos bordos
norte, oeste e sul. No bordo oriental, o contacto estabelece-se através da falha de Cidral, com uma série
monoclinal mergulhada para SE, compreendendo formações escalonadas entre o Jurássico superior a NW e o
Miocénico a SE.

3.1.3. Tectónica regional
Na região de Rio Maior existem duas importantes falhas de orientação NW-SE. A primeira, a Oeste de Rio
Maior, corta o Miocénico continental, cujas camadas calcárias se encontram fortemente levantadas na sua
passagem a sul de Freiria de Rio Maior. Uma outra que passa a Este da Azinheira e de Rio Maior, prolongandose para NW até Pé da Serra pondo em contacto as formações jurássicas, cretácicas e oligocénicas com as do
Pliocénico, estas últimas levantadas na sua passagem.
Foram estas duas falhas que deram lugar à formação do pequeno sinclinal dos lignitos e dos diatomitos de Rio
Maior.
Uma descrição geológica mais detalhada é apresentada na secção 3.10.2. e secção 4.3.1.

3.1.4. Caracterização Geologica local
A área onde se insere a concessão foi estudada por Galopin de Carvalho & Valdemiro Botelho Pereira sobre
areias Brancas de Rio Maior, aspectos geológicos-economicos e posteriormente foi confirmada com realização
de três sanjas (Figura 8) no âmbito do pedido de prospeção e pesquisa que foi solicitado a DGEG e o contrato
assinado 27-11-2014 com o número MN/PP/016/14.
As sanjas intercetam a unidade de dunas e areais eólicas, datada do Holocénico (Telles Antunes, M e Pais, J.
1983; Telles Antunes, M. 1983). Segundo os dados recolhidos nas sanjas, esta unidade é constituída
maioritariamente por areias quartzosas com um elevado grau de desagregação, por vezes com alguma
compactação, com alguns níveis mais siltosos e outros mais conglomeráticos, Figura 7.
No Quadro 3, apresenta as coordenadas médias das sanjas e a profundidade de cada uma delas.

outubro de 2021

Página 19

Estudo de Impacte Ambiental da Mina
Faleca – Relatório Síntese
REFORMULADO

Quadro 3 - Localização das sanjas e profundidade atingida
Referência

X

Y

Profundidade (m)

SA1

-68809.5304

-39064.2785

15

SA2

-68449.1373

-39482.8789

15

SA3

-68281.5598

-39808.1964

15

No Anexo 1 do Plano de Lavra, encontra-se o relatório da prospeção e pesquisa que foi elaborado.
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SA1

SA2

0,0

SA 3

0,0

Solo

0,0

Solo
1,23

Solo

0,97

Areia medias a grosseiras alaranjadas

Areia medias a grosseiras alaranjadas

5,40

1,51
Areia medias a grosseiras alaranjadas

4,40

5,60

que podem v ariar em os centimetros e os metros, de

Areias médias amareladas com algumas intercalaçõe,s

Areias médias amareladas com algumas intercalaçõe,s

areias mais claras (areias caulniticas)

que podem v ariar em os centimetros e os metros, de

que podem v ariar em os centimetros e os metros, de

areias mais claras (areias caulniticas)

areias mais claras (areias caulniticas)

Areias médias amareladas com algumas intercalaçõe,s

15,5

14,9

15,8

Barro

Barro

Barro

Figura 8 - Descrição das sanjas realizadas
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Ao nível dos recursos hídricos, a rede hidrográfica é pouco densa, constituída pela Ribeira da Jaleca, a principal
linha de água na envolvente próxima da mina e que não será intercetada pelos trabalhos de escavação, para
além de outras linhas de águas de carater sazonal. A drenagem da área de implantação do projeto continuará a
fazer-se por infiltração, devido a elevada permeabilidade do recurso em exploração (areias), com escoamento
subterrâneo.

3.2. RESERVAS
As reservas foram calculadas a partir de medições específicas, amostragem e dados das sanjas efetuadas em
2015, tendo em consideração o Sistema de Classificação de Reservas do U.S. Bureau of Mines, como sendo
reservas geológicas. Para o cálculo das reservas foi aplicado o método clássico dos polígonos por área de
influência.
As reservas calculadas no relatório de prospeção e pesquisa para a área da exploração, basearam-se nas
indicações dadas pelos ensaios laboratoriais e nas percentagens fornecidas pelos ensaios de granulometria. A
densidade utilizada para o cálculo das reservas totais foi de 1.5 Ton/ m3 (a densidade utilizada foi baseada nas
fichas do caulino e das fichas da areia quartzítica – ver Anexo I - volume III Descritores ambientais).
Quadro 4 -Síntese de quantitativos das reservas na área de concessão da Mina de Faleca (fonte: relatório de pesquisa e
prospeção de 2015)
Cotas (m)
Mina

Área pesquisa
(m2)

Máxima

Mínima

Faleca

1119000

90,5

46,3

Raio equivalente (m)

Reservas totais

Reservas (tons)
Caulino
Areia silicosa /
(15%)
quartzitica (20%)

Média

Profundidade
(m)

Ângulo talude
(graus)

Topo

Base

Volume (m3)

Tonelagem

Areia (65%)

68,4

48

31,6

596,8

518,8

46.996.117

70.494.176

45.821.215 10.574.126

14.098.835

Com base nos registos da exploração até à data e nos dados das sanjas, estima-se que das reservas
exploráveis cerca de 15% é caulino, 20% é areia siliciosa, 65% é areia.
A concessão tem uma área de 72.5968 ha, a área de exploração será desenvolvida numa área de 373.475 m2,
designada por Bloco 1, como se pode verificar nos desenhos 1, 2 e 4 do plano de lavra.
O volume de terras de cobertura resultantes da decapagem da área de exploração será na ordem dos 37.345
m3 e foi estimado com base na espessura média da terra de cobertura na área de exploração da mina, com
cerca de 10 cm. Os resíduos resultantes da exploração representam cerca de 10%.
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Quando os camiões da empresa transportarem a matéria-prima para a unidade industrial anexa a mina via vai,
no seu regresso trarão os resíduos resultantes do tratamento da matéria-prima da mina de Faleca.
Os valores que são apresentados no quadro 5 são diferentes dos valores apresentados no quadro 4, uma vez
que no quadro 4 a área de prospeção e pesquisa era de 1.119.000 m2 (111,9 ha) e cuja profundidade em
avaliação era de 48 metros.
A área concessionada é de 725.968 m2 (72,5968 ha) e com uma profunidade média de 20 metros e ainda com
uma cota normalizada de 50 metros. Esta área encontra-se em flanco de encosta.
Desta forma as reservas apresentadas no quadro 5 não serão iguais às apresentadas no quadro 4. Uma vez
que se trata apenas da área concessionada.
Quadro 5 – Cálculo de reservas da área de intervenção da Mina da Faleca

DESIGNAÇÃO
Área da concessão

(m2)

QUANTIDADES
725 968

Profundidade de exploração (m)

20

Reservas geológicas da concessão (m3)

14 519 360
Bloco 1

Área de exploração – Bloco 1
Área de Instalações de apoio (m2)

455 421
2 073

Margens de defesa (m2)

79 873

Área de exploração – Bloco 1(m2)
Profundidade média (m) – bloco 1

373475
20

(m2)

Reservas atuais geológicas (m3) – Bloco 1

9 108 420

Reservas exploráveis (m3) – Bloco 1
Cota de topo de exploração (m) – Cota máxima
Cota média de exploração (m) – Cota média
Cota base de exploração (m) – Cota minima

7 469 500
80
65
50

Perdas nas bancadas (m3)

138 936

Terras de cobertura (m3) - 0,10 m de espessura

37 348

Reservas atuais exploráveis (m3)

7 293 217

Resíduos a produzir (m3) - 10 % das reservas atuais
Reservas atuais exploráveis vendáveis

(m3)

Reservas atuais exploráveis vendáveis (tons)
Caulino (tons) – 15%
Areia quartzíticas (tons) – 20%
Areia (tons) – 65%
Setembro 2021
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Tendo em conta os condicionalismos da lavra e as reservas exploráveis, para uma produção anual média de
500.000 tons, estima-se um período de vida útil da exploração de 20 anos.

3.2.1. CARACTERIZAÇÃO DO MÉTODO DE EXPLORAÇÃO
3.2.1.1. Zonas de Defesa
A metodologia e configuração da lavra desenvolvida teve em consideração as margens de defesa legalmente
definidas para as infraestruturas apresentadas no Quadro 6 e refletidas nos desenhos 1, 2 e 4 do plano de lavra.
Quadro 6 - Distâncias a respeitar nos limites da exploração

Objetos a proteger
Cursos de água não navegáveis e de regime não permanente
Condutas de fluídos
Caminhos públicos
Prédios rústicos, urbanos ou mistos vizinhos, murados ou não
Postos elétricos aéreos de média e alta, postos elétricos de
transformação e de telecomunicações
Estradas Nacionais
Autoestradas e estradas Internacionais

Distâncias de proteção (em metros)
10
20
15
10
30
50
70

Desta forma foram tidas em consideração as margens de defesa legalmente definidas no anexo II do decreto-lei
n.º 270/2001 de 6 de outubro alterado pelo 340/2007 de 12 de outubro.
No caso da Ribeira de Jaleca que atravessa a concessão, foram definidas margens de segurança de 15 metros.
Apesar, da legislação aplicável definir uma margem de 10 metros, considerou-se uma maior largura com o
objectivo de proteger a Ribeira e o habitat definido em torno da mesma, apesar deste não ser prioritário.
Os limites da concessão foram delimitados para garantir as distâncias de margem de defesa em relação às
estradas nacionais e as autoestradas existentes na envolvente, como se pode verificar no Desenho 1.
Dentro da concessão e em função da área de exploração foram definidas as zonas de defesa, para proteger
outras infraestruturas na envolvente, como se pode verificar no Desenho 1 do plano de lavra.
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3.2.2. MÉTODO DE DESMONTE
No início da exploração procede-se em primeiro lugar à desmatagem e remoção do nível alterado de cobertura
vegetal. Os solos resultantes desta ação são armazenados em pargas, que estarão localizadas na área definida
nos desenhos, e destinam-se à utilização no Plano de Recuperação Ambiental.
A metodologia de exploração considera a extração de areia quartzítica e caulínica a céu-aberto, com bancadas,
através de desmonte mecânico direto (material incoerente). A configuração final dos taludes de exploração
apresenta a inclinação máxima de 33º em relação à horizontal, conforme se pode verificar na Figura 15.
A lavra é executada tendo em consideração que:


A exploração deverá minimizar os impactes ambientais e, simultaneamente, fazendo um bom
aproveitamento do jazigo;



A estabilidade dos taludes deverá ficar salvaguardada;



O material desmontado será aproveitado quase na totalidade.

Os dois primeiros pressupostos impõem condicionalismos geométricos à lavra, os quais garantem que esta seja
efetuada de forma racional.
Deste modo, a metodologia de exploração consiste na exploração mecânica com recurso a giratória / pá
carregadora, que corresponde à retirada das terras de cobertura e exploração dos pisos no Bloco 1.
Neste sentido, e tendo em consideração o relevo do local, as características geológicas e o sentido da lavra,
foram definidos 5 pisos de exploração para o Bloco 1, entre as cotas 50, 54 até 80, como se pode verificar nos
desenhos 2 e 4 do plano de lavra.
A exploração será realizada em duas fases: Fase Intermédia e Fase Final.
A fase Intermédia é apresentada no Desenho 2 do Plano de Lavra e na Figura 9, onde é possível verificar que a
mesma irá ter o seu início na zona mais baixa do terreno (zona Este) e segue em direção a Oeste criando 3
bancadas contínuas com os respetivos acessos internos (rampas), que irão desenvolver-se entre as cotas 50m
e 65,50m, podemos afirmar que a exploração se irá desenvolver em “flanco de encosta”.
Neste sentido e com a exploração a desenvolver de Este para Oeste, as pargas serão depositadas nas
“traseiras da exploração”, conforme se pode verificar no desenho 2 da situação intermédia do plano de lavra,
que tem uma área de 195.225 m2 que representa 52% da área de exploração do Bloco 1.
Os resíduos que serão devolvidos a exploração, serão depositados no interior da exploração de forma a não
afetar o normal funcionamento da exploração.
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Figura 9 - Configuração intermedia da exploração

No primeiro piso do Bloco 1, será retirado uma camada de cerca de 10 cm, que corresponde as terras de
coberturas que será depositado nos locais identificados no Desenho 2 do plano de lavra.
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No desmonte das bancadas subsequentes, o material será transportado diretamente para a Unidade Industrial
anexo da Mina de Via Vai.
Esta metodologia foi adotada, por representar um menor custo de exploração para a empresa, uma vez que o
custo de aquisição de uma nova unidade de crivagem (limpeza primária do material antes de ir para a Unidade
Industrial da Mina Via Vai) é elevado.
As bancadas da fase intermédia terão a configuração apresentada nas Figura 10 e Figura 11:

Figura 10 - configuração intermédia dos patamares Norte /Sul da exploração

Figura 11 - configuração intermédia dos patamares Este /Oeste da exploração

Na fase final da exploração é apresentada no Desenho 4 do Plano de Lavra e na Figura 12, onde é possível
verificar que a mesma é a continuação da fase intermédia, continuando em direção a Oeste, devido a
exploração em flanco de encoste é possível verificar que serão criadas mais 2 bancadas aumentando o numero
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de bancadas de 3 para 5 nas zonas mais altas, as mesmas terão uma configuração contínua com os respetivos
acessos internos (rampas), as bancadas irão assim desenvolver-se entre as cotas 50 m e 80 m.
Deste modo a configuração final da exploração corresponde ao representado na Figura 12:

Figura 12- Configuração final da exploração
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Conforme se pode verificar através das Figura 13 e Figura 14, os patamares Norte/Sul, terão no final da
exploração uma altura de 6 metros e patamares de 10 metros. Na Figura 15 representa-se o ângulo do talude.

Figura 13- configuração final dos patamares Norte /Sul da exploração

Figura 14- Configuração final dos patamares Este / Oeste da exploração

Figura 15 - Ângulo do talude

O cálculo do ângulo do talude foi calculado com a seguinte informação:
Lado a = 12.25 m
Lado b = 24.32 m
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Lado c = 27.23 m
Ângulo A = 27º
A construção dos taludes, conforme representado na Figura 15 apresenta um fator de segurança de 1.5,
conforme de pode verificar nos cálculos seguintes:
Fs = fator de segurança

P = peso da cunha associada ao talude criado na criação das bancadas finais (10m)
Volume do talude *densidade
α = 27º
c = 40 (coesão do material – Hoek e Bray, J., Tock Slope Engeneering, Institution of Mining and
Metallurgy, London 1977)
θ = 32,28º (Angulo de atrito calculado pelos ensaios realizados no estudo de geotecnia feito para a
mina de via vai)
U e V = impulsos da água sobre o plano basal – não serão avaliados uma vez que não existe
interferência no nível freático.
Cálculos:
Fs = (P*cosα –U – V.senα). tgθ + c . A
P * senα + V . sem α

Fs = (((12.25*24.32)/2*10)*1,5*cos27º). tg12º + 40 . 24
1489.6*sen27º

Fs= 1.47 ≈ 1.5

Conforme os cálculos anteriormente apresentados o fator de segurança é igual a 1,5, logo as condições de
segurança geotécnicas encontram-se garantidas.
O faseamento da Lavra será realizado com base nos pressupostos anteriormente apresentados, com uma fase
intermédia e a fase final. Havendo uma recuperação apenas quando houver bancadas completamente
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exploradas. Neste sentido o plano de lavra encontra-se devidamente articulado com o plano ambiental e de
recuperação paisagística.
No decorrer da exploração, caso se verifique que a qualidade do material vai melhorando em profundidade e a
solicitação dos mercados para esta qualidade de matéria-prima o justifique, poderão vir a ser realizadas
diligências necessárias para se efetuar exploração com recurso a dragagem.

3.2.3. SISTEMAS DE EXTRAÇÃO E TRANSPORTE
A areia quartzítica e caulínica proveniente das frentes de desmonte será carregada para camiões com o auxílio
de pás carregadoras ou giratórias, que transportam a matéria-prima para a unidade industrial da Mina Via Vai,
localizada na Zona Industrial de Rio Maior, onde será tratada/beneficiada.
O rejeitado resultante do processo de tratamento (crivagem, lavagem e classificação) será também carregado
por camiões para serem posteriormente devolvidos à corta da exploração a fim de serem aplicados na
recuperação ambiental do local.
Para assegurar a exploração das areias Quartzíticas e caulínicas na Mina da Faleca, a Sifucel utiliza os
seguintes equipamentos de desmonte, carga e transporte listados no Quadro 7.
Quadro 7 - Equipamentos de desmonte, carga e transporte
CAPACIDADE

POTÊNCIA UNITÁRIA
(cv)

POTÊNCIA TOTAL
(cv)

VOLVO 360

3 m3

220

440

Giratória

VOLVO – A30D

2 m3

220

440

2

Pá escavadora

VOLVO

2 m3

2

Camiões

MAN

3

Camiões

3

Camiões

QUANTIDADE

EQUIPAMENTO

MODELO

2

Pá carregadora

2

220

440

m3

-

-

MERCEDES

30 m3

-

-

VOLVO

30 m2

30

TOTAL

1320

Com o decorrer da exploração mineira, prevê-se a substituição dos equipamentos à medida que estes atingem o
seu tempo de vida útil. Este procedimento é benéfico em termos ambientais, porque a substituição é sempre
feita levando em linha de conta a adoção das Melhores Tecnologias Disponíveis (MTD´s), cujo efeito é uma
redução considerável de emissões gasosas e ruído.
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O transporte da matéria-prima será realizado a um ritmo de 8 camiões por hora, quando a exploração alcansar
no seu máximo, a produção diária corresponderá a 2083 toneladas.

3.3. PROCESSOS MINERALÚRGICOS / UNIDADE FABRIL
O material retirado da exploração na mina da Faleca será diretamente encaminhado para a Unidade Industrial
de Rio Maior (pertencente à mina de Via Vai) e está localizada na zona industrial da cidade. A unidade Industrial
já foi sujeita a licenciamento industrial e sujeita a EIA conforme se verifica nas Figura 1 e Figura 2.
O processo produtivo decorrente nesta unidade encontra-se subdividido em quatro partes que se descrevem
seguidamente de forma sucinta.
Antes de se adicionar o material no processo produtivo da unidade industrial da mina de Via Vai, o mesmo será
crivado para separar os materiais mais grosseiros, retirando assim os resíduos do material proveniente da mina
de Faleca. Estes resíduos de atividade extrativa serão reencaminhado para a mina de Faleca, a fim de serem
aplicados na recuperação paisagística. Só após essa primeira separação é que o material é adicionado ao
processo industrial da mina Via Vai.
A primeira parte (Figura 16) inicia-se com a adição do material proveniente da mina da Faleca ao material
proveniente da mina da Via Vai. Através de uma tremonha que adiciona o material à polpa proveniente da
dragagem (mistura areia+água) (1), esta mistura é encaminhada para um equipamento onde é feita uma
separação do material mais grosseiro. A polpa é encaminhada para um hidrociclone (3), cuja suprafino é
enviado para a fábrica e a polpa é enviada para um sem-fim (6) que alimenta um crivo (4).
Nesse crivo é feita uma primeira separação, o supra crivo é enviado para uma tela transportadora para a pilha
de material (2). A polpa que se encontra mais apurada é encaminhada para a tremonha (8) por pipeline (7).
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Figura 16 – primeira parte do processo industrial
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Este hidrociclone retira a maior parte da água da areia, sendo que a água retorna para a lagoa de extração e a
areia é encaminhada para um escorredor e posteriormente para uma tremonha.
Essa tremonha (8) alimenta um conjunto de hidrociclones para retirar a água que ainda possa existir na areia. A
mesma é distribuída para um separador hidráulico e após essa separação é encaminhada para uma bateria de
espirais que permite retirar os minerais mais densos que ainda possam estar presentes na composição da areia.
Os produtos resultantes deste processo são 5 tipos de areias húmidas (S30/40, S55/60, S40/45, S90/100 e
S50). A água resultante deste processo é encaminhada para um tanque de decantação, que irá alimentar um
filtro prensa. Este tem como função separar o caulino da água.
A água retirada é reencaminhada para um tanque de água limpa. Este tanque vai alimentar o circuito fechado
das águas de lavagem das areias que se encontra instalado na fábrica.
Existe, nesta instalação industrial um furo de captação, devidamente licenciado, cuja finalidade é apenas de
reposição das águas, devido as pequenas perdas no circuito fechado. As perdas de água representam uma
média de 1m3 por mês.
De seguida explicam-se alguns dos procedimentos que são realizados:
Ciclonagem – as duas etapas de hidrociclones que permitem separar a fração inferior a 40μm, comercialmente
designada por caulino. Mineralogicamente, essa fração é constituída por caulinite, quartzo, micas e feldspatos.
O resíduo deste processo é filtrado e armazenado ao ar livre por uma banda transportadora. Esse resíduo é
uma areia essencialmente quartzosa muito fina (40/500 μm), é vendido para a indústria cerâmica e para
revestimentos.
Decantação – após as separações por hidrociclones, a densidade da polpa baixa e deve ser aumentada antes
da filtragem. Esta operação é realizada dentro de um decantador de capacidade superior a 1000 m 3. São
utilizados floculantes sem impactes ambientais, cujo objetivo é a realização de sedimentação e uma
compactação mais rápida do caulino. Estes componentes químicos são macromoleculares e biodegradáveis, de
ação catódica que se fixam sobre as partículas de caulino para as aglomerar, e assim aceleram a sua
sedimentação.
O floculante utilizado tem a designação comercial de “PraestolTM 2530 e possui um consumo anual de 850 kg.
Homogeneização – o caulino obtido do fundo do decantador tem densidade de 200 a 300 gr/l de água. É
bombeado e armazenado numa cuba de homogeneização com capacidade máxima de 500 m 3, (isto é cerca de
200 ton. de caulino). Esta operação permite o controlo de qualidade de produto e dispor de uma reserva tampão
para o funcionamento do resto de tratamento.
Filtro-prensa – esta última operação consiste em reduzir a humidade do produto para cerca de 27% em água,
por um sistema de filtro-prensa. Uma série de bombas procede ao enchimento dos filtros e à sua prensagem a
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15 bares. O ciclo completo de enchimento e prensagem varia entre uma a duas horas, dependendo da
qualidade desejada do caulino.
Na saída das prensas, o caulino húmido vendável encontra-se em “galettes” e é armazenado.
Secagem do caulino – alguns mercados necessitam da utilização de caulino seco, ou seja, com humidade
inferior a 13%. O caulino húmido vendável é então retomado por uma pá carregadora que alimenta uma caixa
doseadora cuja função é cortar as “galettes” de caulino e regular o débito antes da secagem.
O secador inicia-se com um amassador produzindo cilindros de 11 mm de diâmetro abastecendo os corpos do
secador propriamente dito.
O produto final (caulino seco a 13% de água) é conduzido por telas transportadoras dentro de compartimentos
próprios. Em seguida é vendido a granel ou acondicionado em big-bags.
A segunda parte do processo produtivo encontra-se associado à produção de areia seca e/ou areia moída. A
alimentação da torva é feita a partir das pilhas de material produzido no primeiro processo. Esta torva vai
alimentar vários silos que irão alimentar um secador de areia.
A unidade de secagem de caulino foi anteriormente ampliada, sendo que o pavilhão de secagem tem um
secador eficiente para permitir retirar a elevada percentagem de humidade de forma mais célere e eficaz,
aumentando desta forma a qualidade do produto e por consequência o seu alto valor comercial.

Este secador irá encaminhar o produto para dois tipos de silos: silos para areias secas sem serem moídas e os
silos para areias moídas.
O circuito da areia moída é composto por vários moinhos, que reduzem a granulometria das areias, e que
posteriormente encaminham o material para um separador que irá classificar as areias / farinhas para os
diferentes silos. Desta forma são obtidos quatro produtos diferentes (SS70, SS40, SS100 e SS160).
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Figura 17 - Diagrama da Unidade Industrial - primeira parte do processo

Outubro de 2020

36

Estudo de Impacte Ambiental da Mina Faleca – Relatório
Síntese
Reformulado

Figura 18 - Diagrama da Unidade Industrial - segunda parte do processo
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A terceira parte do processo produtivo encontra-se associada à linha de micronização e uma linha de
purificação de sílicas.
A linha de micronização tem como função produzir produtos abaixo de 20 microns. Este procedimento realiza-se
com a alimentação a partir dos dois silos dos produtos SS70 e SS100 que por sua vez é encaminhada através
de tapetes rolantes para um moinho de bolas. O material que sai no Minho de bolas vai para um conjunto de
hidrociclones e separados que realizarão o corte dos produtos abaixo de 20 microns. Os produtos acima do teor
de corte serão reencaminhados para o moinho de bolas a fim de sofrer nova moagem, funcionando assim em
circuito fechado.
Desta forma são obtidos três produtos diferentes (SS20, SS15 e SS10).
Existe uma pequena linha de ensacagem cuja finalidade é a de embalar o produto final.
A linha de purificação de sílicas é realizada através da utilização da flutuação. A unidade está instalada num
pavilhão onde o material silicioso entrará e depois passará por uma serie de células de flutuação cuja finalidade
é a remoção dos minerais pesados através de processos físico-químicos. Aumenta-se deste modo a qualidade
do produto e o seu valor comercial em 30 – 40%.

Figura 19 - Purificação da sílica

Os reagentes utilizados no processo de purificação tem a designação de Resinoline BD15 (CAS N.º 8002-26-4)
e Soda Cáustica em solução a 30% (CAS n.º 1310-73-2), sendo o consumo anual dos reagentes é de 87.600 kg
e 26.500 kg respectivamente, não são perigosos nem apresentam quaisquer risco para o ambiente conforme se
pode verificar nas fichas técnicas, conforme se pode verificar nas Figura 20, Figura 21 e Figura 22.
A proporção de Resinoline utulizada é de 1L / 536L de água reciclada, de 1L/1000L de Hidroxido de Sódio e do
reagente de Praestol a proporção é de 0,028 gr/L de água reciclada.
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Figura 20 – ficha técnica do hidróxido sodio
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Figura 21 – Ficha técnica do resinoline
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Figura 22 – Ficha técnica do Praestol
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A Nova Linha de Produção em fase de montagem (quarta parte do processo produtivo) será realizado da
seguinte forma:
As pás carregadoras transportarão o material existente nas diversas pilhas provenientes das linhas de produção
existentes. Posteriormente o material é colocado na tremonha de alimentação.
A tremonha é alimentada por uma pá carregadora e segue numa tela ao elevador de alcatruzes. Do elevador de
alcatruzes vai para o secador, para retirar a humidade e segue para o forno, onde faz a cozedura da sílica e que
a transforma num produto com o nome de CRISTOBALITE
O processo de transformação da areia siliciosa em cristobalite dá-se através da calcinação da mesma a
temperaturas próximas dos 1450ºC, promovendo de seguida o seu arrefecimento brusco.
Após a saída da Cristobalite do forno é submetida a um sistema de arrefecimento e de seguida vai para vários
silos de armazenamento. Alguns silos vão alimentar os 2 moinhos, sendo posteriormente o material ensacado.
O material que existe nos restantes silos é transportado diretamente com camiões cisternas.
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Receção de materiais primas

Secador

Forno de cozedura

Cisternas – material a granel

Moinhos

Ensacage
m
Armazém

Clientes finais
Figura 23 – Fluxograma de produção
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3.4. CICLO DA ÁGUA NO PROCESSO PRODUTIVO
A polpa (água + areia) proveniente da lagoa existente junto da unidade industrial, na área da Mina de Via Vai, é
encaminhada para um hidrociclone que retira a maior parte da água da areia, sendo que a água retorna para a
lagoa de extração e a areia é encaminhada para um escorredor e posteriormente para uma tremonha.
Essa tremonha alimenta um conjunto de hidrociclones para retirar a água que ainda possa existir na areia, essa
água é encaminhada para um tanque de decantação, que irá alimentar um filtro prensa. Este tem como função
separar o caulino da água.
A água retirada é reencaminhada para um tanque de água limpa. Este tanque vai alimentar o circuito fechado
das águas de lavagem das areias que se encontra instalado na fábrica.
O caulino possui um teor de humidade de 13% isso implica que haja uma pequena perda de água que é reposta
pelo furo de captação.
Conforme anteriormente referido, o furo de captação está devidamente licenciado e tem como finalidade apenas
de reposição da água devido as pequenas perdas no circuito fechado, as perdas representam uma média de
1m3 por mês.
Não é utilizada água da lagoa para a reposição dessas perdas, porque a mesma possui partículas de caulino
em suspensão o que é contra producente para a metodologia da operação de lavagem das areias instalada.
É usado apenas a água do tanque das águas limpas, uma vez que estas areias não podem ter caulino.
Não existem perdas de água na unidade de lavagem, uma vez que toda a operação funciona em circuito
fechado.
A água que é “devolvida” à lagoa numa fase inicial, não possui qualquer tratamento, tendo as características
qualitativas controladas por análises que são realizadas semestralmente à água da lagoa
A água é introduzida no sistema logo no início para permitir lavar e separar o caulino da areia. As areias são
lavadas e posteriormente crivadas em três diferentes granulometrias, essas areias são posteriormente enviadas
para a Unidade Industrial para serem tratadas, moídas e secas.
O caulino que resulta da lavagem das areias, é retirado através do uso de floculante, sendo essa pasta enviada
para a Unidade Industrial para ser devidamente seca, e preparada para os clientes finais.
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3.5. INSTALAÇÕES AUXILIARES ANEXAS DA MINA DA FALECA
Apesar de não existir uma unidade industrial na futura Mina da Faleca, existe necessidade de serem instaladas
algumas instalações auxiliares anexas.
A área destinada a instalação dos apoios à produção terá uma área de 2073 m2. Dentro desta área será
preconizada a instalação de vários contentores destinados ao escritório, refeitório, balneários, oficina, posto de
transformação, depósito de combustível e bacia de hidrocarboneto, que irão servir de apoio, aos trabalhadores
da concessão e para as pequenas manutenções. Também será construída uma zona de parqueamento.
Na área onde serão instalados estes anexos haverá uma superfície impermeabilizada de cerca 500 m 2 com
betão / cimento, sendo a restante área recoberta de Tout-venant para permitir a circulação de veículos e
pessoas – ver Desenho 9 do plano de lavra.
As manutenções dos equipamentos não serão realizadas nesta área de apoio, nem na unidade industrial junto
da Mina de Via Vai, mas sim na oficina principal do grupo Parapedra que se localiza na localidade de Casal da
Fisga, a cerca de 12 Km, as manutenções a realizar incluem também todas aquelas que impliquem mudanças
de óleos.
A oficina servirá para armazenar peças, ferramentaria para que sejam feitas, pequenas reparações nos
equipamentos móveis, equipamentos de segurança para os trabalhadores e todos os materiais que possam vir a
ser necessários para o bom funcionamento.
As mudanças de óleos não são realizadas na mina da Faleca, uma vez que não existem infraestruturas para
realizar as mesmas em segurança e armazenar os óleos usados de forma segura ambientalmente.
Os equipamentos pesados serão transportados através de zorras (plataformas de transporte) para a oficina do
grupo Parapedra. Esta forma de transporte é a mais adequada para o transporte de máquinas de grande porte.
Para evitar de qualquer possível situação, em torno da oficina existirá uma valeta com uma calha para recolher
possíveis águas de escorrências e encaminhar as mesmas para o separador de hidrocarbonetos, conforme a

Figura 27.
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3.5.1. Identificação, produção e tratamento dos resíduos não inertes a produzir da unidade
industrial
Os resíduos produzidos na unidade industrial / instalações sociais serão óleos usados (LER 13 02 08*) e
resíduos de embalagens de papel e cartão (LER 15 01 01). A quantidade de resíduos presumíveis de serem
produzidos serão de 3 toneladas e 2 toneladas respetivamente.

Figura 24 - Bacia de retenção - exemplo

Em caso de acidentes o óleo retirado na bacia de retenção, será limpo/ retirado na bacia de retenção por uma
empresa autorizada de resíduos e fim de se poder voltar a utilizar a bacia de retenção o mais rapidamente.
Caso ocorra um derrame no interior da mina, a zona de derrame é removida com o recurso de uma pá e um
recipiente (tipo balde / bidão vazio/ outro tipo de recipiente) estanque, o recipiente é posteriormente guardado
dentro da oficina em cima da estrutura metálica (bacia de retenção - Figura 24), permitindo assim, proteger a
mesma. Assim que se tiver quantidades que permite a sua recolha é contactado a entidade autorizada para se
proceder a sua recolha.
Mas de uma forma generalizada os resíduos que possivelmente serão produzidos nas instalações sociais serão:
Quadro 8 – Lista generalizada dos possíveis resíduos produzidos na unidade industrial / anexo mineiro
Designação
Lamas provenientes dos separadores óleo/água
Óleos provenientes dos separadores óleo/água
Embalagens de papel e cartão, plástico, madeira, metal
Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de
substâncias perigosas
Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de
proteção, contaminados por substâncias perigosas
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Pneus usados
Veículos em fim de vida
Metais ferrosos
Metais não ferrosos
Resíduos inorgânicos não abrangidos em 16 03 03
Acumuladores de chumbo
Resíduos contendo hidrocarbonetos
Resíduos cuja recolha e eliminação não estão sujeitas a requisitos
específicos tendo em vista a prevenção de infeções
Medicamentos
Papel e cartão
Vidro
Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas
Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos contendo mercúrio
Equipamento elétrico e eletrónico fora de uso
Plásticos
Resíduos verdes gerados na desmatação do local
Lamas de fossas sépticas

16 01 03
16 01 04*
16 01 17
16 01 18
16 03 04
16 06 01*
16 07 08*
18 01 04
18 01 09
20 01 01
20 01 02
20 01 08
20 01 21*
20 01 36
20 01 39
20 02 01
20 03 04

3.6. PESSOAL E EXPEDIÇÃO
3.6.1. Pessoal
A atividade na mina será apenas extrativa e só ocorrerá durante os dias úteis com um período de laboração de
8 horas diárias. Para assegurar um correto funcionamento da mina a empresa possui uma equipa de pessoal
sintetizada no Quadro 9.
Quadro 9 - Funcionários da mina

Quadro de Pessoal
Trabalhadores da mina

6

Manutenção

1

TOTAL

7

3.6.2. Expedição
Não serão realizadas operações de expedição (venda) na mina da Faleca, uma vez que esta servirá
exclusivamente para abastecer a unidade industrial da Mina Via Vai.
Na fase inical dos trabalhos da mina estima-se cerca de 12 camiões por dia (percurso de ida e volta), valor que
deverá ser extrapolado e analisado ano a ano. Em fase de pleno funcionamento o transporte da matéria-prima
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será realizado a um ritmo de 8 camiões por hora, quando a exploração alcançar o seu máximo, a produção
diária corresponderá a 2083 toneladas.
Quando os camiões da empresa levarem a matéria-prima para a unidade industrial na mina Via Vai, no seu
regresso trarão os resíduos resultantes do tratamento da matéria-prima da mina de Faleca (assim que haja
material para fazer esse retorno), a fim de permitir a recuperação das áreas exploradas.
O trajeto de abastecimento da matéria-prima e de estéreis/resíduos encontra-se representado na Figura 5.

3.7. SISTEMA DE ESGOTO
Na Mina da Faleca não se prevê a instalação de um sistema de drenagem, dadas:


As características morfológicas e geológicas do maciço;



As condições técnicas da exploração com giratória sempre acima do nível freático.

Nas instalações sociais será implementado um sistema de esgoto para as águas domésticas que será ligado a
uma fossa sética estanque.
Estima-se uma produção diária de efuente doméstico de cerca de 540 L, ou seja, 0.54 m 3 por dia, valor esse
que está sobrestimado, uma vez que nem todos os trabalhadores utilizarão as instalações sociais. Com base
nessa informação ir-se-á adquirir uma fossa com uma capacidade de 30.000 L.
A localização da fossa séptica encontra-se apresentada na peça desenhada 9 do Plano de Lavra, mas é apresentada na

Figura 27.
Os resíduos da fossa séptica serão recolhidos através de uma empresa autorizada ou através dos serviços
municipalizados que estão devidamente autorizados para realizar esta operação.
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Figura 25 - Desenho da Fossa Estanque a colocar
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Figura 26 – Ficha técnica da Ficha da fossa Estanque
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Figura 27 – Peça desenhada 10 do plano de lavra
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3.8. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO
A área de exploração não possui iluminação, sendo que o horário de trabalho é das 8h00 as 17h30.

3.9. FONTES DE ENERGIA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA / GASOLEO
A energia elétrica que será utilizada para o funcionamento dos anexos, deverá ser fornecida através de um PT a
instalar, conforme se pode ver nos desenhos 1 e 9, do plano de lavra.
O fornecimento de gasóleo é feito através de um depósito a instalar com capacidade de 8.000 litros.
O posto de abastecimento será constituído por um tanque metálico horizontal, construído segundo as Normas
reconhecidas pela legislação, para montagem subterrânea e com parede simples, para armazenagem de
apenas um combustível. O tanque será construído em chapa de aço segundo normas de construção
reconhecidas pela DGEG, nomeadamente as NFM88-512. O depósito será colocado a superfície, num parque
exclusivo, de pavimento impermeável, envolvido em todos os lados por um murete de retenção (bacia de
contenção - metalica).

Figura 28 – exemplo da tipologia de depósito de gasóleo e respetiva bacia de retenção a instalar na mina da Faleca

A capacidade da bacia de retenção de cada depósito de combustível a instalar terá em conta os n.º 5 e n.º 6,
artigo 8º, do Decreto-lei n.º 131/2002, de 9 de fevereiro, que aprova o Regulamento relativo à construção e
exploração de postos de abastecimento de combustível, assegurando que:
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• Os reservatórios de gasóleo superficiais e todos os seus componentes devem estar colocados em
bacias de retenção pavimentadas, de paredes impermeáveis, que possam estancar e recolher
quaisquer derrames dos reservatórios neles contidos.
• A capacidade da bacia de exploração referida anteriormente será igual a 50 % da capacidade da
cisterna – cerca de 4000 Litros.
• No local das cisternas não existirá combustível ou outros materiais estranhos à sua operação.
A área em redor encontrar-se-á impermeabilizada e será instalado um separador de hidrocarbonetos.
A bacia de hidrocarbonetos será limpa várias vezes por ano, por uma empresa autorizada. A instalação do
depósito será feita de acordo com as medidas de segurança aplicadas, sempre que é necessário os
equipamentos móveis deslocam-se ao depósito para abastecer.
A água residual resultante do separador de hidrocarbonetos é direcionada para um depósito de águas residuais,
esse deposíto será limpo por uma empresa autorizada para recolha de resíduos.
O abastecimento de água limpa para as instalações socias será feito através de furo de captação a realizar na
Mina da Faleca. A água proveniente desse furo será analisada para verificação dos parâmetros necessários
para uso industrial e uso humano.
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3.10. PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS INERTES
3.10.1. Conceção e Justificação
Em função da quantidade de resíduos produzida ao longo da exploração do depósito mineral, o Plano de
Gestão de Resíduos tem como principal função promover a gestão destes materiais, compatibilizando as tarefas
de deposição temporárias com as atividades de lavra e de recuperação ambiental, de modo a promover,
gradualmente, o enquadramento paisagístico, ambiental e de segurança da área intervencionada. O Plano de
Deposição garante, ao nível estratégico, o enquadramento em termos paisagísticos, ambientais e de segurança
da área intervencionada pela exploração.
Este Plano de instalação de resíduos, parte integrante do Plano de Lavra e do Plano de Recuperação Ambiental
que lhe está associada, irá permitir:


Uma gestão racional do recurso mineral e da afetação das áreas, com a criação de tipologias de
ocupação bem definidas, que serão definidas e em conformidade com a correta aplicação do Plano de
Recuperação Ambiental;



Revitalizar e requalificar ambientalmente o espaço ocupado pela mina e pela área utilizada para a
deposição temporária das terras de deposição durante e após a exploração;



A minimização dos impactes ambientais, através da adoção de medidas de prevenção na exploração.

A elaboração deste Plano de Deposição enquadra-se artigo 37º conjugado com 38º (n.º 1 e nº 2) do Decreto-Lei
n.º 10/2010, de 4 de fevereiro, o qual se aplica à gestão de resíduos das explorações de depósitos minerais e
de massas minerais — resíduos de extração.

3.10.2. Caracterização geológica da área
As áreas da concessão da Mina da Faleca situam-se em terrenos abrangidos pela Folha 26 D – Caldas da
Rainha e pela Folha 30 B - Bombarral, da Carta Geológica de Portugal, à escala 1:50000.
De acordo com a Notícia Explicativa correspondente e a Figura 29, esta zona é constituída unidades geológicas
com idades variantes entre o Moderno e Plistocénico, o Pliocénico e o Miocénico. Os terrenos mais recentes
constituem Aluviões que se desenvolveram nos vales que atravessam os afloramentos ceno-mesozoicos,
particularmente no vale da ribeira de Rio Maior. Aí, e portanto, próximo da área em estudo, as cascalheiras na
base das aluviões estão cobertas por pequena espessura de argilas cinzentas, correspondentes a antigos
lodos. De idade pliocénica, Zbyszewski & Almeida (1960) cartografaram para a área em estudo a formação
“Complexo Astiano de Nadadouro e Águas Santas” e “Camadas vilafranquianas com lignitos e diatomitos de
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Óbidos, de Rio Maior, etc.”. No caso da Bacia de Rio Maior, observa-se a sobreposição de dois complexos
sedimentares, que se apresentam, em seguida, de cima para baixo:
a) Formação dos lignitos e diatomitos do Espadanal – Trata-se de um pequeno sinclinal de orientação
NW-SE, dissimétrico, cujas camadas do flanco ocidental tem um pendor de aproximadamente 10º a
15º, e as do flanco oposto apresentam inclinações muito maiores; próximas da falha que o limita a E, a
falha do Cidral. Trata-se de uma série com uma cobertura greso-argilosa com calhaus rolados, seguida
de espessas camadas de diatomito com intercalações argilosas, à qual se segue uma massa principal
de lignito. De seguida, observa-se um complexo de camadas de diatomito escuro e de pequenos leitos
de lignitos, seguidos de areias finas, cauliníferas, amareladas ou esbranquiçadas;
b) Areias cauliníferas inferiores – O conjunto deste complexo apresenta um pendor aproximado de 10º
para SE, existindo algumas variações na passagem de falhas. Trata-se de areias cauliníferas brancas,
rosadas ou avermelhadas, que apresentam, por vezes, intercalações de argilas amareladas ou
acinzentadas e alguns conglomerados, sendo estes últimos observados na base e parte superior do
complexo. De acordo com Zbyszewski & Almeida (1960), na zona de Rio Maior, Freiria e Quinta do
Alecrim, as areias pliocénicas cobrem os calcários do Pontiano e sãos cortados por várias falhas. As
areias são mais grosseiras, com numerosos calhaus rolados e apresentam cor amarelada e
avermelhada na parte superior. A Este da ribeira de Rio Maior, as areias são cobertas pelo complexo
dos lignitos e dos diatomitos da Quinta do Sampaio e Mina do Espadanal.
Por fim, a formação miocénica cartografada na área em estudo denomina-se Sarmato-Pontiano: Grés, argilas e
calcários do “Complexo de Vale de Óbidos” (Rio Maior), e está dividida em duas séries sobrepostas, de baixo
para cima:
a) Série de grés, argilas e calcários pontianos com fauna de moluscos terrestres e de água doce – Está
localizada a SE de Rio Maior, e apresenta dois horizontes calcários separados por areias, por grés e
por argilas. Foram observados, de acordo com Zbyszewski & Almeida (1960), vários acidentes
tectónicos a cortar os calcários, em vários afloramentos da região. As inclinações das camadas de
calcário são distintas, dependendo do afloramento onde são observadas. No entanto de acordo com a
folha 26D, perto da área em estudo, o pendor das camadas faz-se para NE. Entre Freiria de Rio Maior
e Fonte da Bica existem dois níveis de calcários separados por grés argilosos. O nível inferior assenta
diretamente sobre o Lusitaniano.
b) Série greso-argilosa inferior - A SE de Rio Maior os grés argilosos, avermelhados ou acinzentados
pertencentes a esta série assentam sobre o complexo oligocénico. A W da mesma zona estas
formações apresentam colorações amareladas, acinzentadas ou avermelhadas, e contêm por vezes,
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numerosos calhaus rolados. Entre Freiria de Rio Maior e o Moinho de Figueiras a série assenta
diretamente sobre o Jurássico. Já perto de Venda das Bairradas parece existir, na base destas
formações, um horizonte greso-argiloso cretácico, mal caracterizado e dificilmente separado do
Miocénico. A SW de Moinhos do Cruto existe, no meio do grés, uma intercalação de calcário
concrecionado que passa lateralmente a uma marga com concreções calcárias.
Na carta 30-B Bombarral, a área a Norte e a Sul da Asseiceira fazem parte do segundo grupo de afloramentos
do Pliocénico e representam areias em parte cauliníferas com seixos. Representando o extremo sul dos
afloramentos pliocénicos da bacia de Rio Maior.

Figura 29 - Extrato da folha 26D – Caldas da Rainha e da folha 30B – Bombarral, da Carta Geológica de Portugal, escala
1:50000, com a localização da atual concessão mineira da Faleca

3.10.3.Geomofologia
De acordo com Ramos, 1994, a área em estudo situa-se na unidade geomorfológica intitulada Depressão de
Rio Maior. Trata-se de uma depressão transversal ao alinhamento da Serra de Candeeiros, com orientação NWSE, com um comprimento aproximado de 5,5km e uma largura de 2,5km. É enquadrada pelas falhas de Freiria e
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do Cidral, com orientação também NW-SE. O fundo da depressão encontra-se a 70m, e é limitado por vertentes
bastante degradadas. A sua localização e posição inferior face à Serra de Candeeiros fazem com que esta
unidade tenha um caracter de sedimentação muito importante, uma vez que para ela convergem grande parte
dos sedimentos resultantes da erosão do maciço montanhoso e áreas circundantes.

3.10.4. Tectónica
A Folha 26D – Caldas da Rainha apresenta, do ponto de vista tectónico, a existência de três elementos A Folha
26D – Caldas da Rainha apresenta, do ponto de vista tectónico, a existência de três elementos importantes: um
profundo fosso sinclinal, existente pelo menos desde o Lias, e que é limitado a W e a E por duas plataformas
com substrato antigo a pequena profundidade. Em ambos os bordos laterais, são observadas duas importantes
dobras anticlinais, mais ou menos paralelas com inclinação oposta: a do vale tifónico das Caldas da Rainha, a
W, e a Serra dos Candeeiros a E, cujos núcleos são constituídos por formações gessosas e salíferas do Lias
inferior. De facto, a formação destas duas dobras está relacionada com a tectónica salífera, cuja compressão,
em profundidade, das camadas mais plásticas, obrigou-as a subir e a surgirem ao longo das grandes fraturas
que se formaram nos dois flancos do sinclinal.
A área em estudo situa-se a SE da Serra de Candeeiros, numa zona onde as falhas transversais, associadas ao
acima referido, apresentam importante significado. Na região de Rio Maior, duas importantes falhas com
orientação NW-SE foram identificadas pela geofísica. Uma delas, a W de Rio Maior, corta o Miocénico
continental, cujas camadas calcárias estão, consequentemente, fortemente levantadas na sua passagem, a sul
de Freiria de Rio Maior. O outro acidente localiza-se a E de Azinheira e de Rio Maior, e prolonga-se para NW
até Pé da Pedreira, já mesmo junto à serra. Esta fratura põe em contacto as formações jurássicas, cretácicas e
igocénicas com as do Pliocénico, estas últimas nitidamente levantadas na sua passagem. Estas falhas são
responsáveis pela formação do pequeno sinclinal dos lignitos e dos diatomitos de Rio Maior.
Na folha 30B – Bombarral, é possível identificar na carta a NW da bacia terciária do Tejo dois grupos de falhas.
A norte entre Asseiceira e Alcoentre, observam-se falhas com orientações NNW- SSE torcendo para sul na área
de Monte Redondo uma direção NE-SW.
3.10.5. Enquadramento
De acordo com o Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de fevereiro, são considerados resíduos inertes “o resíduo que,
nos termos do disposto no anexo I do presente Decreto-Lei, do qual faz parte integrante, reúne as seguintes
características:
i)

Não é suscetível de sofrer transformações físicas, químicas ou biológicas importantes;
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ii) Não é solúvel nem inflamável, nem tem qualquer outro tipo de reação física ou química
iii) Não é biodegradável;
iv) Não afeta negativamente outras substâncias com as quais entre em contacto de forma suscetível de
aumentar a poluição do ambiente ou prejudicar a saúde humana;
v) Possui lixiviabilidade total, conteúdo poluente e ecotoxicidade do lixiviado insignificante;
vi) Não põe em perigo a qualidade das águas superficiais e ou subterrâneas”.
Os resíduos de extração produzidos durante as operações de exploração da mina são considerados inertes.
Trata-se de areias que não tem potencial para ser vendidos, nem direcionadas para a unidade industrial
(material intermédios entre a camada de terras de cobertura e areia para a construção civil).
Este tipo de resíduo, não sofre transformações físicas, químicas ou biológicas quando depositadas, não são
solúveis nem inflamáveis (98% de Quartzo e 2% de minerais diversos), conforme se pode verificar na Figura 30.
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Figura 30 - composição mineralógica do material recolhido durante o estudo de prospeção e pesquisa
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Tratando-se de uma areia, este material não é biodegradável, não afeta negativamente outras substâncias, uma
vez que não reage com outras substâncias nem liberta nenhum poluente ou lixiviado para a atmosfera ou para o
solo.
Podemos afirmar que a sua presença não coloca qualquer perigo a qualidade das águas superficiais e/ou
subterrâneas.
Conforme se pode verificar na análise química efetuada aquando do estudo de prospeção e pesquisa na Figura
31.

outubro de 2021

60

Estudo de Impacte Ambiental da
Mina Faleca – Relatório Síntese Reformulado

Figura 31 - composição química do material recolhido durante o estudo de prospeção e pesquisa
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O resíduo proveniente da unidade industrial, só sofreu uma separação granulométrica, continuando a ser uma
areia, mas mais grossa e sem caulino. Desta forma, o material depositado respeita todas as características
definidas no Decreto-Lei n.º 10/2010 de 4 de fevereiro e pode ser considerado como inerte e os mesmos irão
integrar a recuperação ambiental da área de intervenção, ou seja, serão introduzidos, na criação dos taludes e /
ou reformulação dos mesmos.
Deste modo, o Plano de gestão de Resíduos enquadra-se no artigo 37.º conjugado com o 38º do Decreto-Lei n.º
10/2010, de 4 de fevereiro, e foi projetado de modo a cumprir os seguintes requisitos:
i)

Estabilidade dos resíduos de extração, nos termos do disposto na alínea d) do n.º1 do artigo 12.º do
Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de fevereiro, com as necessárias adaptações;

ii) Evitar a poluição do solo, das águas superficiais e das águas subterrâneas, nos termos do disposto no
artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de fevereiro, com as necessárias adaptações;
iii) Garantir a monitorização dos resíduos de extração e dos vazios de escavação, nos termos dos n.º 3 a
5 do artigo 13.º Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de fevereiro, com as necessárias adaptações.

3.10.6. Origem e caraterização dos materiais a depositar nas instalações de resíduos
A metodologia de exploração baseia-se na exploração mecânica com recurso a giratória / pá carregadora, que
corresponde a retirada das terras de cobertura, algum material estéril e as camadas de areias subsequentes.
Neste sentido, e tendo em consideração o relevo do local, as características geológicas e o sentido da lavra
definido, foram definidos 4/5 pisos de exploração consoante a zona de exploração em consideração para o
bloco 1.
A progressão dos trabalhos obedecerá a 5 níveis ou 5 pisos na zona mais a Sul da exploração e de 2 pisos na
zona Norte da exploração (entre as cotas 80 m a 50 m).
No desmonte da bancada / piso 1 serão retiradas as terras de coberturas, o restante material retirado das
bancadas subsequentes será enviado para a unidade industrial da Via Vai. O material será explorado com
recurso a pás giratórias/ pás carregadoras e camiões.
O material estéril resultante das operações de desmonte que a areia sofrerá na primeira parte do processo
produtivo será devolvido a exploração nos camiões de retorno, a fim de permitir a recuperação das áreas
exploradas.
Os resíduos a serem depositados na mina são caracterizados como inertes e apresentam os códigos, conforme
à lista de códigos LER publicada na Portaria n.º 209/2004 de 3 de março.
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Antes de se adicionar o material no processo produtivo da unidade industrial da Via Vai, o mesmo será crivado
para separar os materiais mais grosseiros, retirando assim os resíduos do material proveniente da mina de
Faleca. Estes resíduos serão reencaminhado para a mina da Faleca, a fim de ser integrado na recuperação
paisagística da mina de Faleca. Só após essa primeira separação é que o material proveniente da mina de
Faleca é adicionado ao processo industrial da mina Via Vai. Deste modo será qarantindo que o material
devolvido a mina da Faleca é endógeno ao local e não traz qualquer material proveniente da mina Via Vai.

Quadro 10 - Designação dos resíduos provenientes da atividade extrativa Resíduos de acordo com o código constante da
Lista Europeia de Resíduos (LER)

CÓDIGO
(LER)

TIPO DE RESÍDUO

01 01 02

Resíduos de extração de minérios não metálicos

01 04 12

Rejeitados e outros resíduos, resultantes da lavagem e limpeza de
minério, não abrangidos em 01.04.07. e 01.04.11

01 04 09

Areias e argilas

DESTINO
Recuperação da mina modelação do terreno
Recuperação da mina –
modelação do terreno
Recuperação da mina –
modelação do terreno

Torna-se importante salientar que os materiais que serão utilizados nas operações de recuperação de
recuperação ambiental são unicamente provenientes da atividade mineira.
É de referir que todos os materiais utilizados na modelação da área da mina são endógenos, ou seja, são
unicamente provenientes das atividades extrativas e transformadoras da própria exploração.
Para comprovar a afirmação em como os resíduos a aplicar são inertes, realizaram-se ensaios e os resultados
comparados com a tabela adequada do Guia Técnico - Valores de Referência para o Solo (APA, 2019),
conforme se pode verificar no Quadro 11 e nos anexos deste relatório síntese.
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Quadro 11 - analises ao resíduos produzidos após a crivagem ao produto saído da mina da Faleca

VALORES LIMITES Resíduos da
Coordenadas na amostragem (M)
TABELA B (Guia Técnico mina
Valores de Referência
Coordenadas na amostragem (P)
para o Solo (APA, 2019))
Relatório de ensaio
30687
Parametros
Unidade
Materia Seca a 105ºC
%
91,9
Naftaleno
mg/kg Matéria seca
0,09
<0,010
Acenaftileno
mg/kg Matéria seca
0,093
<0,010
Acenafteno
mg/kg Matéria seca
0,072
<0,010
Fluoreno
mg/kg Matéria seca
0,19
<0,010
Fenantreno
mg/kg Matéria seca
0,69
<0,010
Antraceno
mg/kg Matéria seca
0,22
<0,010
Fluoranteno
mg/kg Matéria seca
0,69
<0,010
Pireno
mg/kg Matéria seca
1
<0,010
Benzo(a)antraceno
mg/kg Matéria seca
0,36
<0,010
Criseno
mg/kg Matéria seca
2,8
<0,010
Benzo(b)fluoranteno
mg/kg Matéria seca
0,47
<0,010
Benzo(k)fluoranteno
mg/kg Matéria seca
0,48
<0,010
Benzo(a)pireno
mg/kg Matéria seca
0,3
<0,010
Indeno (1,2,3-cd) pireno
mg/kg Matéria seca
0,23
<0,010
Benzo (ghi) perileno
mg/kg Matéria seca
0,68
<0,010
Dibenzo(ah)antraceno
mg/kg Matéria seca
0,1
<0,010
Soma dos HPA
mg/kg Matéria seca
<0,160
Arsénio
mg/kg Matéria seca
18
<0,50
Bário
mg/kg Matéria seca
220
7,6
Chumbo
mg/kg Matéria seca
120
1,2
Cobre
mg/kg Matéria seca
92
<1,0
Crómio
mg/kg Matéria seca
70
1,8
Mercúrio
mg/kg Matéria seca
0,27
<0,50
Níquel
mg/kg Matéria seca
82
1,5
Zinco
mg/kg Matéria seca
290
1
Hidrocarbonetos C10-C40 mg/kg Matéria seca
<50

3.10.7. Plano de recolha dos resíduos
Atendendo ao rendimento em volume expectável da exploração de 90%, de acordo com a experiência adquirida
nos trabalhos realizados na mina, e atendendo às características da massa mineral a explorar, a produção de
resíduos espectável para a área de exploração será na ordem dos 729.322 m3, obtido no final das atividades de
limpeza a realizar na unidade fabril.
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Quadro 12 -Resíduos existentes e a produzir

Quantidade estimada
– m3

Quantidade estimada
(empolada) – m3

729.322

875.186

Resíduos da unidade industrial da mina via vai, onde
será tratada a matéria-prima proveniente da mina da
Faleca

3.10.8. Gestão dos depósitos temporários
Com a estratégia de desmonte preconizado, é possível compatibilizar a exploração deste valioso recurso
mineral, como uma recuperação faseada das áreas já finalizadas.
Os depósitos temporários existirão enquanto a lavra existir, uma vez que irão permitir armazenar os resíduos da
atividade extrativa que serão utilizados na recuperação ambiental. Posteriormente estas áreas serão
recuperadas e a topografia modelada conforme Desenhos 7 e 8.
De acordo com os pressupostos da estratégia acima descrita, que assenta unicamente na reabilitação imediata
da área de intervenção e sua envolvente, as áreas dos depósitos temporários são perto dos locais de extração,
procurando assim, economizar no fluxo de transporte, essa situação permitirá grandes vantagens ambientais e
económicas.

3.10.8.1. Construção e geotecnia das instalações de resíduos temporários
As áreas das terras de cobertura e de estéreis, definidas no Desenho 2 e 4, irão receber os resíduos produzidos
nas operações de lavra e resíduos provenientes da unidade industrial – ver Quadro 12.
Quando os camiões da empresa levarem a matéria-prima para a unidade industrial na mina via vai, no seu
regresso trarão os resíduos resultantes do tratamento da matéria-prima da mina de Faleca.
Para a construção das instalações de resíduos temporários, devem ser tomadas algumas medidas de
estabilidade geotécnica antes de se proceder à deposição de resíduos inertes. Assim, e sempre que existam
desníveis acentuados nas zonas de deposição de resíduos deverá ser construída uma barreira de material
granular (areia para a construção civil que possui uma granulometria mais grosseira – proveniente da própria
extração, evitando-se assim a introdução de material proveniente de fora), com cerca de 1 m de altura que evita
a queda de equipamentos e pessoas.
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A medida que os materiais são colocados no interior da mina, serão criados as zonas de deposição
devidamente estáveis geotecnicamente. Em função da altura serão criados patamares, visando manter a
estabilidade dos resíduos aí depositados. Estes resíduos serão posteriormente utilizados no Plano de
Recuperação Ambiental.
Para a construção do depósito temporário serão utilizados os equipamentos utilizados na extração, permitindo
reduzir os tempos de ociosidade que geralmente se verificam neste tipo de minas, com a consequente redução
de custos.

3.10.8.2. Acessos
Os acessos destinados às tarefas de deposição serão os mesmos das atividades de extração. De facto,
tratando-se de uma deposição concomitante com a lavra, e que a acompanha, os acessos executados para a
extração servem de forma competente as atividades de deposição. Serão, à semelhança do que acontece para
a lavra, privilegiados os acessos a partir do interior da corta, conforme se pode verificar no desenho 2 e 4 onde
estão identificados os acessos internos (rampas).
Relativamente aos acessos finais, a serem utilizados na fase pós-exploração, encontram-se definidas no
desenho 7 – Plano Ambiental e de Recuperação Ambiental.

3.10.8.3. Encerramento do depósito temporário
O encerramento dos depósitos temporários da mina passa pela retirada do material e sua utilização no Plano de
Recuperação Ambiental e não deverá carecer de cuidados especiais.
Prevê-se que seja criada uma camada de aproximadamente 2,50 metros com o espalhamento dos resíduos no
interior da mina, aquando da recuperação ambiental da mesma, acompanhando a pendente natural do terreno.
Esta camada será posteriormente coberta por uma camada de terra vegetal para permitir a plantação das
árvores e das espécies arbustivas-herbáceas, previstas no Plano Ambiental e Recuperação Paisagística.
A área utilizada será posteriormente alvo de recuperação conforme descrito no ponto 3.11.
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3.11. PLANO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
O presente Plano de Recuperação Ambiental diz respeito a um conjunto de atividades a implementar na
área de exploração da mina da Faleca por forma a garantir que toda a área intervencionada pela
atividade extrativa se encontre, após o encerramento, devidamente integrada na paisagem envolvente.
Independentemente das características do local, a atividade extrativa provoca sempre alterações mais ou
menos significativas no meio ambiente e indiretamente na população residente nas proximidades. O
presente documento pretende, por isso, apresentar soluções técnicas e ambientais adequadas para
minimizar os impactes provocados pela atividade extrativa.
O Plano de Recuperação Ambiental teve em conta as características da envolvente da área de
intervenção e respetiva exploração, procurando sempre minimizar o impacte visual, face às situações
menos favoráveis, recorrendo a uma tipologia de vegetação característica da zona, através de um
repovoamento vegetal o mais orgânico possível constituído pelos diferentes estratos (arbóreo, arbustivo e
herbáceo).
Para as diferentes tipologias de cava resultante da lavra é possível, em termos de recuperação
paisagística, preconizar diferentes técnicas, tendo por base a modelação e os objetivos que se pretende
atingir com a recuperação.
A filosofia inerente à recuperação proposta para a presente mina consiste na recuperação nos taludes e
na construção dos mesmos, recorrendo apenas aos resíduos da própria exploração, através da criação
dos patamares. Desta forma permite-se integrar a área de intervenção na paisagem envolvente, através
de uma modelação parcial do terreno e da revegetação com espécies vegetais adaptadas às condições
do local elencadas no fator ambiental “Sistemas Ecológicos”.
O plano de recuperação ambiental considerou duas áreas distintas: a área de exploração propriamente
dita e a área de anexos.
A área de exploração será recuperada em 2 fases distintas (Fase 1 e Fase 2), havendo uma Fase 0, fase
essa que corresponde à manutenção do perímetro envolvente e reposição de árvores, caso seja
necessário. Por sua vez, a área de anexos sociais, será recuperada aquando da Fase 2.

3.11.1. Descrição da proposta
A intervenção proposta no Plano de Recuperação Ambiental tem como principal objetivo promover a
integração e requalificação paisagística da área afetada pela exploração com a paisagem envolvente,
contribuindo assim para uma requalificação da zona. Tal como já mencionado, tem como principais
objetivos minimizar os impactes negativos na paisagem gerados pela exploração.
As medidas que se propõe no presente Plano de Recuperação Ambiental, deverão garantir
necessariamente o enquadramento da área intervencionada em termos paisagísticos e ambientais,
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minimizando assim os principais impactes gerados durante as várias fases de exploração e ao mesmo
tempo garantir a estabilidade do solo, evitando a sua erosão, e ainda garantir a segurança de toda a zona
de intervenção, de modo a evitar acidentes.
Assim, os principais objetos do presente Plano de Recuperação Ambiental são minimizar os impactes
decorrentes da:


Destruição do coberto vegetal preexistente e consequentemente da qualidade visual da
paisagem;



Alteração do uso do solo, do sistema de drenagem e da morfologia do terreno.

Dada a dimensão da área de intervenção será necessário assegurar o baixo custo da manutenção da
vegetação estabelecida. No entanto, deverá ser garantida a eficácia dos trabalhos executados ao nível do
material vegetal e da estabilidade dos solos, após a concretização da proposta de modelação.
A concretização dos referidos objetivos passa pela correta utilização de espécies vegetais a utilizar no
revestimento vegetal da área de intervenção e, ainda, pela aplicação correta das técnicas de
compactação do solo e qualidade das terras de cobertura, de modo a fixar bem a vegetação, evitando-se
assim a erosão das terras depositadas.
A modelação preconizada deverá garantir uma adequada drenagem das águas pluviais em toda a área
intervencionada, evitando o arraste de partículas e a consequente afetação da vegetação.

3.11.2. Recuperação das áreas já intervencionadas (taludes pré – existentes)
As áreas já intervencionadas, a oeste da futura exploração e que estão identificadas nos Desenhos 1, 2 e
4 deste Plano de Lavra, serão na fase inicial da exploração, devidamente saneadas, redefinidas as
inclinações das bancadas, suavizando-as e recuperando-as.
Essa recuperação irá permitir evitar a degradação dessas frentes de desmonte que já tinham sido
exploradas de forma ilegal. Deste modo, a sua recuperação permitirá o enquadramento desta área dentro
da exploração a desenvolver.

3.11.3. Preparação do terreno
A modelação do terreno proposta no plano de deposição, representada nos Desenhos 7 e 8 do Plano de
Lavra, tem como objetivo a reposição dos resíduos resultantes da exploração na base dos taludes
resultantes da lavra. Pretende-se que os taludes resultantes da exploração sejam suavizados, evitandose grandes declives, e consequentemente minimizando-se a erosão e o perigo de queda de animais e
pessoas.
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Considera-se que a questão da drenagem das águas pluviais não será relevante, dado que estamos
perante uma área com um índice de permeabilidade médio a elevado, característica de uma zona de
areias.
Após a modelação do terreno, o solo será modelado com 0,10 metros de espessura de terra de cobertura
previamente guardadas em pargas no local indicado no Desenho 2 e 4, resultante da decapagem.
Em toda a área de intervenção deverá ser feita uma fertilização geral do terreno com adubo composto
N:P:K (15:15:15) à razão de 15 gramas. Os fertilizantes deverão ser espalhados uniformemente, manual
ou mecanicamente, à superfície do terreno e incorporados neste por meio de fresagem.
Na área ocupada com a deposição temporária de resíduos resultantes da lavra, e após a remoção de
todos os resíduos, o solo será mobilizado em cerca de 0.50m de profundidade por ripagem ou lavoura,
antes de se proceder ao espalhamento da terra viva numa camada uniforme de 0,10m, de preferência
antes do Outono, para que a sua aderência se faça nas melhores condições.

3.11.4. Revestimento vegetal
A preocupação fundamental que constitui a matriz deste Plano de Recuperação Ambiental é revitalizar o
espaço afetado e minimizando os impactes visuais da área de intervenção, com a manutenção das
características da paisagem envolvente.
Concluídas as operações de preparação do terreno, proceder-se-á de imediato às plantações e
sementeiras de modo a obter uma rápida integração da área na paisagem envolvente. As medidas de
recuperação em termos de material vegetal assentam essencialmente na reconstituição o mais rápido
possível do coberto vegetal recorrendo-se a utilização de sementeira e plantações.
O elenco vegetal selecionado e proposto está adaptado às condições edafo-climaticas da região,
pretendendo-se, no final, uma boa adaptação das espécies vegetais e poucas exigências em termos de
manutenção futura. Isto não evitará, contudo, a necessidade de regas durante o período estival, nos
primeiros anos após as plantações e sementeiras. Recorrer-se-á à sementeira para a instalação de
herbáceas e arbustos, procedendo-se à plantação das árvores, que se pretendem desde logo mais
desenvolvidas e com localizações mais precisas.
O elenco vegetal a aplicar na área de intervenção será constituído por árvores (conforme descrito mais à
frente) e ainda por uma sementeira de herbáceas e arbustos.
Para assegurar a cobertura do solo, logo após a colocação de terra viva, optou-se pela sementeira de
espécies de crescimento rápido, misturadas com outras de crescimento mais lento, que no futuro irão
substituir progressivamente as anteriores.
Recomenda-se que a sementeira seja efetuada por método tradicional, com recurso a semeador
mecânico. O revestimento será feito em duas aplicações sucessivas intervaladas de 4 a 6 semanas,
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sendo a mistura de sementes adaptada ao local, e selecionada em função do levantamento efetuado no
campo.
O material vegetal proposto para a recuperação teve em conta o levantamento da vegetação existente no
local, aquando dos trabalhos realizados no âmbito do fator ambiental “Sistemas Ecológicos” e pretende
ainda, reconverter as áreas afetas pela exploração em floresta de proteção, à exceção da área de
eucaliptal que não será afetada pela atividade extrativa da mina.
Assim, os objetivos principais da recuperação são:


Regenerar progressivamente o solo impedindo as diversas formas de erosão;



Restabelecer a área com espécies vegetais autóctones;



Proporcionar refúgio à fauna da região, contribuindo para o equilíbrio da população animal;



Proporcionar um espaço natural integrado com a envolvente.

Conforme referido, em termos de recuperação ambiental da mina de Faleca, e uma vez que se trata de
áreas distintas em termos de usos e afetação decorrente da atividade extrativa, considerou-se duas áreas
distintas:


Área de exploração



Áreas de anexos

3.11.5. Faseamento da recuperação da área de exploração e dos anexos sociais
O faseamento da recuperação da área de exploração do Bloco 1 da mina de Faleca está diretamente
relacionado com os trabalhos a desenvolver no âmbito da deposição de resíduos da exploração
(modelação do terreno) e espalhamento da terra vegetal e posterior aplicação do material vegetal
(sementeiras e plantações). Assim, os trabalhos de recuperação serão realizados de forma faseada e
gradual, sempre em articulação e dependente do avanço da lavra.
A recuperação ambiental da área de exploração será executada em três fases:


Fase 0

Na fase 0, adicionalmente à manutenção da zona limítrofe da área de exploração e à manutenção das
árvores já existentes, propõe-se, a noroeste, a intensificação da plantação de elementos arbóreos na
proximidade do acesso à exploração e na envolvente à área de anexos. Na restante zona de defesa,
sempre que necessário propõe-se a plantação de Quercus suber (Sobreiro) e, pontualmente, na
proximidade com a linha de água, a plantação de alguns freixos (Fraxinus angustifolia) e choupos
(Populus alba).
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Fase 1

A fase 1 tem uma área de 53.537 m2 e desenvolve-se entre o piso 1 e o piso 3, conforme se pode
verificar no desenho 8. Esta fase compreende a recuperação dos pisos após a lavra, através da
modelação geral e dos trabalhos de plantação e sementeira (arbustiva -herbácea) dos mesmos.


Fase 2

Esta é uma fase que compreende a recuperação das áreas do piso 4/5 e do último piso (cota +/- 50) e
terá uma área de 319.785 m2, a cota de fundo de exploração variará consoante da zona Oeste para Este
da área de exploração, uma vez que o terreno é inclinado e a exploração é feita em flanco de encosta.
Nesta fase também será recuperada a zona associada aos anexos sociais, trata-se de uma área que não
será afetada na sua totalidade pelos trabalhos da atividade extrativa e como tal, não se justifica ações de
recuperação para a totalidade da área e as propostas de recuperação são também distintas.
Uma vez que os acessos existentes serão mantidos após a recuperação, servindo de apoio à
manutenção das áreas recuperadas, propõe-se a recuperação das áreas marginais dos acessos numa
largura de aproximadamente 10 metros para cada lado.
Em ambas as fases 1 e 2 propõe-se a aplicação de uma sementeira herbácea e arbustiva e ainda a
plantação de um povoamento misto constituído por Quercus suber (sobreiro), Olea europea var.
sylvestris (zambujeiro), Quercus faginea (carvalho português) e Pinus pinaster (pinheiro bravo).
Pontualmente, na zona de defesa, na proximidade com a linha de água, propõe-se a plantação de alguns
freixos (Fraxinus angustifolia) e choupos (Populus alba).
As árvores serão, na sua maioria, plantadas nos socalcos dos pisos para dar sustentabilidade aos
mesmos.
Tendo em conta o compasso proposto e a área de plantação, teremos um total de 501 árvores,
distribuído pelas espécies acima mencionadas e indicadas no desenho 07. A aplicação da sementeira
herbácea e arbustiva irá contribuir, para além de minimizar a erosão do solo, para uma maior
biodiversidade.
Quadro 13 - Sementeira herbácea e arbustiva
SEMENTEIRA HERBÁCEA Aplicar à
SEMENTEIRA ARBUSTIVA Aplicar à
%
2
razão de 35 g/m
razão de 15 g/m2
Agrostis stolonifera
10
Calluna vulgaris
Festuca rubra
50
Phillyrea angustifolia
Lolium perene
10
Erica cinerea
Poa pratensis
30
Cistus crispus
Cistus salvifolius
Quercus coccifera
Rosmarinus officinalis

outubro de 2021

%
10
25
10
10
15
15
15

71

Estudo de Impacte Ambiental da Mina
Faleca – Relatório Síntese Reformulado

Algumas das espécies vegetais que constituem a sementeira poderão não se encontrar no mercado, pelo
que a requerente terá de, na época apropriada, efetuar a recolha de sementes e conservá-las para
posteriormente proceder à aplicação da sementeira.
No que se refere à sementeira de herbáceas, o objetivo principal é, numa fase imediata, proceder à
cobertura do solo. No total, a sementeira herbácea-arbustiva será aplicada na totalidade da área a
recuperar afeta à área de exploração em 373.475 m2.
Os trabalhos de recuperação devem ser realizados em alturas do ano adequadas maximizando assim as
potencialidades climáticas e garantir de algum modo o sucesso dos trabalhos.
O espalhamento da terra vegetal deverá ser realizado preferencialmente entre junho e setembro, as
sementeiras em outubro e as plantações em novembro.
Após as plantações, serão aplicados protetores individuais nas árvores, uma vez verifica-se na
envolvente a presença, de animais que podem causar perdas significativas na plantação e,
posteriormente, nos primeiros anos de vida das árvores, pondo em risco a viabilidade da plantação.
Assim, os protetores a utilizar serão de dupla capa para criar um efeito de microclima, fotodegradáveis e
feitos com polipropileno, matéria inerte a efeitos de contaminação tanto à terra como às plantas. Deverão
ainda possuir uma malha microperfurada de forma a facilitar a transpiração das plantas.

1.13.4.2. Medidas Cautelares e Operações de Manutenção e Conservação
Durante os trabalhos de recuperação deverão ter em conta as seguintes medidas cautelares:
A decapagem do terreno, para a obtenção da terra viva necessária, deverá ocorrer nos locais
indicados para a lavra, devendo a decapagem ocorrer previamente à mesma, com especial
atenção nas zonas de solos mais ricos em matéria orgânica, numa espessura média de 0,10 m
superficiais.
A zona selecionada para armazenamento da terra viva proveniente da decapagem deve primeiro
ser cuidadosamente limpa de vegetação e deve possuir boa drenagem.
A terra viva decapada deverá ser armazenada em pargas com altura não superior a 2,00 m. Não
deve ser calcada por veículos em movimento, pelo que normalmente as pargas serão estreitas e
compridas. O cimo das pargas deve ser ligeiramente côncavo para boa infiltração da água da
chuva. Sobre a terra viva deve ser semeada tremocilha à razão de 3 g/m2 se for no Outono e
abóbora se for na Primavera para evitar o aparecimento de ervas infestantes.
Após a conclusão dos trabalhos de recuperação da área afetada pela exploração, a manutenção e
conservação da mesma deverá ocorrer, pelo menos, durante 3 anos, ou até toda a vegetação estar
devidamente instalada. No final deste período, e caso se justifique, a manutenção e conservação deverá
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ser prolongada até que toda a área intervencionada apresente condições de estabilidade ao nível do solo
e da vegetação (sementeiras, arbustos e árvores).
Aquando das primeiras chuvadas, deverá ser dada especial atenção à drenagem das águas pluviais e ao
consequente arrastamento de partículas, devendo as situações anómalas que eventualmente possam
ocorrer ser devidamente corrigidas.
Assim, na fase de implantação procede-se à execução dos trabalhos de recuperação que compreendem
inicialmente a modelação da área através da regularização dos taludes e posterior mobilização do solo,
disposição de terra viva, fertilização e posterior sementeiras e plantação, conforme se descreve de
seguida. A manutenção e conservação são os trabalhos a serem executados durante os dois primeiros
anos após a recuperação.
As operações de manutenção e conservação a serem implementadas pelo período de 3 anos que se
propõe são as seguintes ações:


Fertilização – a manutenção do nível de fertilidade deve ser assegurada com adubações
apropriadas. A determinação do tipo de fertilização e das quantidades a aplicar deverá, no
entanto, ser precedida por análises químicas ao solo.



Rega – após a instalação da vegetação deve ser assegurado o abastecimento de água com a
frequência e na quantidade adequadas à manutenção das condições de humidade favoráveis ao
desenvolvimento das espécies vegetais;



Corte ou Ceifa – a ceifa em taludes não é uma operação indispensável a não ser em casos
muito especiais em que a vegetação herbácea ponha em risco o desenvolvimento dos arbustos,
constitua risco de incêndio ou prejudique as condutas de drenagem. Em caso de necessidade,
fazem-se 2 ou 3 cortes por ano, durante a Primavera e no final do Verão;



Ressementeiras – só será necessário proceder-se a ressementeiras quando as zonas
anteriormente semeadas se encontrarem danificadas e/ou apresentarem zonas descobertas
alguns meses após a 1ª sementeira. Nestes casos a ressementeira deverá ser feita recorrendo à
mesma técnica e à (s) mesma (s) mistura (s) de sementes anteriormente preconizada.



Retancha – sempre que os exemplares plantados se encontrarem danificados, ou com
problemas notórios de fitosanidade, deve ser efetuada a sua substituição de forma a respeitar a
composição original. Nesta operação deverão observar-se todos os cuidados inerentes às
plantações.

Recomenda-se ainda que:
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As espécies arbóreas e arbustivas devem ser protegidas dos roedores, através da colocação de
uma proteção plástica envolvendo a planta até uma altura mínima de 60 cm.



Uma nova fertilização só deve ocorrer em casos de extrema necessidades devendo a
manutenção do nível de fertilidade ser assegurada com adubações apropriadas.



As caldeiras das árvores devem ser sachadas sempre que se justifique, de modo a evitar o
crescimento de gramíneas melhorando assim as condições de infiltração da água.

1.13.4.3. Considerações finais
A implantação deste projeto irá, a médio prazo, permitir:


Efetuar uma exploração de forma a permitir um aproveitamento racional de recursos importantes
e necessários ao funcionamento de diversas indústrias;



Estão previstas medidas de modelação/recuperação faseadas de acordo com as peças
desenhadas, capazes de assegurar a revitalização e requalificação ambiental do espaço
ocupado pela exploração.



Aplicar o modelo de gestão das áreas, proposto em função do planeamento da exploração



A empresa deverá cumprir com rigor o Plano Ambiental de Recuperação Paisagística.

O Plano de Recuperação Ambiental proposto pretende para além de atenuar (e se possível evitar) as
alterações ambientais criadas pela exploração, promover a reabilitação das áreas que essa lavra
interferiu, no menor prazo de tempo possível e com um grau de eficiência elevado.
A recuperação preconizada, através da instalação de espécies autóctones, perfeitamente integradas na
flora local e regional, irá permitir a renaturalização da área intervencionada.
Com efeito, a atuação ao nível do estrato arbóreo, arbustivo e herbáceo, com a introdução de espécies
adaptadas ao meio, permitirá obter melhores resultados ao nível do crescimento rápido, na capacidade
de fornecer o maior grau de cobertura do solo a curto prazo, no elevado grau de subsistência, na
reduzida manutenção exigida e na criação de novos habitats.

1.13.5. Caderno de Encargos
A Sifucel, na qualidade de empresa concessionária, será responsável pela execução do Plano Ambiental
de Recuperação da mina.
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No entanto, entende-se que a própria empresa precisa de ter um documento orientador, de forma a gerir
da melhor forma os trabalhos previsto no projeto de recuperação, apresentando-se assim o Caderno de
Encargos e Medições e Orçamentos.
Se por algum motivo a empresa decidir contratar um empreiteiro para a execução da recuperação da
mina da Faleca, poderá fazê-lo apresentando este documento.

1.13.6 OBJETO DA EMPREITADA
Os trabalhos que permitirão a recuperação da área de exploração da Mina da Faleca são essencialmente
os seguintes:
Objeto da Empreitada


Implantação de estacas pelos limites do terreno, pintadas de vermelho ou amarelo 0,30 m acima
do solo, para futura fiscalização.



Decapagem da terra viva, quando ainda existente, e seu armazenamento em pargas
apropriadas.



Limpeza e regularização das áreas destinadas à recuperação.



Modelação e preparação do terreno.



Transporte e espalhamento de terra viva armazenada em todas as zonas a plantar e semear.



Fertilização.



Execução integral do plano de plantações e de sementeiras.



Manutenção e conservação das zonas recuperadas durante 5 anos após conclusão de cada
fase.

Condições gerais dos trabalhos


O empreiteiro deverá inteirar-se no local da obra e junto da fiscalização, do volume e
natureza dos trabalhos a executar, pelo que não serão atendidas quaisquer reclamações
baseadas no desconhecimento da falta de previsão dos mesmos.



O empreiteiro compromete-se a fornecer todos os materiais, adubos e sementes em boas
condições e a assegurar o desenvolvimento dos trabalhos segundo as condições
estabelecidas no presente Caderno de Encargos.
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O empreiteiro deverá consultar a Fiscalização em todos os casos omissos ou duvidosos,
reservando-se esta o direito de exigir a substituição, a custas do empreiteiro, de todos os
materiais, adubos e sementes que se verifique não satisfazerem as condições exigidas.



O empreiteiro deverá assegurar, em número e qualificação, a presença na obra do pessoal
necessário à boa execução dos trabalhos, bem como de elemento capaz de fornecer os
esclarecimentos necessários sobre os mesmos.



O empreiteiro deverá proceder à sua custa, à demarcação das áreas de intervenção, com
fitas sinalizadoras bem como todos os trabalhos definidos no presente Projeto.



Será ainda encargo do empreiteiro a execução dos trabalhos e fornecimentos que, embora
não estejam explicitamente descritos neste caderno de encargos, sejam necessários ao
bom acabamento da obra.



Transportes, cargas, descargas e aparcamentos devem ser realizados de modo a evitar a
mistura de materiais diferentes; a sua conservação e todos os encargos inerentes serão
por conta do empreiteiro.



Os trabalhos que constituem a presente empreitada deverão ser executados com toda a
solidez e perfeição, de acordo com as melhores regras da arte de construir. Deverá ser
sempre escolhido o método que conduza a uma maior garantia de duração e acabamento.



Os materiais a empregar serão sempre de boa qualidade, deverão satisfazer as condições
exigidas para os fins a que se destinam e não poderão ser aplicados sem a prévia
autorização da Fiscalização.



No decurso da obra, todos os materiais sobrantes deverão ser transportados para fora da
área de intervenção, a vazadouro, constituindo esta operação encargo do Dono de Obra.



O empreiteiro obriga-se a tomar todas as precauções necessárias de forma a não provocar
incêndios, não sendo permitida a queima de produtos sobrantes sem a prévia autorização
por parte da Fiscalização.



Em caso de omissão nas “Cláusulas Técnicas Gerais”, seguir-se-ão as instruções da
fiscalização, tendo sempre em atenção as indicações do projeto.
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Condições especiais
Características dos materiais


Água – Deve ser limpa, arejada e isenta de produtos tóxicos, tanto para plantas como
para animais e pessoas.



Terra viva – A terra viva a utilizar deverá ser proveniente da decapagem dos solos a
intervencionar.



Corretivos
o

Corretivos cálcicos - Agripó ou Agroliz

o

Corretivos orgânicos industriais, doseando, no mínimo, 40% de matéria
orgânica: Fertor, Ferthumus, Guano ou Turfa neutralizada.



Fertilizantes – Adubo composto NPK 15:15:15



Fixador ou estabilizador de solo – Poderá ser à base de vários produtos, desde que
apresentados e aceites pela Fiscalização. Destacam-se os considerados como de maior
garantia:



o

Polímeros plásticos derivados do petróleo, tipo Cura sol;

o

Produto coloidal de origem vegetal, tipo Sievert Sable.

Protetor de sementes – Como protetor de sementes será utilizado um arejador de solo
constituído por fibras longas 100% vegetais, fisiologicamente inertes e não tóxicas, com
98% de matéria orgânica e 600% de capacidade de retenção de água, do tipo "Biomulch".



Sementes – As sementes deverão apresentar o grau de pureza e a faculdade germinativa
exigidos por lei, sempre que essas espécies figurem nas tabelas oficiais. As não
representadas nas tabelas oficiais deverão ser provenientes da última colheita, salvo
justificação especial de germinação tardia, e deverão ser isentas de sementes estranhas
e de impurezas. O empreiteiro obriga-se a entregar à Fiscalização uma amostra dos lotes
de sementes a empregar ou das espécies que o constituem. Os lotes deverão ser
constituídos pelas espécies indicadas nas peças escritas e desenhadas, nas
percentagens também aí indicadas. Poderão ser selecionadas pela Fiscalização
amostras dos lotes de sementes a empregar para serem enviadas aos Laboratórios
Nacionais para ensaios de germinação e pureza. Os custos e pagamentos destes
ensaios constituem encargo do adjudicatário.
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Arbustos – Os arbustos a plantar serão as espécies indicadas no Plano de Plantação do
Plano Ambiental e de Recuperação. Deverão ser exemplares novos, (com pelo menos 2
anos de viveiro), sãos, bem conformados, raízes bem desenvolvidas e em bom estado
sanitário, devendo ser fornecidos em torrão.



Árvores – As árvores a plantar serão as espécies indicadas no Plano de Plantação do
Plano Ambiental e de Recuperação. Deverão ser exemplares novos, (com pelo menos 2
anos de viveiro), sãos, bem conformados, de plumagem, com flecha intacta, raízes bem
desenvolvidas e em bom estado sanitário, devendo ser fornecidas em torrão, devendo
apresentar as alturas mínimas indicadas (altura medida a partir do colo da planta).



Quanto à altura das árvores, esta deverá estar no mínimo compreendida entre os 0,40 a
0,60 m.



Materiais não especificados – Todos os materiais não especificados e que tenham
emprego na obra de recuperação paisagística deverão satisfazer as condições técnicas
de resistência e segurança impostas pelos regulamentos que lhes dizem respeito, ou
terem características que satisfaçam as boas normas de construção.

Descrição dos trabalhos


Modelação da área a recuperar
A modelação da área deverá ser executada de acordo com o indicado nas peças

o

desenhadas.
Os resíduos resultantes da atividade extrativa depositados na zona de depósito

o

temporário serão utilizados na modelação do aterro de modo a atingir a topografia
indicada nas peças desenhadas.
Deverá proceder-se-á a uma mobilização do solo com cerca de 0,30 m de

o

profundidade por ripagem ou lavoura, antes de se proceder à distribuição da terra
vegetal.


Distribuição da terra vegetal – Nas áreas a plantar e semear proceder-se-á ao
espalhamento de terra viva, convenientemente preparada e fertilizada, com uma
espessura média de 0,10 m.



Mobilização
o

Sempre que a camada de terra viva espalhada à superfície se encontre
erosionada deverá realizar-se uma correção de ravinamentos, complementada
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com uma mobilização superficial, por meio de escarificação cruzada, até cerca
de 0,30 m de profundidade de modo a garantir-se a regularização da superfície.
o

Para que as sementes e fertilizantes encontrem boas condições de fixação é
indispensável que a superfície da camada de terra não fique demasiado lisa.



Corretivo – Aplicar-se-ão 5 kg de "Ferthumus" ou similar por cada cova das árvores. Os
corretivos orgânicos poderão variar consoante a sua origem, devendo, no entanto, incluir
um mínimo de 75 g/m2 de matéria orgânica.



Fertilização – Deverá ser feita uma fertilização geral do terreno nas áreas de sementeiras
com adubo composto (NPK 15:15:15) à razão de 15 g/m2. Os fertilizantes serão
espalhados uniformemente, manual ou mecanicamente, à superfície do terreno e
incorporados neste por meio de fresagem.



Plantações
o

Em todas as plantações o empreiteiro deverá respeitar escrupulosamente os
respetivos planos, não sendo permitidas quaisquer substituições de espécies,
sem prévia autorização escrita da fiscalização.

o

Deve evitar-se a acumulação de grandes quantidades de plantas nos locais de
plantação, devendo ser feito o transporte para o local de plantação apenas do
número necessário para um dia de trabalho. Caso se verifique a impossibilidade
de plantar a totalidade no próprio dia, as sobrantes deverão ser colocadas em
locais abrigados, abacelando-as e regando-as.

o

Depois da marcação correta dos locais de plantações das árvores, de acordo
com o respetivo plano de plantação, proceder-se-á à abertura das covas, que
convém, sempre que possível, ser efetuada com relativa antecedência em
relação à colocação da planta na terra para que o solo se meteorize.

o

As covas das árvores terão uma dimensão de cerca de 1 x 1 x 1 m, devendo
evitar-se que estreitem em profundidade. As covas serão abertas depois do
espalhamento de terra viva, de acordo com o respetivo plano de plantação, e
serão preenchidas com terra viva devidamente fertilizada.

o

Depois das covas preenchidas com terra fertilizada e devidamente compactada
abrem-se pequenas covas de plantação, à medida do torrão. Seguir-se-á a
plantação propriamente dita, havendo o cuidado de deixar a parte superior do
torrão à superfície do terreno, para evitar problemas de asfixia radicular. De
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seguida procede-se ao enchimento das covas com terra, fazendo uma ligeira
pressão para que a aderência seja a melhor possível.
No final desta operação a terra deverá ficar a um nível ligeiramente superior ao

o

do restante terreno, havendo contudo o cuidado de deixar o colo da árvore à
superfície do terreno para evitar problemas de asfixia radicular.
Após plantação dever-se-á abrir uma pequena caldeira para a primeira rega,

o

para melhor compactação e aderência da terra à raiz da planta.
Depois da primeira rega e sempre que o desenvolvimento da planta o justifique,

o

deverão aplicar-se tutores, tendo o cuidado de proteger o sítio da ligadura com
papel, serapilheira ou qualquer outro material apropriado para evitar ferimentos.
As covas de plantação deverão ser proporcionais às dimensões do torrão ou do

o

sistema radicular da planta, seguindo-se todos os cuidados indicados para a
plantação das árvores, no que respeita a profundidade de plantação e primeira
rega.


Sementeira – Neste caso, optou-se por uma hidrossementeira.



As sementes devem ser agrupadas em vários calibres e semeadas separadamente para
melhor uniformidade de distribuição.



As proporções e o período de aplicação deverão obedecer, pelo menos ao indicado a
seguir:
o No Outono com as primeiras chuvas.
o Mistura de sementes de herbáceas nas percentagens de peso de sementes
indicadas na memória descritiva de forma a atingir as densidades aí referidas.
o Para ambos os casos, deverá ser feito um reforço da sementeira nunca antes
de um ano após a primeira aplicação nas zonas a definir.

Época de realização


Os trabalhos de modelação e preparação de terreno deverão ser feitos na Primavera e
Verão, de modo a que as sementeiras possam ser efetuadas durante o Outono, logo no
início das primeiras chuvas. A execução de sementeiras fora do período referido só
deverá feita a título excecional.
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As plantações deverão iniciar-se no mês de Outubro, logo após as primeiras chuvas e
estar concluídas até finais de Março incluindo todos os retanches necessários.

1.13.6. Medições e Orçamentos
O orçamento apresentado refere-se aos trabalhos propostos no Plano de Recuperação Ambiental da
ampliação da Mina da Faleca que é objeto do presente Plano de Lavra.
O orçamento divide-se em 3 fases que estão articuladas com as propostas de faseamento do Plano de
Lavra e Plano de Recuperação Ambiental.
No Quadro 14 apresenta-se com maior detalhe a descrição das medições e orçamentos das áreas
envolvidas para a recuperação paisagística.
Quadro 14 - Medições e orçamentos dos trabalhos de recuperação

DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS

Unid.

Quant.

Valor
Unitári
o
[Euro]

Total
[Euro]

1. FASE 0
1.1. Manutenção das árvores já existentes na envolvente da
concessão
1.2. Plantações de árvores, incluindo o fornecimento de
espécies, abertura de covas, adubagem, rega e proteção de
exemplares
1.2.1. Quercus faginea - alt 50-60 cm (vaso)

ml

3199

0,5

1599,5

Unid.

6

5,30

31,80

1.2.2. Quercus suber - alt 50-100 cm (vaso)

Unid.

17

9,54

162,18

1.2.3. Pinus pinaster - alt 50-60 cm (vaso)

Unid.

13

5,30

68,90

1.2.4. Fraxinus angustifolia - alt 50-100 cm (vaso)

Unid.

25

8,48

212,00

1.2.5. Populus alba - alt 50-100 cm (vaso)

Unid.

29

8,48

246,00

ml

79873,21

0,2

15974,65

1.3. Manutenção e conservação
Subtotal

18295,03

2. FASE 1
2.1. Modelação geral dos taludes (espalhamento de estéreis)

m3

18100

0,2

3620

2.2. Preparação do terreno e espalhamento da terra vegetal
2.3. Fertilização e aplicação da sementeira herbáceoarbustiva
2.3. Plantações de árvores, incluindo o fornecimento de
espécies, abertura de covas, adubagem, rega e proteção de
exemplares
2.4.1. Quercus faginea - alt 10-20 cm (alvéolo)

m2

53515

0,2

10703

m2

53515

0,4

21406

Unid.

117

0,69

80,73

2.4.2. Quercus suber - alt 10-20 cm (alvéolo)

Unid.

11

0,69

7,59

2.4.3. Olea europea var. sylvestris alt 15-20 cm (alvéolo)

Unid.

98

2,50

245,00
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2.4.4. Pinus pinaster - alt 10-20 cm (alvéolo)
2.5. Manutenção e conservação durante três anos

Unid.

117

0,42

49,14

m2

53 515

0,2

10 703

Subtotal

46814,46

3. FASE 2
3.1. Modelação geral dos taludes (espalhamento de estéreis)

m3

707867

0,2

141573,40

3.2. Preparação do terreno e espalhamento da terra vegetal
3.3. Fertilização e aplicação da sementeira herbáceoarbustiva
3.4. Plantações de árvores, incluindo o fornecimento de
espécies, abertura de covas, adubagem, rega e proteção de
exemplares
3.4.1. Olea europea var. sylvestris alt 15-20 cm (alvéolo)

m2

312471,28

0,2

62494,25

m2

312471,28

0,4

124988,52

Unid.

5

2,50

12,50

3.4.2. Quercus faginea - alt 10-20 cm (alvéolo)

Unid.

44

0,69

30,36

3.4.3. Quercus suber - alt 10-20 cm (alvéolo)

Unid.

19

0,69

13,11

m2

312471,28

0,2

62494,25

3.5. Manutenção e conservação durante três anos
SubTotal

391606,39

TOTAL GERAL 456715,88
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4. SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
4.1. INTRODUÇÂO
Neste capítulo caracteriza-se o local onde se pretende realizar a exploração da mina denominada Faleca e
áreas envolventes procedendo à definição do estado atual do ambiente com o objetivo de identificar as
alterações provocadas pela atividade extrativa.
A área de estudo base integra a área de implantação do projeto com um buffer de, pelo menos 100 m em seu
redor.
Porém, para a maior parte dos fatores a área de estudo é, na realidade, mais abrangente, sendo definida de
acordo com a natureza do que é analisado e com a extensão geográfica dos potenciais impactes diretos ou
indiretos.

4.2. CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMATICAS
4.2.1. Enquadramento
Para a análise da situação climatológica de Rio Maior recorreu-se aos dados mais recentes, disponíveis para
a região, das “Normais Climatológicas”, relativos ao período de 1981-2010, obtidos na estação climatológica
de Santarém. Esta estação foi escolhida com base na rede de estações climatológicas existente na
envolvente, por ser a mais próxima do local em estudo, pelo que deverá refletir de forma mais correta os
aspetos climáticos aí ocorrentes.
Quadro 15 - Características da estação meteorológica considerada

Localização

Características

Tipo de Estação

Período de Observação

Santarém

39º 12´N
08º 44´W

Climatológica

73 m

Fonte: https://www.ipma.pt/en/oclima/normais.clima/1981-2010/018/).

4.2.2. Temperatura
A temperatura do ar é um elemento meteorológico medido com um termómetro instalado num abrigo
meteorológico e expresso em graus (°C, Celsius).
A distribuição, no espaço, da temperatura do ar numa região limitada é especialmente condicionada pelos
fatores fisiográficos, como o relevo (altitude e exposição), a natureza e o revestimento do solo, a proximidade
de grandes superfícies de água e o regime de ventos.
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Na Figura 32 apresenta-se o regime térmico na estação climatológica e período analisado.
No quadro que se segue são apresentados os valores médios da temperatura do ar para a Estação
Climatológica de Santarém.

Figura 32 - Variação da temperatura média mensal na estação escolhida (dados 1981-2010 – Fonte: IPMA)

Quadro 16 - Valores de temperatura para a normal climatérica 1981-2010 – Fonte: IPMA

Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Out.
Nov.
Dez
Anual

Temperatura Máxima
Média (°C)
25.2
29
33
38.5
37.8
43
42.6
45.2
42.5
37
28.5
24.5
35.6

Temperatura Mínima média
(°C)
5.8
6.7
8.6
9.8
11.8
14.6
16.2
16.4
15.5
12.9
9.5
7.0
11.2

Temperatura Media (ºC)
10.4
11.6
14.1
15.4
17.7
21.4
23.5
23.8
22.4
18.6
14.1
11.2
17.01

Comparativamente com as temperaturas observadas no ano de 2020, para a estação meteorológica de
Lisboa (estação mais próxima de Rio Maior que tem o histórico para o ano de 2020), apresentadas no Quadro
17, verifica-se que as temperaturas têm vindo a aumentar.
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Quadro 17 - Comparação entre os valores de temperatura da Normal Climatérica com os de Lisboa no ano de 2020

Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Out.
Nov.
Dez
Anual

Temperatura Média
(ºC) – Normais
climatológicas
10.4
11.6
14.1
15.4
17.7
21.4
23.5
23.8
22.4
18.6
14.1
11.2
17,01

Temperatura Média Mensal
(ºC) – 2020
14,5
17,9
18,1
18,6
24,7
24,7
31,6
28,2
27,4
21,9
18,2
15,0
21,7

Fonte: http://www.wunderground.com/history/

Quadro 18 - Valores de temperatura para Rio Maior no ano de 2020

Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
Mai.
Jun.
Jul.
Ago.
Set.
Out.
Nov.
Dez
Anual

Temperatura Máxima (°C) - 2020 Temperatura Mínima (°C) (*) – 2020 Temperatura Media (ºC) (*)
17,2
11,1
14,5
22,8
12,1
17,9
26,1
12,8
18,1
21,7
13,3
18,6
32,2
15,6
24,7
33,3
19,4
24,7
39,4
24,4
31,6
35,0
22,8
28,2
35,6
21,7
27,4
27,2
17,8
21,9
24,4
12,8
18,2
18,3
10,6
15,0
27,8
16,2
21,7

Fonte: http://www.wunderground.com/history/

outubro de 2021

85

Estudo de Impacte Ambiental da Mina
Faleca – Relatório Síntese Reformulado

4.2.3. Precipitação
Entende-se por precipitação a quantidade de água transferida da atmosfera para a superfície nos estados
líquido ou sólido, sob a forma de chuva, chuvisco, neve, granizo ou saraiva, por unidade de área de uma
superfície horizontal no globo, durante o intervalo de tempo que se considera. Os valores exprimem-se em
mm de altura, onde 1 mm de precipitação significa 1 litro de água no estado líquido recebido da atmosfera por
m2 de superfície horizontal do globo.
Na Figura 23 apresenta-se o regime pluviométrico na estação climatológica e período analisado.
No Quadro 19 apresentam-se os valores médios mensais e anuais da precipitação registada na estação de
Santarém, para os períodos assinalados.

Figura 33 - Precipitação média total registada na estação climática de Santarém(Fonte – IPMA)
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Quadro 19 - Valores de precipitação para a Normal climatérica de Santarém 1981-2010

MÊS
Janeiro

PRECIPITAÇÃO (MM)
MEDIA DA QUANT.TOTAL
MÁXIMA DIÁRIA
80.9
35.9

Fevereiro

63.8

41.6

Março

48.9

32.9

Abril

60.9

63

Maio

47.2

37.3

Junho

20.5

49

Julho

4.2

34

Agosto

5.7

11.2

Setembro

27.8

67.4

Outubro

89.9

57.9

Novembro

106.8

88

Dezembro

95.3

59.3

Ano

651.90

---

No caso de Rio Maior, para o Ano de 2020, verifica-se que o período húmido está entre outubro e abril/ maio,
sendo que novembro e dezembro foram os meses com probabilidade de precipitação mais elevado.

Figura 34 - Precipitação média (linha contínua) acumulada durante o período contínuo de 31 dias ao redor do dia em
questão, com faixas do 25º ao 75º e do 10º ao 90º percentil. A linha fina pontilhada é a correspondente precipitação
média de neve equivalente a líquido – referente ao ano de 2020 – Fonte https://pt.weatherspark.com/
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A precipitação de chuva acumulada durante um período contínuo de 31 dias ao redor de cada dia do ano, Rio
Maior tem variação sazonal significativa na precipitação mensal de chuva.
O período chuvoso do ano dura 9,6 meses, de 31 de agosto a 16 de junho, com precipitação de chuva de 31
dias contínuos mínima de 13 milímetros. O máximo de chuva ocorre durante os 31 dias ao redor de 7 de
novembro, com acumulação total média de 84 milímetros.
O período sem chuva do ano dura 2,5 meses, de 16 de junho a 31 de agosto. O mínimo de chuva ocorre por
volta de 27 de julho, com acumulação total média de 3 milímetros.

Humidade relativa do ar
A humidade relativa do ar é utilizada para descrever o estado higrométrico do ar. Representa o quociente da
massa de vapor de água que existe em determinado volume de ar no local, à hora que se considera, pela
massa de vapor de água que nela existiria se o ar estivesse saturado à mesma temperatura. Os valores
exprimem-se em centésimos (%), correspondendo 0% ao ar seco e 100% ao ar saturado de vapor de água.
Numa mina o estado da humidade do ar é relevante dado que um tempo mais seco dificulta a dispersão de
poeiras, tornando-as mais facilmente inaláveis, contrariamente ao que sucede com o tempo mais húmido.
No Quadro 20 apresentam-se os valores da humidade relativa registados para a área de Rio Maior.
Quadro 20 - Valores de humidade registados em Lisboa no ano de 2020

Mês

Humidade relativa (%) – 2020

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

82
78
70
79
71
67
58
64
61
72
81
53

Fonte: http://www.wunderground.com/history

Observam-se, em 2020, valores médios mensais de humidade relativa compreendidos entre um máximo de
82% em janeiro e mínimo de 54% em dezembro.
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Regime de Ventos
Para caracterizar o vento no local, é necessário indicar a sua direção, sentido e velocidade, este último
expresso em km/h. Na Figura 36 apresentam-se as direções predominantes do vento e a respetiva velocidade
média em Rio Maior em 2020.
A velocidade horária média do vento em Rio Maior passa por variações sazonais pequenas ao longo do ano.
A época de mais ventos no ano dura 9,3 meses, de 10 de novembro a 21 de agosto, com velocidades médias
do vento acima de 14,6 quilómetros por hora. O dia de ventos mais fortes no ano é 12 de julho, com 15,9
quilómetros por hora de velocidade média horária do vento.
A época mais calma do ano dura 2,7 meses, de 21 de agosto a 10 de novembro. O dia mais calmo do ano é
17 de setembro, com 13,2 quilómetros por hora de velocidade horária média do vento.

Figura 35 - Velocidade média horária do vento (linha cinza escuro), com faixas do 25º ao 75º e do 10º ao 90º percentil.
Fonte: https://pt.weatherspark.com/y/32227/Clima-caracter%C3%ADstico-em-Rio-Maior-Portugal-durante-o-ano

A direção média horária predominante do vento em Rio Maior varia durante o ano.
O vento mais frequente vem do norte durante 10 meses, de 15 de janeiro a 29 de novembro, com
percentagem máxima de 73% em 24 de julho. O vento mais frequente vem do Leste durante 1,5 meses, de 29
de novembro a 15 de janeiro, com percentagem máxima de 31% em 1 de janeiro.
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Figura 36 - A percentagem de horas em que o vento tem direção média de cada uma das quatro direções cardeais de
vento, exceto nas horas em que a velocidade média do vento é inferior a 1,6 km/h. - Fonte:
https://pt.weatherspark.com/y/32227/Clima-caracter%C3%ADstico-em-Rio-Maior-Portugal-durante-o-ano

Com base nos valores da normal climatológica de 1951-801 relativos à estação climatológica de Alcobaça,
apresenta-se, na Figura 37, a respetiva rosa-dos-ventos, que permite uma visão geral da frequência e
intensidade anuais médias dos ventos para os diferentes rumos, na região em estudo.

Figura 37 – Rosa dos ventos da estação climatológica de Alcobaça (1951-75)

1 Em relação aos ventos, para o período da normal 1951-80, as médias apresentadas na publicação do INMG (INMG, 1991) referemse a registos do período 1951-75.

outubro de 2021

90

Estudo de Impacte Ambiental da Mina
Faleca – Relatório Síntese Reformulado

Classificação climática
A classificação de Koppen caracteriza o clima com o grupo de três ou quatro letras, e baseia-se nos valores
médios da temperatura do ar e da quantidade de precipitação ao longo do ano. Se tivermos em consideração
esta nomenclatura, o clima da região é classificado com a sigla Csa – Clima temperado mediterrâneo: Verões
quentes e chuvas no Inverno.
Em concreto o significado da sigla Csa é o seguinte:
C – Clima Mesotérmico a que corresponde temperatura média do mês mais frio inferior a 18ºC e
superior a -3ºC, e pelo menos um mês com média igual ou superior a 10ºC;
s – Chuvas de Inverno que implicam que o mês menos chuvoso teve uma precipitação inferior a
60mm;
a – Verões quentes onde a temperatura média do mês mais quente é igual ou superior a 22ºC.

4.2.4. Alterações climáticas
No presente capítulo apresenta-se a caracterização da situação atual do ambiente onde se insere o projeto e
a sua previsível evolução na ausência da concretização do mesmo.
O objetivo da caracterização da situação de referência é a descrição e diagnóstico do quadro atual dos
fatores biofísicos e socioeconómicos identificados como relevantes, bem como a apresentação das
perspetivas de evolução desse quadro de referência sem a implementação do projeto. A identificação e
avaliação dos impactes expectáveis pela implementação do projeto são efetuadas com base nas ações
previstas para cada uma das fases (construção, exploração e desativação) e a sua implicação na eventual
alteração do padrão natural das condições climatéricas da área de estudo.
A caracterização da situação atual no âmbito das alterações climáticas passa assim por:
•

Enquadramento das políticas e estratégias em vigor no âmbito das Alterações Climáticas a nível
nacional;

•

Caracterização das emissões de gases com efeito de estufa no concelho da área de afetação do
projeto (Faleca / Rio Maior), tendo por base o EMAAC de Rio Maior.

4.2.4.1. Enquadramento das Alterações Climáticas em Portugal
A Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas (UNFCCC1), no seu artigo 1, define
as alterações climáticas como: "uma mudança de clima que é atribuída direta ou indiretamente à atividade
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humana que altera a composição da atmosfera mundial e que, em conjunto com a variabilidade climática
natural, é observada ao longo de períodos comparáveis”.
As alterações climáticas constituem atualmente um dos maiores desafios da humanidade à escala global,
tornando evidente a necessidade de mitigação dos impactes dos eventos climáticos extremos na sociedade,
economia e ambiente, quer através da redução das emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE) quer
através da adaptação ao fenómeno das alterações climáticas.
O 5.º Relatório de Avaliação (AR5) do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC, 2013)
concluiu que a alteração da temperatura média global à superfície provavelmente excederá, até ao fim do
século XXI, os 1,5°C relativamente ao registado no período 1850 -1900. O IPCC destaca a enorme
probabilidade das emissões de GEE serem a causa dominante do aquecimento observado no século XX
indicando que a manutenção dos níveis atuais de emissões destes gases provocará um aumento da
temperatura do sistema climático e tornará mais provável a existência de impactes irreversíveis para as
populações e ecossistemas.
Com a entrada em vigor do Acordo de Paris, a 4 de novembro de 2016, a comunidade internacional (da qual
Portugal faz parte) procura dar uma resposta global e eficaz à necessidade urgente de travar o aumento da
temperatura média global entre outros desafios impostos pelas alterações climáticas.
Os principais pontos-chave deste Acordo são:
•

Limitar, até ao ano 2100, o aumento da temperatura média global a níveis abaixo dos 2ºC

tendo por base os valores da era pré-industrial (1850); prosseguindo esforços para limitar o aumento
da temperatura a 1,5ºC;
•

Estabelecer a apresentação obrigatória das ambições de cada país com vista à redução de

emissões, tendo em conta o que cada governo considera viável, sob a forma de Intended Nationally
Determined Contributions (INDC), prevendo-se a sua revisão a cada cinco anos de uma forma cada
vez mais ambiciosa;
•

Atingir o balanço nulo entre as emissões de GEE de origem antropogénica e a remoção por

sumidouros de carbono (como por exemplo em florestas) até 2050;
•

Garantir a transparência, compreensão e clareza das comunicações a efetuar;

•

Financiar as políticas de adaptação e mitigação climática das nações em desenvolvimento

através da disponibilização, pelos países desenvolvidos, de 100 mil milhões de dólares por ano até
2025 – sendo que o valor deverá ser reforçado após essa data.
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A generalidade dos estudos científicos mais recentes identifica a região do sul da Europa como uma das
áreas potencialmente mais afetadas pelas alterações climáticas, sendo Portugal um dos países europeus com
maior vulnerabilidade aos impactes das alterações climáticas. No nosso país têm vindo, de facto, a
intensificar-se os fenómenos de seca, desertificação, degradação do solo, erosão costeira, ocorrência de
cheias e inundações e incêndios florestais.
Para as situações de risco contribuem fenómenos climáticos extremos, como ondas de calor, picos de
precipitação e temporais com ventos fortes associados, que se prevê que continuem a afetar o território
nacional com maior frequência e intensidade.
Outro dos impactes esperados é ainda o aumento da irregularidade intra e inter-anual da precipitação, com
impactes assinaláveis nos sistemas biofísicos e infraestruturas, dada a transversalidade inerente à
disponibilidade e qualidade da água.
O Quadro Estratégico para a Política Climática – QEPiC (Resolução do Conselho de Ministros n.º 56/2015,
de 30 de julho) surgiu como a resposta política e institucional aos desafios das alterações climáticas e
estabelece a visão e os objetivos da política climática nacional no horizonte 2030, articulando diversos
instrumentos e medidas já existentes.
A concretização da visão estabelecida para o QEPiC assenta nos seguintes nove objetivos:
1. Promover a transição para uma economia de baixo carbono, gerando mais riqueza e emprego,
contribuindo para o crescimento verde;
2. Assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões de GEE;
3. Reforçar a resiliência e as capacidades nacionais de adaptação;
4. Assegurar uma participação empenhada nas negociações internacionais e em matéria de
cooperação;
5. Estimular a investigação, a inovação e a produção de conhecimento;
6. Envolver a sociedade nos desafios das alterações climáticas, contribuindo para aumentar a ação
individual e coletiva;
7. Aumentar a eficácia dos sistemas de informação, reporte e monitorização;
8. Garantir condições de financiamento e aumentar os níveis de investimento;
9. Garantir condições eficazes de governação e assegurar a integração dos objetivos climáticos nos
domínios setoriais.
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O QEPiC inclui o Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030 (PNAC 2020/2030) e a
Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020), os principais instrumentos de
política nacional nas vertentes de mitigação e adaptação às alterações climáticas, respetivamente.
O PNAC 2020/2030 visa assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões nacionais de GEE, de
forma a alcançar uma meta de redução de emissões, em relação a 2005, de:
•

18% a 23%, em 2020;

•

30% a 40%, em 2030.

Desta forma, garante o cumprimento dos compromissos nacionais de mitigação e coloca Portugal em linha
com os objetivos europeus nesta matéria (Portugal apresentou à UNFCCC as suas intenções de redução de
emissões a 6 de março de 2015 conjuntamente com os restantes membros da comunidade europeia, sob a
forma de Intended National Determined Contributions).
O PNAC pretende ainda promover a transição para uma economia de baixo carbono, gerando mais riqueza e
emprego, e promover a integração dos objetivos de mitigação nas políticas setoriais (mainstreaming),
alcançando assim um maior envolvimento e responsabilização de setores relevantes como transportes,
energia, agricultura e floresta.
A ENAAC 2020 tem como visão “Um país adaptado aos efeitos das alterações climáticas, através da contínua
implementação de soluções baseadas no conhecimento técnico-científico e em boas práticas”, estabelecendo
os seguintes objetivos, tendo como horizonte o ano 2020:
•

Melhorar o nível de conhecimento sobre as alterações climáticas;

•

Implementar medidas de adaptação;

•

Promover a integração da adaptação em políticas sectoriais.

Em 2016, a Comissão Europeia apresentou o Pacote Legislativo “Energia Limpa para todos os Europeus”
prevendo que todos os Estados-Membros realizem um Plano Nacional Integrado de Energia e Clima (PNEC)
para o horizonte 2030, dando cumprimento ao Acordo de Paris bem como promovendo o crescimento
económico e a criação de emprego. Neste âmbito, Portugal estabeleceu uma meta de 31,0% de incorporação
de renováveis no consumo de energia (a 5ª meta mais exigente da UE-28), a ser atingida até 2020.
O PNEC 2030, apresentado em janeiro de 2019 foi construído em coordenação e articulação com o Roteiro
para a Neutralidade Carbónica 2050 e com o Plano Nacional de Investimentos 2030 e o seu contributo para o
horizonte de 2030 será decisivo para a definição das linhas de ação rumo à neutralidade carbónica e a
definição dos investimentos estratégicos na área da energia e clima. O PNEC é considerado o principal
instrumento de política energética e climática para a próxima década que visa o estabelecimento de metas e
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objetivos em matéria de emissões de gases com efeito de estufa, energias renováveis, eficiência energética,
segurança energética, mercado interno e investigação, inovação e competitividade (Adene, 2019).
O Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050, aprovado na Resolução do Conselho de Ministros 107/2019
de 01 de julho, tem como objetivo a redução de emissões de gases com efeito de estufa a nível nacional de
modo a que o balanço seja neutro entre as emissões de GEE e o sequestro de carbono. Para tal, as
emissões de GEE têm de ser reduzidas em 85% (face a 2005) e tem de se atingir os 12 milhões de toneladas
de carbono sequestradas na floresta nacional.
4.2.4.2. Vulnerabilidade da região aos impactes das alterações climáticas
A vulnerabilidade climática de uma região traduz-se nos impactes resultantes da combinação da exposição ao
clima e da sensibilidade dos elementos expostos a esse clima e da capacidade de adaptação. Neste sentido,
e uma vez que o Plano de Adaptação que abrange o município em análise não se encontra disponível, foi
considerada para efeitos deste estudo a análise de vulnerabilidades climáticas desenvolvida no âmbito da
Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Rio Maior (EMMAC de Rio Maior).
Os principais impactes dos eventos climáticos aos quais a área de estudo apresenta maior vulnerabilidade
são os seguintes:
•

Aumento da Queda de Árvore Danos na infraestrutura de forcagem (estufas, estufins),

túneis, equipamentos de rega e anti-geada, coberturas de instalações agropecuárias, redes de
abrigo, mantas térmicas e vedações Perdas nas produções instaladas e culturas permanentes
afetadas Interrupção de circulação Danos na rede de abastecimento de energia elétrica. Falhas no
fornecimento, resultantes dos ventos Fortes;
•

Aumento do risco e ocorrência de incêndios, danos para a vegetação e diminuição do

efetivo animal/vegetal e degradação de habitats resultantes de temperaturas elevadas e ondas de
calor;
•

Deslizamento de vertentes /inundações, resultantes de precipitação excessiva;

•

Danos em infraestruturas, vegetação, produção agrícola e condicionamento de

tráfego/encerramento de vias causados pela ocorrência de gelo/geada/neve.
Como referido, a região apresenta vulnerabilidade aos impactes dos incêndios florestais, uma consequência
indireta das Alterações Climáticas.
No que diz respeito às inundações na região Hidrográfica do Tejo não foram identificadas, na área de estudo,
zonas com risco significativo de inundações.
No que se refere à ocorrência de geada/gelo/neve, consideram-se como principais consequências para o
funcionamento do projeto o condicionamento do tráfego/encerramento de vias devido a este evento climático.
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4.2.4.3 Caraterização das emissões de gee na área de afetação do projeto
O projeto desenvolve-se no concelho de Rio Maior, que não apresenta emissões de gases com efeito de
estufa particularmente relevantes em nenhum sector de atividade, evidenciando um peso pouco significativo
no contexto de emissões nacionais, de acordo com o Relatório de Emissões de Poluentes Atmosféricos por
concelho do ano 2017, realizado no âmbito da Convenção sobre Poluição Atmosférica Transfronteira a Longa
Distância (CLRTAP, 1979).
A distribuição das emissões de GEE no ano 2019 pelos diversos setores de atividade é apresentada em
termos de quilotoneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e) Quadro 21.
As emissões de CO2e resultam do somatório das emissões de CO2, CH4 (metano) e N2O (óxido nitroso),
assumindo os Potenciais de Aquecimento Global definidos no 5º relatório de avaliação do IPCC.
Quadro 21– Emissões de GEE no concelho da área de estudo distribuídas pelos setores de atividade (2017)

Tipologia poluidores
Industria
OtherStationaryComb
Fugitive
Solvents
RoadTransport
G_Shipping
H_Aviation
I_Offroad
J_Waste
K_AgriLivestock
L_AgriOther
M_Other
N_Natural

kton
38,467
7,767
0,000
0,651
23,035
0,000
0,000
2,451
0,000
0,000
0,000
0,000
1,139

Em Rio Maior, as emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE) totalizaram em 2019 73,511 kt de CO2, que
se distribuem maioritariamente pelo indústria (52,3%), transporte rodoviário (31,3%) e outros poluidores
(10,6%), com os restantes setores a terem uma representatividade muito reduzida ou nula.
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4.2.4.4 Evolução da situação atual sem projeto
A evolução do Clima para Portugal, na ausência do projeto, foi analisada no âmbito dos projetos SIAM,
SIAM_II e CLIMAAT_II, tendo por base simulações de diferentes modelos climáticos. Nestes estudos sugerese, para o período 2080-2100, o seguinte cenário climático (Agência Portuguesa do Ambiente, n.d.):
•

Todos os modelos, em todos os cenários, preveem um aumento significativo da temperatura média

em todas as regiões de Portugal até ao fim do século XXI;
•

Aumento da temperatura máxima no Verão, no continente, entre 3ºC na zona costeira e 7ºC no

interior, acompanhados por um incremento da frequência e intensidade de ondas de calor;
•

Maior número de dias quentes (máxima superior a 35ºC) e de noites tropicais (mínimas superiores a

20ºC). Em oposição, são esperadas reduções em índices relacionados com tempo frio (por ex., dias de geada
ou dias com temperaturas mínimas inferiores a 0ºC);
•

• Em todo o território nacional é previsto o incremento da frequência e intensidade das ondas de

calor, com o aumento do risco de incêndio, com a alteração das capacidades de uso e ocupação do solo e
com implicações sobre os recursos hídricos;
•

• No que se refere à precipitação, a incerteza do clima futuro é substancialmente maior. No entanto,

quase todos os modelos analisados preveem redução da precipitação em Portugal Continental durante a
Primavera, Verão e Outono. Um dos modelos de clima prevê reduções da quantidade de precipitação no
Continente que podem atingir valores correspondentes a 20% a 40% da precipitação anual (devido a uma
redução da duração da estação chuvosa), com as maiores perdas a ocorrerem nas regiões do Sul. O modelo
regional, com maior desagregação regional, aponta para um aumento na precipitação durante o Inverno,
devido a aumentos no número de dias de precipitação forte (acima de 10mm/dia).
Num âmbito mais regional foram analisadas as projeções climáticas apresentadas na Estratégia Municipal
de Adaptação às Alterações Climáticas de Rio Maior (um dos 26 concelhos que participaram no projeto
ClimAdapt.PT). Estas projeções foram elaboradas com base em dois modelos regionalizados para a Europa
pelo projeto CORDEX5 a partir dos seguintes modelos globais:
• Modelo 1: SMHI-RCA4 (regional), a partir do MOHC-HadGEM2 (global);
• Modelo 2: KNMI-RACMO22E (regional), a partir do ICHEC-EC-EARTH (global). Estas projeções regionais
estão em concordância com as projeções nacionais e revelam que:
1. Ocorrerá uma diminuição da precipitação média anual, sendo mais acentuada no final do século XXI,
e podendo variar entre 3% e 22% nesse período. Nos meses de inverno não se verifica uma
tendência clara (podendo variar entre -17% e +10%), projetado-se uma diminuição no resto do ano,
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que pode variar entre 4% e 18% na primavera e entre 6% e 29% no outono. Prevê-se ainda uma
diminuição do número de dias com precipitação, entre 10 e 36 dias por ano, e um aumento da
frequência e intensidade das secas.
2. Haverá uma subida da temperatura média anual, entre 2°C e 5°C, no final do século assim como um
aumento acentuado das temperaturas máximas no outono (entre 2°C e 6°C) e verão (entre 2°C e
7°C). Aumentarão também o número de dias com temperaturas muito altas (Tmáxima≥35°C) e de
noites tropicais (Tmínima≤20°C) aumenta. Prevê-se ainda que as ondas de calor sejam mais
frequentes e intensas;
3. Ocorrerá uma diminuição acentuada do número de dias de geada e um aumento da temperatura
mínima entre 1°C e 3°C no inverno, sendo maior (entre 2°C e 6°C) no verão.
4. Haverá um aumento da ocorrência de fenómenos extremos, em particular de precipitação intensa ou
muito intensa (projeções nacionais) e ainda tempestades de inverno mais intensas, acompanhadas
de chuva e vento forte (projeções globais).

A evolução climática conduzirá a um agravamento dos impactes relacionados com eventos climáticos, dos
quais se destacam:
Aumento do risco e ocorrência de incêndios, danos para a vegetação e diminuição do efetivo
animal/vegetal e degradação de habitats resultantes do aumento da temperatura média anual;
Danos em vegetação e produção agrícola, perda de biodiversidade e impactes para a saúde humana devido
à possível ocorrência de secas, decorrente da diminuição da precipitação média anual e diminuição do
número de dias de geada; Anos em infraestruturas, impactes na produção agrícola, biodiversidade e saúde
humana devido ao aumento da ocorrência de fenómenos climáticos extremos. De ressalvar, mais uma vez,
que se encontra atualmente em fase de desenvolvimento um Plano Intermunicipal de Adaptação às
Alterações Climáticas da região do Alto Tâmega, que abrange o município da área de estudo. A
implementação do referido plano permitirá minimizar os impactes futuros dos eventos climáticos extremos e
tornar assim o município mais resiliente e adaptado às Alterações Climáticas.
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4.3. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA
4.3.1. Enquadramento geológico local
A área de implantação da Mina da Faleca situa-se em terrenos abrangidos pela Folha 26 D – Caldas da
Rainha e a Folha 30-B – Bombarral, da Carta Geológica de Portugal, à escala 1:50000.

Figura 38 - Extrato da folha 26D – Caldas da Rainha e folha 30-B - Bombarral, da Carta Geológica de Portugal, escala
1:50000, com a localização da concessão mineira da Faleca

De acordo com as Notícias Explicativas correspondentes e conforme se observa na Figura 38, toda esta zona
é constituída unidades geológicas sedimentares com idades variantes entre o Moderno e Plistocénico, o
Pliocénico e o Miocénico. Os terrenos mais recentes constituem Aluviões que se desenvolveram nos vales
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que atravessam os afloramentos ceno-mesozoicos, particularmente no vale da ribeira de Rio Maior, a jusante
desta vila, onde a sua espessura atinge cerca de 12 metros. Aqui, as cascalheiras da base das aluviões estão
cobertas por pequena espessura de argilas cinzentas, correspondentes a antigos lodos.
De idade pliocénica, Zbyszewski & Almeida (1960) cartografaram na área em estudo a formação “Complexo
Astiano de Nadadouro e Águas Santas” e “Camadas vilafranquianas com lignitos e diatomitos de Óbidos, de
Rio Maior, etc.”
Na Bacia pliocénica de Rio Maior observa-se, em sobreposição, a presença de dois complexos sedimentares,
ou seja, de cima para baixo:
a) Formação dos lignitos e diatomitos do Espadanal – Esta formação está localizada a E de Rio Maior,
um pequeno sinclinal de orientação NW-SE, dissimétrico, cujas camadas do flanco ocidental tem um
pendor de aproximadamente 10º a 15º, e as do flanco oposto apresentam inclinações muito maiores;
próximas da falha que o limita a E, a falha do Cidral. Trata-se de uma série com uma sucessão
formada por uma cobertura greso-argilosa com calhaus rolados, seguida de espessas camadas de
diatomito com intercalações argilosas, à qual se segue uma massa principal de lignito. De seguida,
observa-se um complexo de camadas de diatomito escuro e de pequenos leitos de lignitos, seguidos
de areias finas, cauliníferas, amareladas ou esbranquiçadas;
b) Areias cauliníferas inferiores – O conjunto deste complexo apresenta um pendor aproximado de 10º
para SE, existindo algumas anomalias de pendores na passagem das falhas. Trata-se de areias
cauliníferas brancas, rosadas ou avermelhadas, que apresentam, por vezes, intercalações de argilas
amareladas ou acinzentadas e alguns conglomerados, sendo estes últimos observados na base e
parte superior do complexo. De acordo com Zbyszewski & Almeida (1960), na zona de Rio Maior,
Freiria e Quinta do Alecrim, as areias pliocénicas cobrem os calcários do Pontiano e são cortados
por várias falhas. As areias são mais grosseiras, com numerosos calhaus rolados e apresentam cor
amarelada e avermelhada na parte superior. A Este da ribeira de Rio Maior, as areias são cobertas
pelo complexo dos lignitos e dos diatomitos da Quinta do Sampaio e Mina do Espadanal.
Por fim, a formação miocénica cartografada na área em estudo é designada por Grés, argilas e calcários do
“Complexo de Vale de Óbidos” (Rio Maior) da idade Sarmato-Pontiano, e está dividida em duas séries
sobrepostas, de baixo para cima:
a) Série de grés, argilas e calcários pontianos com fauna de moluscos terrestres e de água doce – Está
localizada a SE de Rio Maior, e apresenta dois horizontes calcários separados por areias, por grés e
por argilas. Trata-se de um equivalente lateral das formações com vertebrados fósseis de quinta de
Marmelal e de Aveiras de Baixo (Sarmato-Pontiano).
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Entre Azinheira e Quintas, foram observados, de acordo com Zbyszewski & Almeida (1960) três
afloramentos principais de calcários, cortados por vários acidentes tectónicos. O corte mais
representativo é o do alto de Via Vai, onde se observam os dois níveis calcários referidos. Mais a W,
o nível calcário inferior, inclina para NW, assando para a margem W da ribeira de Rio Maior, a S da
Quinta do Sanguinhal, e desaparecendo ali debaixo de formações arenosas mais modernas. Mais a
N, os calcários reaparecem em volta dos Casais de Vale de Óbidos, onde apresentam pendores de
cerca de 10º para SSW e são cortados por falhas. As inclinações das camadas de calcário são
distintas, dependendo do afloramento onde são observadas. No entanto de acordo com a folha 26D,
perto da área em estudo, o pendor das camadas faz-se para NE. Entre Freiria de Rio Maior e Fonte
da Bica existem dois níveis de calcários separados por grés argilosos. O nível inferior assenta
diretamente sobre o Lusitaniano.
b) Série greso-argilosa inferior - A SE de Rio Maior os grés argilosos, avermelhados ou acinzentados
pertencentes a esta série assentam sobre o complexo oligocénico. Trata-se de um equivalente lateral
dos grés e dos conglomerados de Arneiro e de Ota (Burdigaliano e Helveciano, continentais. A W de
Rio Maior estas formações apresentam colorações amareladas, acinzentadas ou avermelhadas, e
contêm por vezes, numerosos calhaus rolados. Entre Freiria de Rio Maior e o Moinho de Figueiras a
série assenta diretamente sobre o Jurássico. Já perto de Venda das Bairradas parece existir, na
base destas formações, um horizonte greso-argiloso cretácico, mal caracterizado e dificilmente
separado do Miocénico. Não se conhece ali, por agora, nenhum horizonte oligocénico. A SW de
Moinhos do Cruto existe, no meio dos grés, uma intercalação de calcário concrecionado que passa
lateralmente a uma marga com concreções calcárias.

4.3.2. Geomorfologia
De acordo com Ramos, 1994, a área em estudo situa-se na unidade geomorfológica intitulada Depressão de
Rio Maior. Trata-se de uma depressão transversal ao alinhamento da Serra de Candeeiros, com orientação
NW-SE, com um comprimento aproximado de 5,5km e uma largura de 2,5km. É enquadrada pelas falhas de
Freiria e do Cidral, com orientação também NW-SE. O fundo da depressão encontra-se a 70m, e é limitado
por vertentes bastante degradadas. A sua localização e posição inferior face à Serra de Candeeiros fazem
com que esta unidade tenha um caracter de sedimentação muito importante, uma vez que para ela
convergem grande parte dos sedimentos resultantes da erosão do maciço montanhoso e áreas circundantes.
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4.3.3. Tectónica e Sismicidade
4.3.3.1. 4.3.3.1. Tectónica
A Folha 26D – Caldas da Rainha apresenta, do ponto de vista tectónico, a existência de três elementos
importantes: um profundo fosso sinclinal, existente pelo menos desde o Lias, e que é limitado a W e a E por
duas plataformas com substrato antigo a pequena profundidade. Em ambos os bordos laterais, são
observadas duas importantes dobras anticlinais, mais ou menos paralelas com inclinação oposta: a do vale
tifónico das Caldas da Rainha, a W, e a Serra dos Candeeiros a E, cujos núcleos são constituídos por
formações gessosas e salíferas do Lias inferior. De facto, a formação destas duas dobras está relacionada
com a tectónica salífera, cuja compressão, em profundidade, das camadas mais plásticas, obrigou-as a subir
e a surgirem ao longo das grandes fraturas que se formaram nos dois flancos do sinclinal.
A área em estudo situa-se a SE da Serra de Candeeiros, numa zona onde as falhas transversais, associadas
ao acima referido, apresentam importante significado. Na região de Rio Maior, duas importantes falhas com
orientação NW-SE foram identificadas pela geofísica. Uma delas, a W e Rio Maior, corta o Miocénico
continental, cujas camadas calcárias estão, consequentemente, fortemente levantadas na sua passagem, a
sul de Freiria de Rio Maior. O outro acidente localiza-se a E de Azinheira e de Rio Maior, e prolonga-se para
NW até Pé da Pedreira, já mesmo junto à serra. Esta fratura poe em contacto as formações jurássicas,
cretáceas e oligocénicas com as do Pliocénico, estas últimas nitidamente levantadas na sua passagem. Estas
falhas são responsáveis pela formação do pequeno sinclinal dos lignitos e dos diatomitos de Rio Maior.
Na folha 30B – Bombarral, é possível identificar na carta a NW da bacia terciária do Tejo dois grupos de
falhas. A norte entre Asseiceira e Alcoentre, observam-se falhas com orientações NNW- SSE torcendo para
sul na área de Monte Redondo uma direção NE-SW.

4.3.3.2. Sismicidade
O conhecimento da sismicidade dá-nos informações gerais no que diz respeito a diversos aspetos
relacionados com a ocupação humana, com evidente interesse pratico por evitar ou reduzir a destruição dos
edifícios, as perdas de vidas e as perturbações sociais.
O conhecimento geral dos valores apontados para a região, em termos de intensidade sísmica, permite
enquadrar a ocupação da indústria extrativa, relacionando os métodos produtivos utilizados com os impactes
resultantes.
Nos termos do disposto na Norma Portuguesa NP EN 1998-1:2010 – Eurocódigo 8 – Projeto e estruturas para
resistência aos sismos Parte 1: Regras gerais, ações sísmicas e regras para edifícios, para efeitos da
quantificação da Acão dos sismos.
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O zonamento sísmico para Portugal continental é estabelecido por concelho de acordo com as
informações do Quadro 22, e ilustrado na Figura 39– apresentados no anexo NA da norma 1998-1.
A classificação ação sísmica Tipo 1 e ação sísmica Tipo 2 está associado ao cenário de afastamento ou
aproximação aos sismos com epicentro na região Atlântica. No tipo 1 estamos perante um afastamento,
enquanto no tipo 2 estamos num cenário de proximidade.

Figura 39 – Figura dos zonamentos sísmicos da norma NP EN 1998-1 – anexo NA

Como se pode verificar o concelho de Rio Maior (identificado a roxo no mapa) fica na zona 1.5 para a ação
sísmica Tipo 1 e para a ação sísmica Tipo 2 na zona 2.3.
Para cada tipologia da ação sísmica é possível relacionar a aceleração máxima, que no caso da mina da
Faleca para a ação sísmica de Tipo 1 é de 0,6 m/s2 e para a ação sísmica de tipo 2 é de 1,7 m/s2.
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Quadro 22 – Aceleração máxima de referência agR (m/s2) nas várias zonas sísmicas

A área em estudo localiza-se na unidade geomorfológica intitulada Depressão de Rio Maior. Em termos
tectónicos, a região de Rio Maior é atravessada por duas importantes falhas, uma delas a W de Rio Maior,
que corta o Miocénico continental, cujas camadas calcárias se encontram fortemente levantadas na sua
passagem a sul de freiria de Rio Maior. A outra fratura não menos importante, passa a leste de Azinheira e de
Rio Maior, prolongando-se para NW até Pé da Serra. Foram essas duas falhas que deram lugar à formação
do pequeno sinclinal dos lignitos e dos diatomitos de Rio Maior. A W da Serra dos Candeeiros são conhecidas
as falhas com a mesma orientação NW – SE evidenciadas no meio Lusitaniano de Turquel e de Benedita. A E
da mesma serra existem falhas a Ne a S das Alcobertas.
Segundo a escala internacional e de acordo com o Atlas do Ambiente que disponibiliza informação, a região
em estudo apresenta valores de intensidade máxima de sismicidade iguais a VII na escala de Mercalli Wood-Neumann, dados estes que se podem confirmar através da carta de intensidades máximas, onde a
área em estudo de insere.
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Figura 40 - Intensidade máxima sísmica (ocirculo representa a localização da área em estudo) - (Fonte: SNIAmb Agência Portuguesa do Ambiente, 2021)

Esta classe de intensidade caracteriza-se como “Muito forte”, aplicando-se para a percepção de um sismo
cpm esta intensidade a seguinte descrição: “É difícil permanecer de pé. É notado pelos condutores de
automóveis. Os objetos pendurados tremem. As mobílias partem. Verificam-se danos nas alvenarias tipo D,
incluindo fraturas. As chaminés fracas partem ao nível das coberturas. Queda de reboco, tijolos soltos,
pedras, telhas, cornijas, parapeitos soltos e ornamentos arquitetónicos. Algumas fraturas nas alvenarias C.
Ondas nos tanques. Água turva com lodo. Pequenos desmoronamentos e abatimentos ao longo das margens
de areia e de cascalho. Os grandes sinos tocam. Os diques de betão armado para irrigação são danificados”.
Por sua vez, a cartografia de sismicidade histórica (Isossistas de Intensidades Máximas) disponível no Atlas
do Ambiente indica o local onde se encontra a exploração como zona de intensidade 9.

outubro de 2021

105

Estudo de Impacte Ambiental da Mina
Faleca – Relatório Síntese Reformulado

Figura 41 - Sismicidade histórica (o ponto preto representa a localização da área em estudo) - (Fonte: SNIAmb - Agência
Portuguesa do Ambiente, 2021)

Esta caracteriza-se como “Desastroso”, podendo descrever-se do seguinte modo:
Esta caracteriza-se como “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. Fraturas importantes no solo. Nos terrenos de aluvião dão-se ejeções de areia e lama; formam-se
nascentes e crateras arenosas”.
Em matéria de Risco Sísmico, atendendo ao significado da intensidade máxima de sismicidade que se verifica
(VII), trata-se da escala com uma classificação que aponta para uma significância, em caso de ocorrer, de
sismos sentido por todos, podendo provocar danos ligeiros nas infraestruturas, deslocamento de moveis,
queda de estuques e a alvenarias de má qualidade fendilham.
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4.3.3.3. Valores geológicos de interesse conservacionista
Após a consulta do site do Geoportal do LNEG (https://geoportal.lneg.pt/), verificou-se que não existe nenhum
ponto geológico de interesse nas áreas de concessão da Faleca, sendo o mais próximo o geossítio da
Pedreira de Freiria, 4 km a noroeste.

4.3.3.4. Recursos Mineraisda Área de Exploração
A caracterização do recurso mineral para a Concessão da Mina da Faleca foi realizada com base nos
resultados das análises laboratoriais dos testemunhos de sanjas de prospeção efetuadas na zona (Ver
Relatório Final de Prospeção e Pesquisa, 2015 no anexo I – VOLUME III Descritores Ambientais).
Os resultados laboratoriais e os ensaios tecnológicos indicam boas características das matérias-primas de
interesse, areias e caulino, e consequentemente, boa adequabilidade par diversas aplicações comerciais,
como sejam 1) vidro e cerâmica, 2) construção civil e betões projetados, 3) rebocos, 4) fundição, 5) cimentos
cola, 6) tintas e 7) farinhas de sílica.
As sanjas realizadas no âmbito do pedido de prospeção e pesquisa vieram confirmar as conclusões retiradas
nas sondagens AF25, AF38, AF40 – perfis VII e IX, realizadas pelo serviço do Fomento Mineiro para o estudo
da caracterização das Areias Brancas de Rio Maior – Aspetos Geológico-Económicos elaborado pelo
Professor A. M. Galopim de Carvalho e Valdemiro Botelho Pereira e apresentado em “Estudos, Notas e
Trabalhos do S.F.M. – V. XXII – Fascs.1-2.”
As sondagens possuem uma profundidade que varia entre as 27,08 e os 48,15. Nas sondagens
desenvolvidas verifica-se que na zona mais a Norte da concessão (sondagem AF25) a presença de areias
finas a partir dos 9,05 metros e areias mais grosseiras no topo, mas em direção a sul (AF40) e Este (AF38) as
areias mais finas começam perto dos 3, 04 metros, ficando cada vez mais branca com a profundidade.
Desta forma consegue-se afirmar que “as areias de Rio Maior cabem na designação de areias especiais, as
quais, devido à composição essencialmente siliciosa e ao grau elevado de pureza, se destinam a indústria
qualificadas, diversas da da construção civil”2.
Esta afirmação foi comprovada pelos ensaios laboratoriais realizados as amostras retiradas aquando da
realização das sanjas e que indicam que as areias siliciosas apresentam um material bem calibrado, friável e
de coloração predominantemente branca, podendo existir alguns laivos amarelados pontuais. A sua
granulometria média é de 95,2% na fração arenosa (> 63 µm). Quimicamente apresentam teores médios de

Estudo, Notas e Trabalhos do S.F.M. – V.XXII – Fascs 1-2 - A. M. Galopim de Carvalho e Valdemiro
Botelho Pereira. Pag. 7.
2
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98,9% de SiO2 e 0,14% de Fe2O3. Apesar do seu baixo teor em Fe2O3, estas areias apresentam capacidade
de beneficiação por depuração magnética, diminuindo assim a percentagem em minerais ferrosos
contaminantes. Desta forma, é possível a produção de recurso com valor acrescentado para utilizações
específicas que requeiram teores em Fe2O3 inferiores.
O caulino é constituído mineralogicamente por caulinite, moscovite e quartzo. A sua granulometria apresenta
um resíduo arenoso de 1,2% (> 63µm), 41,7% de silte (2-63 µm) e 57,0% de argila, embora apresente um
D50 fino de 2,50 µm. As análises químicas revelam um valor de SiO2 de 56,2% e de 27,9% em Al2O3. O grau
de brancura não é muito elevado, e a % de amarelo é alta tanto no recurso cru como cozido. No geral, as
características de performance do caulino são classificadas como intermédias, revelando adequabilidade para
segmentos cerâmicos de exigência mediana, mas que constituem os de consumo mais relevante nesta
tipologia de matéria-prima.

4.4. RECURSOS HÍDRICOS
4.4.1. Região Hidrográfica
A Mina da “Faleca” encontra-se inserida na Região Hidrográfica do Rio Tejo, cujo Plano de Gestão foi
aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016 de 20/09, sendo ainda abrangida pelo Plano
da Bacia Hidrográfica do Rio Tejo aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 18/2001 de 7/12. O Plano de
Bacia do Rio Tejo encontra-se disponível no sítio da Internet da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

4.4.2. Rede de Drenagem
Em termos regionais, a Mina da “Faleca” localiza-se na zona de cabeceira da bacia hidrográfica do Rio Maior
que é um afluente da margem direita do Tejo. Em termos locais, a unidade extractiva localiza-se próximo da
confluência entre Ribeira da Jaleca e o Rio Maior, na margem direita deste último curso de água.
A hierarquia fluvial estabelece a classificação de determinado curso de água no conjunto total da bacia
hidrográfica em que se encontra inserido. Estabelece-se com vista a facilitar e tornar mais objetiva a análise
morfométrica. A ordem dos cursos de água reflete o grau de ramificação ou bifurcação da rede hidrográfica,
permitindo a sua hierarquização. De acordo com Strahler (1981), os canais sem tributários são considerados
de ordem 1. A junção de dois segmentos de ordem 1 origina um canal de ordem 2, que se prolonga até se
encontrar com outro segmento da mesma ordem, de cuja união nascerá um canal de ordem 3. E assim
sucessivamente (Figura 42). Relativamente ao escoamento, as linhas de água de 1ª ordem apresentam
geralmente escoamento efémero, as de 2ª e 3ª ordem escoamento intermitente e as de ordem superior a 3
escoamento perene.
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Figura 42 Ordem dos cursos de água segundo a classificação de Strahler (1981).

Como é característico das ribeiras com desenvolvimento incipiente, a Ribeira da Jaleca (área: 6,5 km 2)
constitui uma linha de água de ordem variável atingindo a ordem máxima de 4 no sector mais a jusante
(Figura 43). A Mina da “Faleca” desenvolve-se junto da Ribeira da Jaleca quando esta é de ordem 4, uma vez
que se localiza na foz daquela ribeira. A área da mina é atravessada por algumas linhas de água de ordem 1.

Figura 43 – Ordens dos cursos de água no interior da Ribeira da Jaleca
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Efetivamente, a área de concessão onde se insere a Mina da “Faleca” localiza-se numa zona de densidade
de drenagem baixa embora seja marginada pelo curso de água principal, a ribeira da Faleca (ver Figura 44).
Salienta-se que o Plano de Lavra apresentado permite sugerir que a escavação não interfere com esta linha
de água.

Figura 44– Densidade de drenagem no interior da bacia hidrográfica da Ribeira da Jaleca

4.4.3. Caraterização da bacia hidrográfica, regime hidrológico e estimativa de caudais de
ponta de cheia

Em termos de regime hidrológico, o Rio Maior e os seus afluentes comportam-se como cursos de água do tipo
torrencial, ou mais precisamente mediterrânico, uma vez que registam forte variabilidade dos caudais ao
longo do ano hidrológico.
Recorrendo à informação do Relatório do PGRI, subcapítulo 2.4 Escoamento, verifica-se que a distribuição
anual do escoamento, que decorre essencialmente da distribuição da precipitação anual, é de 249 hm3 em
ano médio, crescendo para 397 hm3 em ano húmido e 102 hm3 em ano seco. Assinala-se que o Rio Maior
também tem experimentado, ao longo do tempo, uma diminuição das afluências, por efeito do aumento dos
usos da água, traduzindo um decréscimo dos valores de escoamento anual.
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A bacia da massa de água correspondente ao rio Maior (código PT05TEJ1022) é abrangida pela designada
Zona Crítica de Abrantes, Santarém e Vila Franca de Xira e Torres Vedras ligada às inundações do Rio Tejo e
afluentes (Terêncio et al 2020; Terêncio, D.P.S., Sanches Fernandes, L.F., Cortes, R.M.V., Moura, J.P.,
Pacheco, F.A.L., 2020. Flood risk attenuation in critical zones of continental Portugal using sustainable
detention basins. Science of The Total Environment 721, 137727.). Um dos tributários integrado nessa zona
crítica é o Rio Maior que apresenta zonas potencialmente inundáveis ao longo do seu curso conforme se
ilustra na Figura 45.

Figura 45 - Uso atual dos solos na PT05TEJ1022, com indicação da Mina da Faleca e de áreas potencialmente
inundáveis ao longo do Rio Maior e Rio Tejo

outubro de 2021

111

Estudo de Impacte Ambiental da Mina
Faleca – Relatório Síntese Reformulado

Essas áreas abrangem as áreas de várzea, junto à Quinta do Sanguinhal e Figueiredo (assinalada na figura)
e áreas de várzea para jusante, ao longo do curso do Rio Maior.
Em termos de uso atual do solo na bacia verifica-se que dominam os espaços florestais e os espaços de
transição. Considerando apenas o setor da bacia a montante do projeto, verifica-se que os usos dominantes
são os de espaços florestais e espaços semi-naturais.
Relativamente a estimativa de caudais de ponta de cheia para períodos de retorno de 50 e 100 anos, utilizouse a metodologia que se descreve de seguida aplicando-se a mesma à foz da Ribeira da Jaleca, secção que
se considera relevante face ao projeto, uma vez que o mesmo se insere na sub-bacia desta ribeira, afluente
do rio Maior, sendo adjacente, a norte e a nordeste, às margens desta linha de água.
Metodologia de estimativa de caudais de ponta de cheia
Tempo de Ponta de Cheia
Após a ocorrência de uma chuvada, o tempo necessário para a ocorrência da ponta de cheia (tp) é descrito
pelas equações:

tp  (0.5  tr )  (0.6  tc )

(sempre que tr ≤ tc e tp ≤ tc)

(1a)

tp = tc

(nos restantes casos)

(1b)

em que tr é a duração da precipitação útil e tc é o tempo de concentração da bacia em estudo, definido como
sendo o intervalo de tempo entre o final da ocorrência de chuva efetiva e o final do escoamento superficial.
Duração da Precipitação Útil
O valor de tr pode ser calculado pela expressão:

tr  t  (

h0
)
i

(2)

em que
t – duração total da chuvada em horas;
h0 - perdas iniciais por infiltração em mm;
i - intensidade da precipitação total em mm/h.
e onde os parâmetros h0 e i são representados pelas equações:

5080
 50.8
N
i  a tb
h0 

(3)
(4)

Nas Equações 3 e 4, N é o número de escoamento, parâmetro dependente do tipo de solo e do uso /
ocupação do terreno, e as constantes a e b são parâmetros climáticos dependentes da região em estudo. A
Equação 4 é frequentemente designada “curva de possibilidades udométricas”, sendo recomendada neste
tipo de estudos pelo Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e
Drenagem de Águas Residuais e Pluviais

outubro de 2021

112

Estudo de Impacte Ambiental da Mina
Faleca – Relatório Síntese Reformulado

Os números de escoamento relativos a diversas ocupações de solo apresentam-se no Quadro 23, sendo
discriminados de acordo como o grupo hidrológico do solo, o qual depende da permeabilidade do mesmo.
Quadro 23– Valores do número de escoamento (N) para diversas ocupações e grupos hidrológicos de solo

Tipo de Uso

Grupo Hidrológico do Solo
A (K>54) B (K = 84 – 254) C (K = 8.4 – 84) D (K < 8.4)

Comércio/Indústria

89

92

94

95

Culturas Anuais

72

81

88

91

Espelhos de Água

100

100

100

100

Florestas de Folhosas

55

55

75

80

Florestas de Resinosas

55

55

70

77

Florestas Mistas

55

55

75

80

Matos

63

77

85

88

Pastagens Naturais

49

69

79

84

Pastagens Produzidas

68

79

86

89

Pedreiras e Minas

78

85

90

92

Pomares, Olivais e Vinhas

77

77

84

88

Rocha Nua

96

96

96

96

Tecido Urbano Contínuo

81

88

91

93

TecidoUrbano Descontínuo

77

85

90

92

Zonas de Transição

72

82

87

90

Adaptado de Winchell et al. (2008). Símbolos: K – permeabilidade (mm/h)

Considerando a distribuição espacial dos usos do solo na bacia hidrográfica da Ribeira da Jaleca, estimou-se
um valor médio ponderado do número de escoamento de 80,1, conforme o Quadro 24. Neste quadro
apresentam-se os usos da bacia e respetivas áreas e percentagens de ocupação, os valores assumidos do
número de escoamento para cada uso (C) e a contribuição de cada uso para o número de escoamento médio
ponderado (C1).
Quadro 24 – Números de escoamento dos diversos usos da bacia hidrográfica da Ribeira da Janeca

Nome

Área (m2)

%

C

C1

Área urbana

852833

13,1

90

11,8

Área florestal

3979675

61,0

75

45,7

Espaços de transição

1691812

25,9

87

22,6

Total

6524320,0

100,0

80,1

As constantes a e b da curva de intensidades de precipitação (Equação 4), válidas para a região de Rio Maior
e para durações de chuvadas entre 30 minutos e 6 horas, apresentam-se no Quadro 25 para diversos
períodos de retorno.
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Quadro 25 – Parâmetros a e b da curva de intensidades de precipitação (Equação 4)
Período de
retorno T
(anos)

a

b

10

453,73

-0,623

50

665,47

-0,651

100

757,34

-0,660

500

973,15

-0,675

1000

1067,00

-0,680

Nota: Os valores são válidos para a região de Ourém e para tempos de chuvada entre 30 minutos e 6 horas.

Tempo de Concentração
O valor de tc pode ser determinado com recurso à expressão de Themez:

t c  0.3  (

L
J

0.25

)0.70

(6)

em que
L – comprimento da linha de água principal em km
J – pendente média da linha de água principal
Caudal de Ponta de Cheia
Segundo o método do “Soil Conservation Service”, o caudal de ponta de cheia vem dado por:

Qp 

0.277  f  hu  A
tp

(7)

em que
Qp – caudal de ponta de cheia em m3/s;
f – coeficiente que traduz a forma do hidrograma (igual a 0.75);
hu – altura útil de precipitação em mm;
A – área da bacia em km2;
tp – tempo para a ponta em horas (Equações 1a,b).
Nesta equação, a altura útil da precipitação é calculada através da fórmula:
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hu 

(h  h0 )2
h  ( 4  h0 )

(8)

em que
h – altura de precipitação caída na bacia, em mm, durante o tempo de chuvada t, ou seja h = i × t, onde i
é a intensidade da precipitação (Equação 5);
h0 – perdas iniciais da chuvada, em mm, devidas a infiltrações (Equação 4).
Os caudais de ponta de cheia são normalmente calculados para vários tipos de hidrograma, tipificados pelas
relações:

t  tc
t  1.5  t c
t  2  tc

(9)

t  2.5  t c
onde tc é o tempo de concentração da bacia, em horas.
Resultados
Considerando-se os parâmetros geométricos da bacia hidrográfica da Ribeira da Jaleca e da sua linha de
água principal, designadamente área da bacia (A = 6,52 km2), comprimento do curso de água principal (L =
5,35 km) e pendente do curso de água principal (J = 0,04), bem como os números de escoamento
apresentados no Quadro 24 e parâmetros IDF apresentados no Quadro 25, obtiveram-se os caudais de ponta
que se apresentam no Quadro 26. De acordo com o quadro, para chuvadas relativamente curtas (t = tc), os
caudais de ponta de cheia para períodos de retorno de 50 e 100 anos são, respetivamente, Qp = 14,11 m 3/s e
Qp = 16,68 m3/s. Para chuvadas mais longas (t = 2,5tc), esses caudais são semelhantes, designadamente Qp
= 14,19 m3/s e Qp = 16,11 m3/s.
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Quadro 26– Caudais de ponta de cheia estimados para a foz da Ribeira da Jaleca para diversos períodos de retorno e
tempos de chuvada.
Parâmetros Climáticos da região (RIO MAIOR)
T (anos)
a
b
10
453,73
-0,623
50
665,47
-0,651
100
757,34
-0,660
500
973,15
-0,675
1000
1067,00
-0,680

tempo de concentração
tempo de chuvada
T (anos)
i (mm/h)
h (mm)
h0 (mm)
hu (mm)
tr (h)
tp (h)
Qp (m3/s)
V (m3)

10
25,39
43,28
12,62
10,03
1,21
1,63
8,35
65378

50
32,72
55,77
12,62
17,52
1,32
1,68
14,11
114240

tempo de concentração
tempo de chuvada
T (anos)
i (mm/h)
h (mm)
h0 (mm)
hu (mm)
tr (h)
tp (h)
Qp (m3/s)
V (m3)

10
16,49
56,21
12,62
17,81
2,64
1,70
10,04
116111

50
20,84
71,03
12,62
28,08
2,80
1,70
15,08
183059

A (km 2) =
N=
f=
tc (h) =
t (h) =
100
35,71
60,88
12,62
20,91
1,35
1,70
16,68
136344
A (km 2) =
N=
f=
tc (h) =
t (h) =
100
22,60
77,06
12,62
32,55
2,85
1,70
17,25
212254

6,52
80,1
0,75
1,70
1,70
500
42,81
72,98
12,62
29,51
1,41
1,73
23,14
192395
6,52
80,1
0,75
1,70
3,41
500
26,82
91,42
12,62
43,76
2,94
1,70
22,60
285293

Parâmetros morfológicos da bacia hidrográfica
L (km) = 5,35
J = 0,04

A (km 2) =
N=
f=
tempo de concentração
tc (h) =
tempo de chuvada
t (h) =

(tc )
1000
45,87
78,19
12,62
33,41
1,43
1,74
26,05
217839

T (anos)
i (mm/h)
h (mm)
h0 (mm)
hu (mm)
tr (h)
tp (h)
Qp (m3/s)
V (m3)

50
25,13
64,24
12,62
23,23
2,05
1,70
16,04
151456

100
27,33
69,88
12,62
27,24
2,10
1,70
18,52
177583

A (km 2) =
N=
f=
tempo de concentração
tc (h) =
tempo de chuvada
t (h) =

(2tc )
1000
28,63
97,60
12,62
48,77
2,97
1,70
24,98
317976

10
19,72
50,43
12,62
14,17
1,92
1,70
10,33
92374

T (anos)
i (mm/h)
h (mm)
h0 (mm)
hu (mm)
tr (h)
tp (h)
Qp (m3/s)
V (m3)

10
14,35
61,14
12,62
21,09
3,38
1,70
9,67
137521

50
18,02
76,78
12,62
32,35
3,56
1,70
14,19
210908

100
19,51
83,13
12,62
37,21
3,61
1,70
16,11
242600

6,52
80,1
0,75
1,70
2,56
500
32,56
83,26
12,62
37,31
2,17
1,70
24,68
243253
6,52
80,1
0,75
1,70
4,26
500
23,07
98,29
12,62
49,34
3,71
1,70
20,87
321669

(1.5t c )
1000
34,82
89,02
12,62
41,84
2,19
1,70
27,43
272797

(2.5t c )
1000
24,60
104,83
12,62
54,74
3,75
1,70
22,97
356924

Em termos de conhecimento de áreas inundáveis, a uma escala de maior detalhe que o identificado na Figura
45, refira-se que, de acordo com o geovisualizador da Cartografia de áreas inundáveis de riscos de
inundações (https://sniamb.apambiente.pt/content/diretiva60ce2007-2%25C2%25BA-ciclo?language=pt-pt),
não estão representadas áreas inundáveis na envolvente do projeto, quer na baixa do rio Maior, quer na baixa
da ribeira da Janeca.
Por outro lado, com base na cartografia discriminada da REN do concelho de Rio Maior (ver Figura 103)
verifica-se que na área de estudo, quer a baixa do rio Maior, quer a da riberia da Janeca, também não estão
assinaldas como zonas ameaçadas por cheias.

4.4.4. Hidrogeologia
Os recursos hídricos subterrâneos desempenham um papel importante, tanto no abastecimento das
populações, como na origem de água para a agricultura e a indústria. Aqueles recursos quase sempre
constituíram as primeiras origens de água, tendo mantido esse desempenho em muitas regiões, até há pouco
tempo, e mantendo-o ainda noutras. Mesmo em zonas onde as águas subterrâneas são escassas, elas
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podem ser fundamentais, na ausência de outros recursos hídricos economicamente mobilizáveis, permitindo
assegurar o abastecimento de núcleos urbanos ou industriais de pequena dimensão, de explorações agropecuárias e do regadio de pequenas explorações agrícolas.
O território nacional encontra-se dividido em quatro grandes domínios ou unidades hidrogeológicas,
denominadas Maciço Antigo, Orla Meridional, Orla Ocidental e Bacias do Tejo e Sado, contendo cada uma
diversos sistemas aquíferos cuja definição se apresenta de seguida.
A bacia hidrográfica da Ribeira da Jaleca e da Mina da “Faleca” localizam-se na unidade hidrogeológica
designada “Bacias do Tejo e Sado” e estão sob a influência do sistema aquífero “T1 – Margem Direita” (Figura
46). O enquadramento deste sistema relativamente às folhas das Cartas Militar e Geológica (22-D, 26-B e 26D) de Portugal, às escalas 1/25000 e 1/50000, respetivamente, apresenta-se na Figura 47.

Figura 46 – Enquadramento da Mina da “Faleca” nos sistemas aquíferos da unidade hidrogeológica Bacias do Tejo e
Sado - Sistema aquífero “T1 – Margem Direita”
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Figura 47 – Enquadramento cartográfico do sistema aquífero “T1 – Margem Direita”

Fonte: Sistemas Aquíferos de Portugal Continental, Instituto da Água (Dez. 2000)

Este sistema aquífero, cuja área aproximada é de 1629 km2, constitui, juntamente com o da Margem
Esquerda e o das aluviões do Tejo, uma grande unidade hidrogeológica cujo suporte são os sedimentos que
preenchem a bacia terminal do Tejo-Sado.
Provavelmente, as aluviões do Tejo, incluindo a zona do estuário, são áreas de descarga dos sistemas
aquíferos subjacentes (margens direita e esquerda), pois existia artesianismo repuxante, em muitas regiões
do vale do Tejo, antes da entrada em exploração mais ou menos intensiva daqueles sistemas. Sendo o Tejo o
eixo drenante principal da bacia, é possível que constitua uma divisória hidráulica, justificando-se, assim, a
separação entre sistemas aquíferos da margem direita e margem esquerda. A presença de um importante
acidente, a falha do Tejo, e de diferenças nos ambientes de sedimentação, em parte resultantes da presença
do mesmo acidente, são outros factos a favor da referida separação.
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A alimentação faz-se por recarga direta da precipitação e por drenância a partir de cursos de água
superficiais. Alguns autores referem a existência provável de recarga profunda a partir dos calcários
jurássicos do Maciço Calcário Estremenho. No entanto, essa possível recarga, a existir, deverá ser pouco
importante devido à existência na base do Terciário de formações com permeabilidade baixa (Grés de
Monsanto do Paleogénico).
Embora o sistema aquífero constitua uma unidade hidrogeológica bem definida, verificam--se algumas
variações nas suas características, tanto de norte para sul, como de oeste para leste, nomeadamente, uma
diminuição da permeabilidade para norte de Santarém e próximo do limite oeste.
Os Arenitos de Ota podem ter espessuras entre os 200 e os 250 m. No entanto, conhecem-se furos de
captação de água que apresentam espessuras superiores a 360 m, nomeadamente no Cartaxo. Os Calcários
de Almoster apresentam uma espessura muito variável. Nas proximidades de Almoster pode chegar aos
200m, mas em Vila Chã de Ourique (Cartaxo) uma sondagem hidrogeológica atingiu 400 m, sem deixar de
atravessar os calcários.
A transmissividade estimada a partir de 34 caudais específicos, para os Calcários de Almoster, situa-se entre
0,1 e 1200 m2/dia, estando os mais frequentes entre 10 e 130 m2/dia. Para os Arenitos de Ota, a
transmissividade estimada a partir de 168 caudais específicos, situa-se entre 1 e 4100 m2/dia, estando os
mais frequentes entre 20 e 160 m2/dia. Considerando as espessuras médias dos arenitos (225 m), as
condutividades hidráulicas médias rondarão os 0,4 m/dia.

4.4.5. Piezometria
4.4.5.1. Análise Regional
A uma escala regional o sentido dominante de fluxo do sistema aquífero aquífero T1 – Margem Direita, da
unidade hidrogeológica Bacias do Tejo e Sado, onde se insere o projeto, processa-se para sudeste e sul, na
direção do rio Tejo.
E conformidade, observa-se que a superfície piezométrica decresce neste sentido, variando entre um máximo
da ordem de 105 m na zona mais a norte e um mínimo de cerca de 8 m na zona mais a sul, conforme se pode
observar na Figura 48.
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Figura 48- Superfície Piezométrica média no sistema aquífero aquífero T1 – Margem Direita (ano hidrológico 2020/21)
Nota: as setas indicam a direção dominante do escoamento.

No contexto da circulação geral do sistema aquífero, a área de estudo encontra-se numa posição intermédia,
mas com níveis piezométricos mais próximos já dos das zonas mais a sul.

4.4.5.1. Análise local
Como forma de ter um conhecimento efetivo da cota do nível piezométrico na área do projeto, optou-se por
instalar dois piezómetros a que se designou RA1 e RA2.
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O relatório completo relativo à execução destes piezómetros, incluindo informação sobre a localização, data
dos trabalhos, método de perfuração e resultados, com acompanhamento fotográfico, é reproduzido no
Anexo IV deste relatório sintese.
No Quadro 27 - Principais caraterísticas dois dois pezómetros executados na área da Mina da Faleca
sintetizam-se as principais caraterísticas dos dois piezómetros.

Quadro 27 - Principais caraterísticas dois dois pezómetros executados na área da Mina da Faleca

Piezómetro
Coordenadas

RA1

geográficas Lat = -68751.3861

(ETRS)

RA2
Lat = -68406.3133

Long = -39285.2791

Long = -39496.2665

Cota (aprox) = + 62,47 m

Cota (aprox) = + 55,75 m

Início / fim dos trabalhos

26/08/2021 / 31/08/2021

01/08/2021 / 08/09/2021

Método

Rotary com circulação Directa de Rotary com circulação Directa de
lamas bentoníticas

lamas bentoníticas

Profundidade alcançada

24 m

29,5 m

Diâmetro inicial / Final

14” (1 m) / 12 ½” (23 m)

14” (1 m) / 12 ½” (23 m)

Litologia

Areias, argilas e calcário

Areias, argilas e calcário

Profundidade Nivel hidroestático

23,45 m

12,24 m

Caudal

Não foi encontrado caudal (água Não foi encontrado caudal (água
gravítica)
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Registo fotográfico

Em ambos os casos, para fixação da cabeça do piezómetro foi cravada uma cabeça em aço, com tampa e
bujão, acompanhada por calda de cimento de 0 até 1 m de profundidade, para protecção da estrutura de
monitorização. O espaço anular exterior ao tubo de revestimento foi preenchido com areão calibrado 3/5 mm
dos 1 m aos 24,00 m de profundidade no piezómetro RA1 e dos 1 m aos 34,00 m no piezómetro RA2. Em
ambos a cabeça ficou 0,50 m acima do solo.
Posteriormente foi realizado o desenvolvimento do piezómetro efectuado com sistema Ar Directo a partir de
um compressor de alta pressão, de modo a limpar a coluna de revestimento.
A variabilidade de valores do nível hidrostático encontrada (23,45 m no caso do RA1 e 12,24 m), vem reforçar
a relevância da execução dos piezómetros para uma avaliação segura a uma escala local.
Porém, subtraindo às cotas de superfície nos locais de execução as profundidades do nível hidrostático,
verifica-se que a cota do nível piezométrico se encontra entre 41,02 m (no RA1) e 43,46 m (no RA2), o que
está de acordo com enquadrametno na zona média/baixa do sistema aquífero, conforme anteriormente
referido.

4.4.6. Risco de Contaminação das Águas Subterrâneas
O risco de contaminação das águas subterrâneas depende da vulnerabilidade dos sistemas aquíferos e da
presença de fontes de poluição. Nas seções seguintes apresenta-se a caracterização da vulnerabilidade do
sistema aquífero T1 – Margem Direita segundo a metodologia DRASTIC, focando-se a análise na envolvente
à área do projeto. Faz-se também uma caracterização das pressões antropogénicas presentes na envolvente
à Mina da “Faleca” com base em dados disponibilizados pela Agência Portuguesa do Ambiente.
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4.4.6.1. Vulnerabilidade do Sistema Aquífero na Envolvente da Área do Projeto
Relativamente à vulnerabilidade do meio à contaminação ela foi estimada pelo modelo DRASTIC. O índice
DRASTIC (Lobo Ferreira, 1995) corresponde à soma ponderada de 7 valores correspondentes aos seguintes
parâmetros ou indicadores hidrogeológicos:
1- Profundidade da zona não-saturada do solo (Depth to the Water table);
2- Recarga profunda de aquíferos (Net Recharge);
3- Material do aquífero (Aquifer material);
4- Tipo de solo (Soil type);
5- Topografia (Topography);
6- Impacto da zona não-saturada (Impact of the unsaturated zone);
7- Condutividade hidráulica (Hydraulic Conductivity).
O modus operandi do modelo DRASTIC consiste em categorizar cada um dos parâmetros, definindo escalões
ou categorias para cada parâmetro e atribuindo-lhe um índice variável de 1 a 10, onde 1 representa a menor
vulnerabilidade e 10 a maior. Numa segunda fase ponderam-se os índices relativos a cada parâmetro, através
de pesos pré-definidos, e determina-se o índice geral DRASTIC que não é mais do que a soma desses
índices ponderados. No final, a avaliação da vulnerabilidade faz-se por comparação do índice DRASTIC
obtido na fase anterior com valores numa escala pré-estabelecida.

Vulnerabilidade Aquífera na Bacia Hidrográfica do Rio Maior
O mapa DRASTIC referente a Portugal Continental foi publicado no relatório "Desenvolvimento de um
Inventário das Águas Subterrâneas de Portugal - Caracterização dos Recursos Hídricos Subterrâneos e
Mapeamento DRASTIC da Vulnerabilidade dos Aquíferos de Portugal. Relatório Final". Relatório 179/93 GIAS, julho de 1993 (Figura 49). De acordo com esta figura, a bacia hidrográfica do Rio Maior, apresenta
genericamente uma vulnerabilidade DRASTIC entre 100 e 160, ou seja, uma vulnerabilidade baixa a
moderada, com pequenos setores de vulnerabilidade moderada localizados no setor Norte da bacia.

Vulnerabilidade do Sistema Aquífero na Zona da Mina da “Faleca”
Foi calculado o DRASTIC na envolvente da Mina da “Faleca” de modo a obter-se uma apreciação mais
detalhada da vulnerabilidade do sistema aquífero no local em estudo. Previamente ao cálculo do índice
DRASTIC, procede-se a uma breve descrição dos seus parâmetros (Quadro 28, com ilustração na Figura 50)
e respetivas classes.
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Figura 49 – Vulnerabilidade DRASTIC na bacia hidrográfica do Rio Maior e na vizinhança da Mina da “Faleca”. Em
ambos os casos, mas particularmente na área do projeto, a vulnerabilidade do sistema aquífero é baixa.
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Quadro 28 – Parâmetros do método DRASTIC e respetivos pesos.

Parâmetro (Peso)
D - Profundidade do topo do aquífero (5)
R - Recarga do aquífero (4)
A - Material do aquífero (3)
S - Tipo de solo (2)
T -Topografia (1)
I - Impacto da zona não saturada ou vadosa (5)
C - Condutividade hidráulica do aquífero (3)

Figura 50 - Parâmetros incorporados no método DRASTIC.

O índice DRASTIC é calculado através da seguinte fórmula:
DRASTIC = (Dp x Di) + (Rp x Ri) + (Ap x Ai) + (Sp x Si) + (Tp x Ti) + (Ip x Ii) + (Cp x Ci)

onde i representa o índice parcelar atribuído ao elemento hidrogeológico em causa e p o seu peso (Quadro
28), o qual reflete a sua importância relativa, variando de 1 a 5 conforme valores indicados entre parêntesis
no Quadro 28.
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D – Profundidade do topo do aquífero (Depth to the water table)
Representa a distância existente entre a superfície da Terra e o nível freático, nos casos em que o estudo
incide sobre aquíferos livres. Quando se trata de aquíferos confinados, a profundidade é a distância ao topo
do aquífero, enquanto para aquíferos semi-confinados se deve optar entre a distância ao nível freático ou ao
topo do aquífero. Este parâmetro é facilmente explicado quando aplicado a aquíferos livres, pois é de
medição direta em poços. A profundidade do nível freático é um reflexo da extensão da zona não saturada,
resultando desse facto um trajeto mais longo ou mais curto dos contaminantes até que atinjam o nível
freático.
O modelo considera os seguintes intervalos de profundidade do topo do aquífero e respetivos índices de
vulnerabilidade.
D – Profundidade do Topo do Aquífero (m)
Peso – 5
< 1,5
1,5 – 4,6
4,6 – 9,1
9,1 – 15,2
15,2 – 22,9
22,9 – 30,5
> 30,5

Índice
10
9
7
5
3
2
1

R – Recarga do aquífero (net Recharge)
É a quantidade de água que se vai infiltrar na superfície (por ano) e atravessar a zona não saturada até ao
nível freático; corresponde ao ganho ou renovação de águas subterrâneas, que alimenta num dado período o
sistema aquífero, preferencialmente a partir da percolação vertical proveniente da zona vadosa, mas também
do escoamento lateral a partir das fronteiras do sistema. Um terreno significativamente contaminado, mas
onde se regista pouca precipitação é um terreno onde a recarga é diminuta ou inexistente, e por
consequência um terreno pouco vulnerável à contaminação da água subterrânea subjacente. Valores
elevados da precipitação potenciam o aumento da recarga e por conseguinte o potencial de poluição de
águas subterrâneas, não obstante grandes volumes de recarga poderem favorecer a diluição das substâncias
poluentes no aquífero.
O modelo considera os seguintes intervalos de profundidade do topo do aquífero e respetivos índices de
vulnerabilidade.
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R – Recarga do Aquífero (mm/ano)
Peso – 4
< 51
51 – 102
102 – 178
178 – 254
> 254

Indices
1
3
6
8
9

A – Material do Aquífero (Aquifer material)
Refere-se à capacidade do aquífero para atenuar os efeitos dos poluentes. Por exemplo, a porosidade
influencia o contacto entre as substâncias poluentes e o material do aquífero. O modelo considera os
seguintes materiais de aquífero com importância para a atenuação do potencial de poluição.
A – Material do Aquífero
Peso – 3
Xisto argiloso, argilito
Rocha metamórfica/ígnea
Rocha metamórfica/ígnea alterada
Arenito, calcário e argilito estratificados
Arenito maciço
Calcário maciço
Areia e balastro
Basalto
Calcário carsificado

Índice
1-3 (2)
2-5 (3)
3-5 (4)
5-9 (6)
4-9 (6)
4-9 (6)
4-9 (8)
2-10 (9)
9-10 (10)

Cada material tem um intervalo de valores, apresentando-se entre parêntesis o índice típico a atribuir. A
escolha do índice a atribuir deve basear-se em informação específica sobre o material do aquífero. Se esta
informação não existir, deve-se utilizar o índice típico.

S – Tipo de Solo (Soil type)
Este parâmetro tem as mesmas implicações que o material do aquífero, mas ao contrário dele que incide
sobre a zona saturada, este reflete o comportamento dos contaminantes numa camada superficial de solo e
saprólito com espessura normalmente inferior a 2m.
Os solos têm um impacto significativo na quantidade de água que se pode infiltrar até ao nível freático,
dependendo a mesma da espessura da camada, que determina por um lado a sua capacidade de atenuação
da propagação dos contaminantes e outro o volume de armazenamento temporário de água sobre o aquífero,
e da granulometria dos constituintes do horizonte de alteração. Relativamente a este aspeto, pode referir-se
que materiais de grão fino diminuem a permeabilidade do solo restringindo a migração de substâncias
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poluentes. Segundo o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, são, desta forma, quatro as propriedades de
um solo que condicionam o potencial de poluição: espessura; textura; expansibilidade / contractibilidade; e
teor de matéria orgânica. Baseados nestas características, o modelo define 11 tipos diferentes de solos aos
quais atribuíram índices entre 1 e 10.
S – Tipo de Solo
Peso – 2
Fino ou ausente
Balastro
Areia
Turfa
Argila agregada e/ou expansível
Franco arenoso
Franco
Franco siltoso
Franco argiloso
“Muck”
Argila não agregada e não expansível

Índice
10
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

T – Topografia (Topography)
A topografia refere-se ao declive do terreno. Este parâmetro condiciona a probabilidade de um poluente
escoar superficialmente ou de permanecer à superfície durante o tempo suficiente para se infiltrar. Influencia
ainda o desenvolvimento de solos condicionando, desta forma, o efeito de atenuação do contaminante que os
mesmos normalmente apresentam. Num declive de 0-2% o potencial de poluição por infiltração encontra-se
no máximo, enquanto num declive superior a 18% este potencial é diminuto. O modelo define as seguintes
cinco classes de declives.
T – Topografia (declive em %)
Peso – 1
<2
2–6
6 – 12
12 – 18
> 18

Índice
10
9
5
3
1

I – Impacto da Zona Não-Saturada ou Vadosa (Impact of the vadose zone)
A zona não saturada é caracterizada por um estado de saturação intermitente resultante de um nível freático
oscilante. O impacto sobre esta zona é função do tempo de contacto entre o horizonte superficial do terreno e
o poluente. Quanto maior for este tempo, mais extenso é o desenvolvimento de processos de depuração:
biodegradação, neutralização, filtração mecânica, reação química, volatilização e dispersão. A fracturação
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nesta zona é particularmente importante pois facilita a percolação vertical do poluente até ao aquífero. O
modelo considera os seguintes materiais da zona vadosa com importância para a atenuação do potencial de
poluição:
I – Influência da Zona Vadosa
Índice
Peso – 5
Camada confinante
1
Argila/Silte
2-6 (3)
Xisto argiloso, argilito
2-5 (3)
Calcário
2-7 (6)
Arenito
4-8 (6)
Arenito, calcário e argilito estratificados
4-8 (6)
Areia e balastro com percentagem significativa de
4-8 (6)
silte e argila
Rocha metamórficas/ígneas
2-8 (4)
Areia e balastro
6-9 (8)
Basalto
2-10 (9)
Calcário carsificado
8-10 (10)

Cada material é caracterizado por um intervalo de valores, apresentando-se entre parêntesis o índice típico a
atribuir. A escolha do índice deve basear-se em informação específica sobre o material da zona vadosa. Se
esta informação não existir, deve utilizar-se o índice típico.

C – Condutividade hidráulica do aquífero (Conductivity)
O parâmetro C mede a facilidade da água subterrânea em movimentar-se através de meios permeáveis sob
influência de um determinado gradiente hidráulico, a qual é controlada pela quantidade de vazios
interconectados do aquífero, que podem ser poros, fracturas, cavidades ou planos de estratificação. É
dependente da geometria do espaço, ou seja, da distribuição e forma dos poros, tortuosidade, superfície
específica e porosidade. O modelo considera os seguintes seis intervalos de condutividade hidráulica com
importância para a atenuação do potencial de poluição.
C – Condutividade Hidráulica do Aquífero (m/d)
Peso – 3
< 4,1
4,1 – 12,2
12,2 – 28,5
28,5 – 40,7
40,7 – 81,5
> 81,5
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Com base na informação disponível, calculou-se o índice DRASTIC em redor da área da mina, de que
resultou um valor de 112 (Quadro 29), ou seja, vulnerabilidade intermédia.
Quadro 29 – Cálculo do índice DRASTIC na zona da Mina da “Faleca”.
Parâmetro

Peso

D

5

R
A
S

4
3
2

T

1

I

5

C

3

Descrição

Caracterização
Avaliado de forma conservativa, considera-se a situação
Profundidade do
no fundo da corta (cota de 50,00 m), relativamente à
nível freático
qual o nível freático se encontra a cerca de 10 m abaixo.
Recarga
Avaliado a partir da Figura 3: Recarga: 76 mm/ano
Material do aquífero
Avaliado pelo índice típico (Areia e balastro)
Tipo de solo
Avaliado pelo índice típico (areia)
Avaliado pela observação direta da topografia do local
Topografia
(declives 6 – 12%)
Impacto da zona
Avaliado pelo índice típico (Areia e balastro)
vadosa
Avaliado considerando as condutividades hidráulicas de
Condutividade
formações arenosas do sistema aquífero “Margem
hidráulica
Direita” estimadas em 0,4 m/dia

DRASTIC

Indice
5
3
8
9
5
8
1
127

4.4.6.2. Pressões Antropogénicas
A distribuição espacial de fontes de poluição existentes na vizinhança da área do projeto, desenhada a partir
de informação disponibilizada pela Agência Portuguesa do Ambiente, apresenta-se na Figura 51.
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Figura 51 – Fontes de poluição na vizinhança da Mina da “Faleca”. Fonte da informação: Agência Portuguesa do
Ambiente.
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Foram identificadas em redor da Mina da “Faleca” explorações pecuárias e unidades técnicas de efluentes
pecuários. Porém, somente a exploração de bovinos em Casais da Cortiçada terá potencial para constituir
foco de poluição no interior da bacia hidrográfica da Ribeira da Jaleca, face à sua localização no interior da
mesma. Essa fonte de poluição poderá também afetar a qualidade das águas no interior da poligonal da Mina
da “Faleca” face à sua proximidade.

4.4.7.– Qualidade da Água
4.4.7.1 – Qualidade da Água Superficial
Para um enquadramento geral da situação relativa à qualidade da ágau ausperfical à escala da bacia do rio
Maior/Vala da Azambuja, averiguou-se o estado da massa de água (ecológico e físico-químico), com base
nos dados constante no PGBH RH5 (2.º ciclo de planeamento 2016-2021).
Nesse contexto foram produzidos os mapas das Figura 52 e Figura 53 onde se observa que o estado
ecológico na Vala da Azambuja é razoável. Relativamente ao estado químico, verifica-se que é Bom.

Figura 52- Estado ecológico das massas de água na RH 5A, com delimitação da bacia da Vala da Azambuja
Fonte: PGRH 5ª (2º Ciclo de Planeamento)
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Figura 53 - Estado químico das massas de água na RH 5A, com delimitação da bacia da Vala da Azambuja

Fonte: PGRH 5ª (2º Ciclo de Planeamento)

Para a caracterização da qualidade da água superficial à escala local, com avaliação de parâmetros físico
químicos, foram recolhidas amostras em três locais relevantes, nos dias 28 de junho e 7 de setembro de
2021:


Local 1 – Ribeira da Janeca, a jusante da área do projeto;



Local 2 – Rio Maior, a montante da confluência com a ribeira da Janeca;



Local 3 - Rio Maior, a jusante da confluência com a ribeira da Janeca.

A localização dos locais de recolha das amostras é apresentada na Figura 54.
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Figura 54 - Localização dos pontos de amostragem para a qualidade das águas superficiais

Foram analisados os parâmetros pH, Temperatura, SST, OD (% de saturação), CBO5, Azoto Amoniacal e
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares (HAP), sendo os boletins com os resultados reproduzidos no
Anexo I deste relatório sintese.
No Quadro 30- Sintese dos resultados das análises aos recursos hídricos superficiais apresenta-se uma síntese
interpretativas dos resultados obtidos, tendo como referência os limiares do DL 236/98 para a classe A1 e
limiares definidos no DL 306/2007.
Quadro 30- Sintese dos resultados das análises aos recursos hídricos superficiais
Parâmetros

Unidades

Ribeira da
Jaleca

Rio Maior
(montante)

Rio Maior
(jusante)

VMR

VMA

DL
306/2007

7,8 6.5 – 8.5

-

6.5 - 9

10

13

3

-

-

19,7

-

18,9

22

25

-

13± 2

4,6 ± 3

19 ± 3

25

-

-

2,9

3

1,7

-

-

-

4

<0,05

0,6

0,05

-

-

pH

Sorensen

7,3

8

CBO5

Mg/l

<2

Temperatura

ºC

Sòlidos Suspensos Totais

Mg/l

Taxa de Saturação em
Oxigénio

% Saturação
O2

Azoto amoniacal

mg/l NH4
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Fluoranteno

ug/l

<0,03

<0,03

<0,03

-

-

-

<0,02

-

-

-

Antraceno

ug/l

<0,02

<0,022

Naftaleno

ug/l

<0,1

<0,1

<0,1

-

-

-

<0,01

-

-

-

Acenaftileno

ug/l

<0,01

<0,022

Acefteleno

ug/l

<0,01

<0,022

<0,01

-

-

-

Fluoreno

ug/l

<0,02

<0,022

<0,02

-

-

-

Fenantreno

ug/l

<0,03

<0,03

<0,03

-

-

-

Pireno

ug/l

<0,06

<0,06

<0,06

-

-

-

<0,010

-

-

-

Benzo (a) - antraceno

ug/l

<0,010

<0,022

criseno

ug/l

<0,01

<0,022

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dibenzo (b) fluoranteno

ug/l

<0,010

<0,022

Dibenzo (k) fluoranteno

ug/l

<0,01

<0,022

<0,02

<0,020

-

0,01

Benzo (a) Pireno

ug/l

<0,02

<0,02

Dibenzo (ah) antraceno

ug/l

<0,01

<0,022

<0,01

<0,010

-

-

Indeno (1,2,3 - cd) pireno

ug/l

<0,01

<0,022

<0,01

<0,010

-

-

<0,01

<0,010

-

-

<0,37

-

-

-

Benzo (g, h, i) perileno

ug/l

<0,01

<0,022

HPA

ug/l

<0,37

<0,482

Excedência face a pelo menos um dos limiares considerados

Face aos dados e limiares apresentados, verificam-se excedências nos parâmetros CBO5 e azoto amoniacal,
de notando contaminação orgânica.
No rio Maior a tendência geral é que a jusante os teores relativos a vários parâmetros sejam acrescidos,
havendo casos, como em relação aos SST e ao azoto amoniacal em que parece haver influência do
contributo da ribeira da Janeca para que tal suceda.
4.4.7.2. Qualidade da Água Subterrânea
O Estado global da Massa de Água subterrânea disponibilizado pela Agência Portuguesa do Ambiente é
apresentado na Figura 51, sendo atualmente caracterizado como Bom. Nos parágrafos seguintes procede-se
a uma análise mais fina baseada em valores médios registados nas estações de qualidade da água
subterrânea da Rede Nacional cujos dados se encontram disponíveis no site do Sistema Nacional de
Informação em Recursos Hídricos.
A classificação da qualidade da Água Subterrânea foi efetuada de acordo com o Anexo I do D.L. nº 236/98, de
1 de agosto e baseia-se nos parâmetros analíticos determinados pelo programa de monitorização de
vigilância operada pela CCDR.
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De entre os dados disponíveis no SNIRH relativos a estações de monitorização dos recursos hídricos
subterrâneos localizados na envolvente ao projeto, selecionou-se a mais próxima da área da Mina da
“Faleca”, pertencente à rede de Qualidade da Água Subterrânea - a Estação 351/72, localizada cerca de 2 km
para sul da mina

Figura 55 – Rede Hidrografica regional em redor da área do projeto. A mina da Faleca localiza-se na zona de cabeceira
do Rio Maior
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No Quadro 31 indicam-se as referências da estação de monitorização da qualidade da água dos recursos
hídricos subterrâneos.
Quadro 31 – Referências da Estação 351/72

Estação 349/135
CCDR
LVT
Distrito/Concelho
Santarém / Rio Maior
Unidade Hidrogeológica /
Bacia do “Tejo-Sado / T1 – Margem Direita”
Sistema Aquífero
Bacia
Rio Maior
Tipo de Ponto de Água
Furo vertical (200 m de profundidade)

A metodologia utilizada recorreu à definição do nível de qualidade da água a que se refere o
Quadro 32.
Quadro 32 – Nível de qualidade da água

A1

Água de boa qualidade

A2

Água fracamente poluída

A3
>A3

Água poluída
Água extremamente poluída

Água que para consumo precisaria de tratamento físico e desinfeção
Água que para consumo precisaria de tratamento físico, químico e
desinfeção
Água que para consumo precisaria de tratamento físico, químico, de
afinação e desinfeção.

O Quadro 33 ilustra o valor médio e o nível da qualidade da água por parâmetro atingido na Estação 351/72,
no período considerado (média 2000-2009).
Quadro 33 – Valor e Nível de qualidade da água por parâmetro.
CT

OD

SO4

Cia

Cu

Cr

0**

79***

10*

0.005*

0.006*

0.001*

Fe

NH4

NO3

P2O5

Mn

* mg/l

0.12*

0,18*

2*

0.045*

0.02*

** /100 ml

T

CF

NO2

C

Zn

*** sat.

17****

0**

0.01*

250*****

0.04*

**** ºC

Cd

Cl

Pb

pH

Hg

***** (uS/cm)

0.0001*

85*

0.002*

6,8******

0.0001*

****** Escala de Sorensen

Legenda:
OD (oxigénio dissolvido); SO4 (sulfatos); NH4 (azoto amoniacal); NO3 (nitrato); NO2 (nitrito); P2O5 (fosfatos); CF (coliformes fecais); CT
(coliformes totais); Pb (chumbo); Fe (ferro); C (condutividade); T (temperatura); pH; Cu (cobre); Mn (manganês); Zn (Zinco); Cd (cádmio);
Cr (crómio); Cia (cianeto); Hg (mercúrio); Cl (Cloretos).

Assim, o nível da qualidade da água atingido na Estação mais próxima da área do projeto (351/72) situou-se na
categoria de água de boa qualidade facto a que não será alheia a baixa vulnerabilidade do meio. Também
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contribuirá para a boa qualidade a reduzida quantidade de focos de poluição presentes na bacia hidrográfica da
Ribeira da Jaleca (Figura 51).
Tratando-se de um furo vertical com 200 m de profundadidade, a caraterização de qualidade da água efetudada
não é representativa do aquífero superior, tendo-se, desta forma, optado por recolher e analisar amostras de
água captadas neste aquífero, num poço existente na vizinhança da área do projeto, cuja localização se
apresenta na Figura 56.

Figura 56 - Localização dos pontos de amostragem para a qualidade das águas superficiais

A amostra foi recolhida no dia 28 de junho, tendo sido nanalisada em laboratório creditado.
Foram analisados os parâmetros pH, Temperatura, Condutividade, SST, HAP, Nitratos, Azoto amoniacal,
Fósforo total, Ferro, Zinco, Chumbo, CBO5, CQO, Coliformes totais, Coliformes fecais e Estreptococos fecais,
sendo o boletim com os resultados reproduzido no Anexo I deste relatório Síntese.
No Quadro 34 apresenta-se uma síntese interpretativas dos resultados obtidos, tendo como referência os
limiares do DL 236/98 para a classe A1 e limiares definidos no DL 306/2007.
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Quadro 34- Sintese dos resultados das análises à água do aquífero superficial
Parâmetros

Unidades

Captação Vizinhança da
mina da Faleca

VMR

VMA

DL 236/98 (A1)

DL
306/2007

Bactérias coliformes

n.º / 100 ml

0

50

-

0

Bactérias coliformes fecais

n.º /100 ml

0

20

-

0

Enterococos intestinais

ufc/100 ml

0

20

-

0

Temperatura

ºC

17,8

22

25

-

pH

-

6,1

6.5 – 8.5

-

6.5 - 9

Condutividade

µS/l

260

1000

Azoto amoniacal

mg/l

<0,05

0.05

-

-

CBO5

mg/l

<2,0

3

---

-

Carência Química

mg/l O2

<15

-

-

-

Sólidos Suspensos Totais

mg/l

<2,0

25

-

-

Ferro

mg/l Fe

<0,02

-

-

-

Chumbo

mg/l Pb

<0,005

-

0.05

25

Zinco

mg/l Zn

<0,02

0,5

1

Nitratos

mg/l NO3

8,2

25

50

50

Fosforo

mg/l P

<2,0

-

-

-

Fenantreno

ug/l

<0,03

-

-

-

Fluoreno

ug/l

<0,02

-

-

-

Acenaftileno

ug/l

<0,01

-

-

-

Acenafteno

ug/l

<0,01

-

-

-

Antraceno

ug/l

<0,02

-

-

-

Naftaleno

ug/l

<0,01

-

-

-

Fluoranteno

ug/l

<0,03

-

-

Pireno

ug/l

<0,06

-

-

Benzo (a) antraceno

ug/l

<0,01

-

-

Criseno

ug/l

<0,01

-

-

Benzo (a) Pireno

ug/l

<0,02

-

-

0,01

Benzo (b) fluoranteno

ug/l

<0,01

-

-

-

Benzo (k) fluoranteno

ug/l

<0,01

-

-

-

Indeno (1,2,3 - cd) pireno

ug/l

<0,01

-

-

-

Benzo (g, h, i) perileno

ug/l

<0,01

-

-

-

Dibenzo (ah) antraceno

ug/l

<0,01

-

-

-

Soma dos HPA

ug/l

<0,37

-

-

-
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Face aos dados e limiares apresentados, não se identificam excedências em qualquer dos parâmetros, o que
indica uma água de boa qualidade, sem sinais de contaminação.
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4.5. AMBIENTE SONORO
4.5.1. Introdução
O presente trabalho refere-se à caracterização dos níveis de ruído ambiente registados na envolvente da área
onde se pretende instalar uma unidade de extracção de minerais caulino e quartzo designado por “Faleca”
sita na freguesia de Rio Maior.
Pretende-se assim avaliar o cumprimento do “nível sonoro médio de longa duração” e “critério de
incomodidade” (apenas na situação futura), face aos requisitos do DL 9/20 de 17 de janeiro 2007 com as
alterações do DL 278/2007 de 1 de agosto e Declaração de rectificação nº18 /2007, na situação de referência
(actual) e efectuar ainda a comparação dos valores obtidos nas medições reais face os estimados para o
conjunto de fontes e para a área da lavra na situação futura de operação.

4.5.2. Principais fontes de ruído
O presente estudo tem como objetivo apresentar uma previsão da evolução dos níveis sonoros na zona
envolvente do projeto da mina de Faleca, para o ano horizonte de projeto e fase de desativação.
Consideram se como fontes de ruído, as rodovias principais de acesso à mina e que de alguma forma
condicionam o ambiente sonoro envolvente aos aglomerados habitacionais e a atividade associada à
exploração da Mina projetada.

4.5.3. Enquadramento legal
Os ensaios acústicos e os cálculos apresentados no presente relatório foram realizados de acordo com a
normalização aplicável, nomeadamente nas Normas NP ISO 1996, Partes 1 e 2 (2011). A análise dos
resultados é realizada de acordo com o Regulamento Geral do Ruído – Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 de
janeiro.
Na avaliação da incomodidade sonora são seguidos os critérios estabelecidos no artigo 13º, com base nas
diferenças de LAeq do ruído ambiente e residual, consideradas as correções indicadas no anexo I.
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4.5.4. Pontos de medição
Os resultados indicados neste relatório, referem-se aos três períodos de medição (diurno, entardecer e
noturno) e aos pontos de tipo “sensível” mais próximos, identificados na figura seguinte:
1 – Habitação unifamiliar (Quinta dos Sobreiros) sita a 440 metros a Norte do limite da exploração (receptor
sensível). Coordenadas: 39°18'58.21"N 8°55'40.45"W
2 – Habitação (casa de abrigo) sita a 40 metros a SE do limite da exploração (receptor sensível);
Coordenadas: 39°18'22.56"N 8°55'19.52"W.
A escolha dos pontos para a avaliação, deve-se a sua localização relativamente a zona de
exploração e pelo factor de que apenas na EN114 existem habitações já sujeitas o tráfego da
Estrada. Nas vias a Oeste e Norte não existe recetores de tipo sensível que poderão vir a ser
afetados.

Figura 57 - Localização dos pontos de medição e polígono da futura exploração – Fonte: Google Earth
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Figura 58 - Ponto de medição nº1 a Norte da mina

Figura 59 - Ponto de medição nº2 a SE da mina

O ponto de medição P1 apresenta-se a uma cota de 60 metros sendo a cota da zona da mina emissora, (no
vértice Norte mais próximo) de 59 metros. Existe, no entanto, uma elevação à cota de 78 metros entre os dois
pontos conforme apresentado na Figura 60:
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Figura 60 - Altimetria observada entre o ponto de avaliação nº1 e o vértice “emissor” Norte da mina

O ponto de medição P2 apresenta-se a uma cota de 52 metros sendo a cota da zona da mina emissora, (no
vértice SE mais próximo) de 59 metros, conforme apresentado na Figura 61:

Figura 61 - Altimetria observada entre o ponto de avaliação nº2 e o vértice “emissor” SE da mina
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4.5.3.1. Descrição dos locais e períodos de medição
Não foram avaliados outros locais, uma vez que apenas na EN114 existem habitações já sujeitas o
tráfego da Estrada. Nas vias a Oeste e Norte não existe recetores de tipo sensível que poderão vir
a ser afetados.
Os resultados indicados neste relatório, referem-se ao local e períodos de medição com as condições observadas
descritas de seguida.
Quadro 35 - Condições observadas nos períodos de medição – P1

Quadro 36 - Condições observadas nos períodos de medição – P2
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4.5.5. Metodologia de medição
As medições foram efetuadas com recurso a equipamento de medição e ensaio adequado, nomeadamente:


Sonómetro integrador “CESVA-SC310” N.º de série: T224231



Calibrador sonoro “CESVA-CB5” N.º de série: 038312



Anemómetro TSI 8330 N.º de série: 97050273



Termo higrómetro TESTO 445 N.º de série: 0664687/202



Barómetro CASTLE N.º Interno: 02/02/GMG

Previamente ao início das medições, foi verificado o bom funcionamento do sonómetro, bem como os
respetivos parâmetros de configuração. No início e no final de cada série de medições procedeu-se à
calibração do sonómetro. O valor obtido no final do conjunto de medições não diferiu do inicial mais do que
0,5 dB(A). Quando este desvio é excedido o conjunto de medições não é considerado válido e é repetido com
outro equipamento conforme ou depois de identificado e devidamente corrigida a causa do desvio, de acordo
com os procedimentos definidos no Manual da Qualidade do Laboratório.
No ponto exterior as medições de longa duração foram realizadas com o microfone do sonómetro situado a
uma altura de 3,8 m a 4,2 m acima do solo, ou a 1,5 m acima da cota do recetor sensível avaliado.
As considerações expressas neste estudo seguem o estipulado no Regulamento Geral do Ruído, Decreto-Lei
n.º 9/2007, de 17 de janeiro, pelo que o principal parâmetro a considerar é o LAeq (nível sonoro contínuo
equivalente).
No caso de se recorrer à técnica de amostragem é fundamental o conhecimento prévio do regime de
funcionamento da fonte no período de referência em análise e no intervalo de tempo de longa duração em
questão, para a escolha dos intervalos de tempo de medição (momento de recolha das medições, número de
medições e respetiva duração).
Para fontes que não apresentem marcadas flutuações do nível sonoro ao longo do intervalo de tempo de
referência nem marcados regimes de sazonalidade, deverão ser caracterizados pelo menos dois dias, cada
um com pelo menos uma amostra, em cada um dos períodos de referência que estejam em causa. Por
amostra entende-se um intervalo de tempo de observação que pode conter uma ou mais medições.
A média logarítmica de várias medições é calculada com a equação a seguir apresentada:

Onde:
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- n é o número de medições,
é o valor do nível sonoro correspondente à medição i.

-

Para fontes que apresentem marcadas flutuações do nível sonoro ao longo do intervalo de tempo de
referência que se apresentem associadas a ciclos distintos de funcionamento da fonte, devem ser efetuadas
pelo menos duas amostras por ciclo. Para obter o valor do indicador de longa duração, mantém-se a
necessidade de efetuar recolhas em pelo menos dois dias.
Quando é possível identificar a ocorrência de ciclos no ruído que se pretende caracterizar, deve ser aplicada
a seguinte equação:

Onde:
- n é o número de medições,
-

é a duração do ciclo i,

-

é o valor do nível sonoro correspondente à medição i.

-

corresponde à duração total de ocorrência do ruído a caracterizar, no período de referência em

análise.
A duração de cada medição é determinada fundamentalmente pela estabilização do sinal sonoro em termos
de LAeq, t, a avaliar pelo operador do sonómetro. Regra geral, para ensaios no interior, a duração mínima de
cada medição deve ser de 10 minutos; para ensaios no exterior, a duração mínima deve ser de 15 minutos
devido, normalmente, à multiplicidade de fontes e à variabilidade das condições de propagação que
influenciam o registo de medição.
Sempre que a fonte sonora for caracterizada por acontecimentos acústicos discretos, o valor do indicador de
longa duração Ld, Le, Ln ou LAeq, T (mensal), pode ser calculado a partir dos valores médios de níveis de
exposição sonora LAE associados a cada tipo de acontecimentos, ponderados em função das suas
ocorrências relativas no intervalo de tempo de longa duração em causa.

Para cada tipo de acontecimento acústico discreto tem-se
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Onde:
-

é o nível de exposição sonora média de n acontecimentos acústicos do mesmo tipo, no intervalo de

tempo T (em segundos),
-

=1 segundo.

4.5.6. Condições meteorológicas nos períodos de medição
Apresentam-se no quadro 28, as informações caracterizadoras dos períodos de medição avaliados.
Quadro 37 - Condições meteorológicas observadas nos períodos de medição

4.5.7. Metodologia
A monitorização foi efectuada segundo os procedimentos discriminados no quadro 29.
Quadro 38 - Ensaios propostos e respectivos métodos utilizados

Ao parâmetro “nível sonoro médio de longa duração”, quando aplicável, é efectuada correção meteorológica
(Cmet), conforme procedimento indicado nos seguintes documentos:

outubro de 2021

148

Estudo de Impacte Ambiental da Mina
Faleca – Relatório Síntese Reformulado



ISO 9613-2:1996, Cap. 8;



AR-INTERIM-CM (Ref.: B4-3040/2001/329750/MAR/C1)

A correcção meteorológica é efectuada quando não se verifica a seguinte condição:

A avaliação da conformidade legal dos resultados obtidos é efectuada face aos requisitos do Decreto-lei n.º
9/2007 de 17 de janeiro (“Regulamento Geral do Ruído”).
As avaliações foram efectuadas com tempos de amostragem representativos (perfazendo mais de 45 minutos
por ponto, num total de três registos por medição) com o microfone omnidireccional situado a 3,5 metros de
superfícies reflectoras e posicionado a 1.5 ou a 4.0 metros acima do solo, na fachada mais exposta
O solo nos locais de medição é de terra batida, verificando-se densa vegetação arbórea e rasteira na
envolvente das habitações.
O sonómetro foi usado no modo para análise de característica Impulsive e Fast em simultâneo.
Caso duas amostras do ruído ambiente (com ruído particular), efectuadas em dias distintos, apresentem
diferenças superiores a 5 dB(A) entre si, deverá ser efectuada uma ou mais amostras adicionais (conforme
circular IPAC n.º 02/2007). Esta situação não foi observada.

4.5.8. Resultados
4.5.8.1. Descrição das fontes e ruídos analisados e tratamento dos resultados
Apresentam-se de seguida os parâmetros caracterizadores dos ruídos avaliados.
A diferença nas alturas das fontes (hs) e dos recetores (hr) – P1 apresenta hs=3m e hr= 1,5m e P2, apresenta
um hs=hr=4m. P1 é habitação térrea, pelo que as medições foram feitas a 1.5 metros do piso de interesse e
P2 é habitação de 1º andar.
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Quadro 39 – Caracterização do ponto 1
Exterior, junto à habitação mais próxima a Norte
(39º18'58.21''N 8º55'44.45''W)

Ponto 1

Período Diurno

Período do entardecer

(07:00 - 20:00)

(20:00 - 23:00)

R. Resídual

Influência das condições
meteorológicas

Regime de
funcionamento

1
Horário de laboração:

2

1

2

Período nocturno
(23:00 - 07:00)
1

2

07:00 - 20:00

20:00 - 23:00

23:00 - 07:00

Frequência mensal

(dias/mês)

30

30

30

Frequência anual

(dias/ano)

365

365

365

Altura do receptor - hr

(m)

1,5

Altura da fonte sonora em
análise - hs

(m)

4,0

Distância horizontal entre a
fonte e o receptor - r

(m)

440
0,01

(hr + hs)/r
Influência das condições meteorológicas:

Ruído Residual - LAeq

dB(A)

Existe, devendo as medições ser efetuadas em condições favoráveis ou
muito favoráveis

45,5

44,8

42,1

43,2

41,5

41,9

Tempo de funcionamento do
ruído particular no período de
referência

(Horas)

0

0

0

Tempo do período de ref. sem
ruído partícular

(Horas)

13

3

8

Duração do período de referencia

(Horas)

13

3

8

LAeq do ruído residual

dB(A)

45,5

44,8

42,1

43,2

41,5

41,9

RA

LAr, LT

dB(A)

50,0

50,0

50,0

RR

Leq residual, LT

dB(A)

45,2

42,7

41,7

P1 é habitação térrea, pelo que as medições foram feitas a 1.5 metros do piso de interesse e P2
é habitação de 1º andar.
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Quadro 40 – Caracterização do Ponto 2
Exterior, junto à habitação mais próxima a SE
(39°18'22.56"N 8°55'19.52"W)

Ponto 2

Período Diurno

Período do entardecer

Período nocturno

(07:00 - 20:00)

(20:00 - 23:00)

(23:00 - 07:00)

R. Resídual

Influência das condições
meteorológicas

Regime de
funcionamento

1
Horário de laboração:

2

1

2

1

2

07:00 - 20:00

20:00 - 23:00

23:00 - 07:00

Frequência mensal

(dias/mês)

30

30

30

Frequência anual

(dias/ano)

365

365

365

Altura do receptor - hr

(m)

4,0

Altura da fonte sonora em
análise - hs

(m)

4,0

Distância horizontal entre a
fonte e o receptor - r

(m)

40
0,20

(hr + hs)/r

Sem influência

Influência das condições meteorológicas:

Ruído Residual - LAeq

dB(A)

49,7

51,6

48,7

47,9

45,9

46,1

Tempo de funcionamento do
ruído particular no período de
referência

(Horas)

0

0

0

Tempo do período de ref. sem
ruído partícular

(Horas)

13

3

8

Duração do período de referencia

(Horas)

13

3

8

LAeq do ruído residual

dB(A)

RA

LAr, LT

dB(A)

50,8

48,3

46,0

RR

Leq residual, LT

dB(A)

50,8

48,3

46,0

49,7

51,6

48,7

47,9

45,9

46,1

Nos pontos avaliados o registo de tráfego foi nulo durante as medições. Não existem registos disponíveis no
IMP sobre o tráfego da via EN114. A carta de ruido de Rio Maior indica, no entanto que a via em questão (a
par do IC15) gera níveis Lden na envolvente dos pontos na ordem dos 50 dB(A) no ponto P1 e entre 50db(A)
e 55dB(A) no ponto P2, o que coincide com os valores medidos. O incremento esperado de tráfego gerado na
EN114 (8 pesados/dia e 7 ligeiros/dia) não irá alterar perfil das isofónicas, dada a enorme distância a que os
pontos avaliados se encontram da referida via.
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Figura 62 – Carta de ruído de Rio Maior (Fonte: http://websig.cmriomaior.pt/websig/v5/portal2/public/index.php?par=riomaior&module=)

4.5.8. Conclusão
4.5.8.1. Enquadramento legal
De acordo com o definido pelo “Regulamento Geral do Ruído - RGR” actualmente em vigor (DL n.º 9/2007 de
17 de janeiro), a instalação e o exercício de actividades ruidosas permanentes em zonas mistas, nas
envolventes das zonas sensíveis ou mistas ou na proximidade dos receptores sensíveis isolados, estão
sujeitos ao cumprimento de critérios de conformidade, como se indica:
Também foi consultado o site da Câmara de Rio Maior onde é possível verifica a existência de zonamento
acústico do concelho, sendo que a zona em análise não apresenta classificação definida como mista,
sensível, zona industrial ou zona de expansão de pedreiras/minas.
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Figura 63 – zonamento acústico em torno da área de concessão

O nº 2 do Art 11º do DL 9/2007 define para estes casos o seguinte: “Os receptores sensíveis isolados não
integrados em zonas classificadas, por estarem localizados fora dos perímetros urbanos, são equiparados,
em função dos usos existentes na sua proximidade, a zonas sensíveis ou mistas, para efeitos de aplicação
dos correspondentes valores limite fixados no presente artigo”. Assim, de acordo com a tipologia de ocupação
proposta, a zona deverá ser classificada como equiparada a “zona mista” devendo cumprir assim os limites
Lden

≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A).

Critério do nível sonoro médio de longa duração (artigo 11º do Regulamento Geral do Ruído)
As zonas sensíveis e mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior, expresso pelos indicadores
Lden e Ln, superior ao valor indicado no quadro 32.
Quadro 41 – Classificação dos valores limite de exposição
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Critério de “Incomodidade” (n.º 1 – alínea b), do Art. 13.º)
O valor limite a cumprir (quando existirem fontes permanentes) é função da duração e horário de ocorrência
do ruído particular, conforme se indica no Quadro 42.
Quadro 42 – Classificação dos valores limite de exposição

4.5.9. Valores limite a cumprir
Relativamente ao “nível sonoro de longa duração”, e uma vez que a zona não se encontra ainda classificada
em termos de zonamento acústico em sede do PDM de Rio Maior, devem ser cumpridos os seguintes valores
limite: Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A) - (n.º 3 do Art. 11.º).

4.5.10. Análise de conformidade legal
Com base nas avaliações efectuadas, apresenta-se nos Quadro 43 e Quadro 44 a análise comparativa dos
resultados com os respectivos valores limite, definidos para as zonas onde ocorre utilização mista ou sensível.
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Quadro 43 – Análise de conformidade legal, no ponto 1
Exterior, junto à habitação mais próxima a Norte
(39º18'58.21''N 8º55'44.45''W)

Ponto 1

Período Diurno

Período do entardecer

Período nocturno

(07:00 - 20:00)

(20:00 - 23:00)

(23:00 - 07:00)

Resultados

1
Ld / Le / Ln

Nível sonoro médio
de longa duração
[Medido - Cmet ]
dB(A)

1

Valor limite para "Lden / Ln"

dB(A)

dB(A)

2

1

2

42

43

49

Lden

Valor limite para a Incomodidade

DL 9/2007

2
45

Não Aplicável

Não Aplicável

Não Aplicável

Zona Mista:

65

55

Zona não classificada:

63

53

Zona sensível:

55

45

Classificação da zona /
Tipo de utilização observada

Rural/Florestal

Quadro 44 – Análise de conformidade legal, no ponto 2
Exterior, junto à habitação mais próxima a SE
(39°18'22.56"N 8°55'19.52"W)

Ponto 2

Período Diurno

Período do entardecer

Período nocturno

(07:00 - 20:00)

(20:00 - 23:00)

(23:00 - 07:00)

Resultados

1
Nível sonoro médio
de longa duração
[Medido - Cmet ]
dB(A)

DL 9/2007

Valor limite para a Incomodidade

Valor limite para "Lden / Ln"

Ld / Le / Ln

2
51

dB(A)

2
48

1

2

46

53

Lden
dB(A)

1

Não Aplicável

Não Aplicável

Não Aplicável

Zona Mista:

65

55

Zona não classificada:

63

53

Zona sensível:

55

45

Classificação da zona /
Tipo de utilização observada

Rural/Florestal

Através da análise dos resultados obtidos face aos respectivos valores limite definidos pelo Regulamento
Geral do Ruido, conclui-se o seguinte:
Em relação ao “Nível sonoro médio de longa duração”
Nos locais avaliados verificam-se as seguintes situações:


Indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno (Lden): Nos pontos avaliados este indicador
encontra-se a ser cumprido para “zona não classificada”.
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Indicador de ruído nocturno (Ln): Nos pontos avaliados este indicador encontra-se a ser cumprido
para “zona não classificada”.

4.6. QUALIDADE DO AR
4.6.1. INTRODUÇÂO
Caracterizaram-se as emissões de poeiras em suspensão na fração PM10, por um período de 24 horas
durante catorze dias consecutivos, de uma futura exploração de depósitos minerais de caulino e quartzo, com
número de cadastro C-157 designada “FALECA” sita na freguesia de Rio Maior. A unidade não confinará com
outras indústrias extrativas. A empresa não efetua qualquer processo complementar de transformação,
apenas fará a extracção de areias especiais.
Com esta avaliação pretende-se efetuar a análise de conformidade deste indicador face aos valores definidos
para PM10 pelo Decreto-Lei nº 102/2010 de 23 de setembro alterado pelo Decreto-Lei nº 47/2017 de 10 de
maio e estimar, com base nos resultados obtidos, as concentrações deste indicador de qualidade do ar.
Pretende-se ainda efectuar a estimativa das emissões anuais da unidade para efeitos de licenciamento da
actividade da mesma.

Figura 64 - Localização do polígono da exploração (Carta militar de Portugal, escala 1/25000)
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É sabido que a exposição prolongada a partículas em suspensão (PM10 e PM2.5) reduz em média 8,6 meses
de vida de cada Europeu. Cada ano, mais de 280 000 mortes prematuras são atribuídas à exposição
prolongada deste poluente em 25 países da UE. O mesmo estudo revela ainda o elevado número de casos
de bronquite crónica e de admissões hospitalares devido a sintomas de doenças respiratórias e
cardiovasculares diagnosticadas em crianças e adultos, com origem neste poluente.
As partículas PM10 são aquelas que conseguem penetrar nas vias respiratórias com repercussões ao nível da
saúde das populações, principalmente nos grupos de risco (pessoas asmáticas, crianças, idosos). As
partículas de diâmetro inferior a 2,5 μm conseguem por sua vez penetrar nos alvéolos pulmonares (brônquios
e pulmões).
O relatório de 2016, sobre a qualidade do ar da Agência Europeia do Ambiente divulgado em novembro de
2016, baseado em dados de 2015, estima que em Portugal, por ano, morrem prematuramente 6.640 pessoas
por doenças respiratórias, cardiovasculares ou cancerígenas devido à má qualidade do ar, sendo as
partículas finas em suspensão (PM10 e PM2.5) os poluentes mais preocupantes. Segundo o mesmo
documento, 7% da população urbana da UE foi, em 2015, exposta a níveis de partículas poluentes em
suspensão acima do valor máximo, correspondendo segundo as diretrizes mais restritivas da Organização
Mundial de Saúde (OMS) à exposição de 82% dos habitantes das cidades.
De um modo geral, partículas de grandes dimensões depositam-se facilmente nas proximidades dos seus
pontos de emissão, enquanto as partículas mais finas podem-se dispersar a longas distâncias. Por exemplo,
partículas com diâmetros> 50μm tendem a depositar-se rapidamente enquanto as partículas <10μm têm uma
pequena taxa de deposição relativa.
Partículas grandes (>30μm), responsáveis pelos problemas de empoeiramento (cobertura de edifícios,
viaturas, roupas, solo e vegetação vizinha), geralmente depositam-se até cerca de 100 metros da fonte.
Partículas de dimensões intermédias (10-30μm) podem se deslocar cerca de 200-500m da fonte enquanto
partículas finas (<10μm – PM10) podem-se deslocar a 1 km da fonte ou até mais.
Considera-se que as emissões de material fino apenas ocorrem com teores de humidade nos inertes
inferiores a 1,5% (EPA), situação que apenas se verifica nos meses muito secos de Verão e na ausência de
qualquer sistema de humedecimento do material. Desta forma, este tipo de emissões está restrito aos quatro
meses secos do ano tipicamente de abril a setembro (teores de precipitação média diária inferior a 0.25 mm).
A suspensão de material proveniente de estradas não pavimentadas constitui a principal fonte de emissão de
material fino uma vez que nos processos e nas pilhas, o teor de humidade destes, se humedecidas, é sempre
superior a 1.5%.
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4.6.2. DESCRIÇÃO DO TRABALHO
Foram efetuadas análises com base em elementos constantes na norma europeia de referência
EN12341:2014 - “Standard gravimetric measurement method for the determination of the PM10 or PM2,5 mass
concentration of suspended particulate matter” e os constantes na secção IV do Anexo VII do Decreto-Lei nº
102/2010 de 23 de Setembro e do Decreto-Lei nº 47/2017 de 10 de Maio, e ainda todos os elementos gerais
analíticos constantes na norma portuguesa NP2266 (“Colheita de ar para análise de partículas sólidas e
liquidas”). No caso presente foram colhidas através dum amostrador seletivo, partículas na fração
aerodinâmica inferior a 10μm (PM10), ou seja, as partículas em suspensão suscetíveis de passar através de
um filtro seletivo com 50% de eficiência para um diâmetro aerodinâmico de 10μm. O limite de deteção do
método é de 3μg/m³.
No caso presente são ainda aplicáveis as recomendações constantes na Nota Técnica "Metodologia para a
monitorização de níveis de partículas no ar ambiente, em pedreiras, no âmbito do procedimento de Avaliação
de Impacte Ambiental” emitidas pelo Instituto do Ambiente.
No quadro 36, apresentam-se os parâmetros a determinar, bem como os respetivos métodos de amostragem
e ensaio.
Quadro 45 - Parâmetros avaliados e respectivos métodos usados

Foi usado um amostrador sequencial THERMO-PARTISOL 2025 calibrado e que se encontra devidamente
validado para a norma EN12341:2014, com caudal constante (1m³/hora), tendo sido efetuada a amostragem a
caudal constante durante períodos de 24 horas, por um período de catorze dias consecutivos, com início de
cada amostragem às zero horas de cada dia.
O amostrador possui sistema de mudança automática do filtro amostrado ao final de cada período de 24
horas de amostragem, sendo registadas as condições ambientais (pressão/temperatura) existentes no portafiltros.
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A análise é efetuada por gravimetria, após estabilização de peso do material colhido no filtro, em ambiente
controlado. É ainda analisado um filtro branco não amostrado para controlo de contaminação de
campo/transporte.
A PEDAMB, a empresa que executouas análises, participou no ensaio de comparação inter-laboratorial
promovido pela RELACRE em 2012, na vertente “Ar Ambiente-Partículas em Ar ambiente”, tendo obtido o
resultado “Aceitável”.
O equipamento e os procedimentos de controlo de qualidade obedecem as especificações do fabricante do
equipamento, do documento Standard Operation Procedure (DEQ03-LAB-0027-SOP) do Estado de Oregon
(USA) e da nota técnica da APA “Determinação de partículas atmosféricas PM10 em estações de medição da
qualidade do ar e testes de campo para demonstração de métodos equivalentes” (2010).

Figura 65 - Amostrador sequencial usado no ponto de medição a Noroeste

Na amostragem em microescala devem ser cumpridas, tanto quanto possível, as seguintes orientações:
a) O fluxo de ar em torno da entrada da tomada de amostragem (ou seja, num ângulo de, pelo menos, 270°)
deve ser livre, sem quaisquer obstruções que afetem o fluxo de ar na proximidade do dispositivo de
amostragem (em geral, a alguns metros de distância de edifícios, varandas, árvores ou outros obstáculos e,
no mínimo, a 0,5 m do edifício mais próximo, no caso de pontos de amostragem representativos da qualidade
do ar na linha de edificação);
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b) Em geral, a entrada da tomada de amostragem deve estar a uma distância entre 1,5 m (zona de
respiração) e 4 m do solo. Poderá ser necessário, nalguns casos, instalá-la em posições mais elevadas (até
cerca de 8 m). A localização em posições mais elevadas pode também ser apropriada se a estação for
representativa de uma área vasta;
c) A entrada da tomada não deve ser colocada na vizinhança imediata de fontes, para evitar a amostragem
direta de emissões não misturadas com ar ambiente;
d) O exaustor do sistema de amostragem deve ser posicionado de modo a evitar a recirculação do ar expelido
para a entrada da sonda;
e) Para todos os poluentes, os dispositivos de amostragem orientadas para o tráfego devem ser instaladas a
uma distância mínima de 25 m da esquina dos principais cruzamentos e, no máximo, a 10 metros da berma.
No caso de estes critérios não serem passíveis de aplicação devem ser usados métodos direcionais de
amostragem.
Deve também atender-se aos seguintes fatores:
a) Fontes interferentes;
b) Segurança do equipamento;
c) Acessibilidade;
d) Disponibilidade de energia elétrica e comunicações telefónicas;
e) Visibilidade do local em relação ao espaço circundante;
f) Segurança do público e dos operadores;
g) Conveniência de efetuar no mesmo local a amostragem de diversos poluentes;
h) Requisitos em matéria de planeamento. No caso presente foi possível obedecer a todas estas
condições.
Na ausência de estação de monitorização em contínuo da qualidade do ar na área de influência da unidade
em questão (com valores anuais de longo termo), o ideal é colocar os amostradores a jusante da direção dos
ventos dominantes no período de amostragem, no sentido de se avaliar a situação mais desfavorável de
propagação de material em suspensão, sendo ainda usual obter um valor de concentração de fundo num
lugar oposto à direção dos ventos dominantes.
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Figura 66 - Esquema de recetor de fundo e recetor “crítico de jusante” para um determinado rumo de vento

Como a avaliação efetuada utiliza um método de amostragem omnidirecional (colheita em todas as direções),
a influência de outras fontes de emissão vizinhas deverá ser tida em conta no sentido de se estimar a
contribuição de cada uma das demais fontes no valor global obtido.
No caso presente, foi colocado o amostrador numa casa habitada próxima, sita a uma distância de cerca de
80 metros do limite Norte da pedreira, sendo de estimar que um período alargado de medição irá permitir
obter dias com situações de propagação favorável (situação de downwind/jusante).

Figura 67 - Localização da futura exploração “Faleca” e do ponto de medição das partículas PM10

Verifica-se na envolvente da futura exploração, a presença de outras fontes de eventual emissão de material
particulado fino em suspensão, concretamente o tráfego rodoviário intenso no itinerário complementar nº 2
(IC2 a Norte) e a autoestrada nº 15 (IP6 a Sul) que constitui igualmente uma fonte de partículas finas.
O aglomerado populacional mais próximo situa-se a Sul da exploração, no lugar de Panasqueira. A laboração
da exploração ocorrerá das 8:00H as 18:00H em dias uteis da semana.
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Foi colocada no local uma estação meteorológica portátil com sistema de aquisição de dados em contínuo,
para registo das condições meteorológicas horárias observadas no decorrer dos ensaios. As condições
ambientais médias observadas durante as amostragens foram as indicadas seguidamente:
Quadro 46 - Caracterização meteorológica do período de medição

4.6.3. LOCALIZAÇÂO DOS PONTOS RECETORES
Os pontos receptores em torno da área da mina são os seguintes:

Figura 68 - pontos recetores mais próximos da mina
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Quadro 47 – distância do ponto receptor ao limite da concessão, quadrante associado e tipologia de ocupação

Ponto
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Distancia (m)
440
40
280
120
75
390
290
300
810

Quadrante
NE
E
Sul
Oeste
Este
Este
Este
Este
Norte

Tipo
Habitação (Quinta)
Casa de abrigo
Unidade industrial
Unidade industrial
Casa de apoio agricola
Habitação (Quinta)
Zona industrial
Zona industrial
Habitação unifamiliar

4.6.4. EQUIPAMENTO UTILIZADO
Foi utilizado o seguinte equipamento:


Filtros de quartzo QMA 47mm



Balança microanalítica RADWAG XA110/X



Calibrador de caudal primário BIOS DC-Lite



Estação meteorológica portátil DAVIS VP-1

4.6.5. RESULTADOS OBTIDOS
No Quadro 48, apresenta-se o resultado da análise obtida ao parâmetro PM10 analisado. É efetuado o
comparativo com o normativo nacional aplicável, concretamente o disposto no Anexo XII do Decreto-Lei
nº102/2010 de 23 de setembro.
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Quadro 48 - Resultados obtidos para PM10 no ponto de medição e comparação com valor-limite para 24H e media anual

Para uma mais fácil visualização, apresentam-se os resultados de forma gráfica na figura 57.

Figura 69 - Resultados obtidos para PM10 e comparação com valor-limite recomendado para 24H e média anual
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As Figura 70 e Figura 71, apresentam a rosa de ventos observada no período de medição bem como as
classes de estabilidade observadas no período global de medição com base nos valores discretos diários
obtidos pelo programa WRPLOT.
Este software produz a rosa com base na escala de ventos da Beaufort que apresenta a seguinte tipologia
para ventos medidos a uma altura de 10 metros:
Quadro 49 - Categorias de estabilidade de Beaufort

É ainda possível obter a análise qualitativa das classes de estabilidade com base na seguinte escala de
Pasquill.
Quadro 50 - Classes de estabilidade de Pasquill

Na rosa global é possível verificar a dominância dos rumos dos quadrantes NO e NE, não existindo registo de
rumos potencialmente mais “críticos” para o ponto de medição sito a Norte.
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Figura 70 – Rosa do Vento do período global de amostragem

Figura 71 – Rosa do Vento do período global de amostragem:sobreposição no terreno real

No Quadro 51, apresenta se a distribuição da frequência dos rumos de vento registados no período global de
medição, sendo indicado a vermelho os rumos considerados como “críticos” face à localização do recetor
avaliado. É possível verificar que os rumos críticos de SO (OSO, ONO) foram registados na ordem dos 11%
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das horas, sendo os rumos de Norte, NO e NNO os mais frequentes. A velocidade média do vento observada
foi de 9.8 m/s.
Quadro 51 - Frequências dos rumos de vento observados no período de medição

No caso presente, a velocidade do vento apresentou-se como “brisa moderada a fresca” na maior parte do
tempo, sendo a classe “D” a classe de estabilidade de Pasquill dominante.
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Figura 72 - Classes de estabilidade dos ventos no período de amostragem

Os dados da estação meteorológica nacional mais próxima, Santarém, indicam que nos meses secos do ano,
a frequência de dias com o rumo Norte e NO muito alta pelo que os locais sensíveis sitos a Este da futura
mina não serão críticos face aos rumos observados nesses meses potencialmente mais secos do ano. O
rumo crítico de Sul ocorre com mais frequência (na ordem dos 11% dos dias) nos meses de janeiro e
novembro.
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Quadro 52 - Frequências dos rumos de vento nos meses secos do ano ( INMG 1951-1980)

A análise das concentrações médias diárias obtidas nas estações de qualidade do ar mais próximas permitem
indicar os seguintes valores de PM10 no mesmo período de medição:
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Quadro 53 - Dados de PM10 registados nas estações mais próximas (fonte: Qualar, APA)

A análise do Quadro 53, permite concluir que o valor médio de PM10 medido se encontra um pouco acima
dos valores médios obtidos nas estações nacionais no mesmo período de tempo, sendo que não ocorreram
dias de excedência do limite diário em nenhuma das estações nesses mesmos dias.
E possível por regressão linear efetuar a estimativa do valor médio anual e do 36º máximo diário daquela
zona usando os valores dos dias das medições obtidos no ponto de medição e nas estações mais próximas.
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Quadro 54 - Estimativa do valor médio anual e do 36º máximo diário no ponto avaliado

Com estes dois valores estimados no ponto de medição avaliado, é possível obter, a estimativa dos
indicadores “Média anual” e “36º máximo diário” nesse mesmo ponto com base nos valores obtidos na
campanha pontual.
No caso presente é estimado para as PM10 um valor médio anual naquela zona em análise de 18μg/m³ e para
o 36º máximo diário, um valor de 27μg/m³.
No Quadro 55, são apresentadas informações acerca das excedências do parâmetro PM10, nas estações de
qualidade do ar mais próximas da zona em questão e os valores médios anuais.
Quadro 55 - Estatísticos disponíveis de PM10 registados nas estações mais próximas (fonte: Qualar, APA)

Os valores estimados com os resultados das medições são assim aparentemente bem corroborados pelos
valores anuais obtidos nas estações que cobrem zona em questão e que apresentam valores de dias de
excedência muito inferiores a 35 dias/ano para as PM10.
O Institute of Air Quality Management (IAQM, UK) realizou numerosos estudos de emissões de PM 10 durante
vários anos com vários tipos de materiais da indústria extrativa inglesa, e definiu as seguintes categorias de
recetores em função da distância as fontes, quadro 46.
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Quadro 56 – Critério de recetores em função da distância

Na Figura 73, é possível visualizar que, no caso específico da sílica (silica sand), o decaimento das
concentrações médias de PM10 observa-se até distâncias da fonte na ordem dos 120 metros. No caso
presente, o recetor avaliado encontra-se a uma a distância idêntica a esta (na ordem dos 125 metros), pelo
que deverá estar dentro da área de influência da futura exploração sobretudo aquando da ocorrência de
rumos de Sudoeste para Nordeste.

Figura 73 - Decaimento de PM10 (média) em função da distância à fonte para vários tipos de materiais (Fonte: IAQM,
2016)

4.6.4. Avaliação dos resultados
É possível verificar na situação avaliada as seguintes situações:


O valor médio da campanha (18μg/m³) apresentou um valor inferior ao valor limite anual definido
para protecção de saúde humana (40 μg/m³). A análise destes valores será sempre indicativa e não
extrapolável, uma vez que os limites legais se referem a um ano, ao passo que os valores obtidos
reportam apenas ao período de medição;



O valor limite diário (50 μg/m³) nunca foi excedido.
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O valor de 80% do valor limite (40 μg/m³) nunca foi excedido. A Agência Portuguesa do Ambiente
define que se a monitorização de PM10 não ultrapassar o valor de 40μg/m³ as medições anuais não
são obrigatórias e nova avaliação deverá ser realizada pelo menos ao fim de cinco anos. No caso de
este valor ser ultrapassado, a monitorização deverá ser efectuada anualmente, em particular em
época seca;



Face aos valores observados no fim-de-semana, não é claramente percetível a influência das
eventuais variações na intensidade de tráfego na qualidade do ar da zona;



Os rumos de vento registados colocaram em alguns dias/hroas o receptor na janela meteorologia
mais favorável à propagação de material fino (a jusante dos ventos);



Com base nos dados da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) não existiram alertas de
concentrações elevadas de poeiras PM10 provenientes dos desertos do Norte de Africa (Sahara e
Sahel) durante o período de medição (Previsão de Evento Natural);

4.7. SISTEMAS ECOLOGICOS
4.7.1. Áreas sensíveis
4.7.1.1. Áreas classificadas - Enquadramento
A área em estudo não se sobrepõe com nenhuma das áreas do Sistema Nacional de Áreas Classificadas
(SNAC), estruturado pelo Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º
242/2015, de 15 de outubro. No entanto, na envolvente da área de estudo, considerada num raio de 20km,
identificam-se algumas áreas classificadas e sensíveis, nomeadamente (Figura 74):


Sítio de Interesse Comunitário (SIC) Serras de Aire e Candeeiros (PTCON0015), cujo limite sudoeste
se situa a cerca de 4,2km a norte da área de estudo;



Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros, cujo limite sudoeste se situa a cerca de 4,5km a norte
da área de estudo;



Paisagem Protegida da Serra de Montejunto e SIC Serra de Montejunto (PTCON0048), localizados a
cerca de 10km do limite sudoeste da área de estudo.
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Figura 74 – Áreas classificadas e sensíveis presentes na área de estudo e sua envolvente.

A área de estudo não está englobada em nenhum corredor ecológico, encontrando-se o mais próximo a cerca
de 9,2km a oeste, que corresponde à Floresta do Oeste litoral. Não existe na área de estudo arvoredo de
interesse público.
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4.7.2. Flora e Vegetação
4.7.2.1. Metodologia
A caracterização da flora e vegetação na área de estudo foi realizada com recurso a consulta bibliográfica e
prospeção em campo. A vista de campo à área de estudo ocorreu a 30 de julho de 2020.
A visita de campo permitiu identificar, caracterizar e cartografar as unidades de vegetação e habitats
presentes na área de estudo, inserindo posteriormente os elementos recolhidos em campo num ambiente
SIG. Permitiu também, inventariar as espécies florísticas presentes, para tal foram efetuados 26
levantamentos florísticos nas unidades de vegetação mais representativas da área de estudo (Figura 75). A
presença de espécies foi também efetuada nos percursos entre os levantamentos, por forma a apurar, tanto
quanto possível, a diversidade vegetal da área e aumentar a probabilidade de registar espécies com estatutos
biogeográficos (endemismos lusitânicos e ibéricos) e/ou que se encontram abrangidas por legislação
nacional.
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Figura 75 – Locais dos levantamentos sistemáticos de flora.

É de ressalvar que a época do ano em que foi realizada a visita de campo limitou a confirmação de espécies
em campo cuja época de floração já terminou. Este facto torna de grande importância o recurso a pesquisa
bibliográfica de forma a obter uma caracterização da área de estudo o mais completa possível.

outubro de 2021

176

Estudo de Impacte Ambiental da Mina
Faleca – Relatório Síntese Reformulado

Para a pesquisa bibliográfica foi tida em conta a localização da área de estudo, tendo sido considerada a
quadrícula UTM 10x10km ND05. As principais fontes bibliográficas utilizadas para obter um elenco florístico
da área de estudo foram:


Flora-on (Flora-On: Flora de Portugal Interactiva, 2014);



4º Relatório Nacional de Aplicação da Diretiva Habitats (2013-2018) (ICNF, 2019a);



Plantas invasoras em Portugal (Plantas Invasoras em Portugal, 2020);



Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental (Carapeto et al., 2020).

A nomenclatura utilizada no elenco florístico é preferencialmente a proposta por Castroviejo et al. (1986-1996)
na Flora Ibérica, para os restantes taxa recorreu-se à Flora de Portugal (Franco, 1971-1998).

4.7.2.2. Resultados
4.7.2.2.1. Biogeografia
A distribuição dos elementos florísticos e vegetação é influenciada pelas características edáficas e climáticas
da região, sendo possível enquadrar a vegetação com base na biogeografia (Costa et al., 1998). A
biogeografia permite a compreensão da distribuição das espécies florísticas e em conjunto com a
fitossociologia possibilitam a caracterização das comunidades vegetais presentes numa dada região.
Em termos bioclimácicos, a área de estudo encontra-se no andar termomediterrânico sub-húmido superior
(Costa et al. 1998). De acordo com Costa et al. (1998), o esquema sintaxonómico da região em que se
engloba a área de estudo é o seguinte:
Reino Holártico
Região Mediterrânica
Sub-região Mediterrânica Ocidental
Superprovíncia Mediterrânica Ibero-atlântica
Província Gaditano-onubo-algarviense
Sector Ribatagano-sadense
Superdistrito Ribatagano
O Superdistrito Ribatagano engloba a área das lezírias do Tejo e do Sorraia, onde predominam solos de
aluvião e menos comuns, mas presentes, estão também areias podzodolizadas e arenitos. Uma das espécies
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que melhor caracteriza o Superdistrito é o Ulex airensis, embora também esteja presente no Superdistrito
Estremenho, e também o Halimium verticillatum (endémico do Setor Ribatagano-sadense).
No Superdistrito Ribatagano, tal como em todo o Setor Ribatagano-sadense, podem observar-se os sobreirais
Oleo-Quercetum suberis e Asparago aphylli-Quercetum suberis, as murteiras Asparago aphyli-Myrtetum
communis, os matagais de carvalhiça Erico-Quercetum lusitanicae, os matos psamofílicos Thymo capitellatiStauracanthetum geistoidis e os salgueirais Salicetum atrocinero-autralis. É endémica do Superdistrito a
comunidade Thymo villosae-Ulicetum airensis, que resulta da destruição dos sobreirais do Asparago aphylliQuercetum suberis. Também a comunidade de Asparago aphylli-Calicotometum villosae está presente neste
Superdistrito.
Um dos elementos de paisagem mais importantes no Superdistrito é a geossérie ripícola lêntica da lezíria do
Tejo. Esta ocupa grandes extensões graças à morfologia muito aberta do vale do Tejo nesta região. Do leito
em direção às comunidades terrestres, as comunidades potencialmente presentes são: o salgueiral Polpulo
nigrae-Salicetum neotrichae, o ulmal Aro italici-Ulmetum minoris em solos argilosos e o freixial FicaroFraxinetum angustifoliae. Com exceção dos salgueirais, os restantes bosques ripícolas referidos encontramse em grande parte destruídos. As áreas antes ocupadas por esses bosques encontram-se agora ocupadas
com culturas horto-industriais e vinhas, sendo comum observar a etapa regressiva dos bosques ripícolas: os
silvados Lonicero hispanicae-Rubeum ulmifoliae (Costa et al., 1998).

4.7.3. Flora
O elenco florístico para a área de estudo engloba 316 espécies de flora. As espécies de flora elencadas estão
distribuídas por 75 famílias (Quadro 57). As famílias mais bem representadas na área de estudo são as
seguintes: Asteraceae com 44 espécies, Fabaceae com 26 espécies e Poaceae com 22 espécies (Figura 76).
Durante a vista de campo foi possível confirmar a presença de 104 espécies na área de estudo.
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Figura 76 – Famílias florísticas mais bem representadas na área de estudo.

De entre as espécies elencadas para a área de estudo destacam-se 20 espécies RELAPE (Raras,
Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de Extinção), distribuídas por 13 famílias e
correspondendo a cerca de 6% do elenco florístico (Quadro 57). De entre as espécies RELAPE contam-se
sete endemismos lusitanos e sete endemismos ibéricos. Três das espécies RELAPE (Iberis procumbens
subsp. microcarpa, Juncus valvatus var. valvatus e borrazeira-brancac [Salix salviifolia subsp. australis]) está
listada nos Anexos II e IV do Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de
24 de fevereiro; e outras duas espécies (maios [Iris xiphium var. lusitanica] e gilbardeira [Ruscus aculeatus])
estão listadas no Anexo V do mesmo Decreto-Lei. Duas das espécies RELAPE (sobreiro [Quercus suber] e
azinheira [Quercus rotundifolia]) constam do Decreto-Lei nº 169/2001 de 25 de maio, alterado pelo DecretoLei n.º 155/2004, de 30 de junho. E outras três espécies, todas da família Orchidaceae (satirião-menor
[Anacamptis pyramidalis], Cephalanthera longifolia e Serapias parviflora), estão listadas no Decreto-Lei n.º
114/90 de 5 de abril que transcreve a Convenção CITES.
É ainda de referir que uma das espécies elencadas para a área de estudo se encontra ameaçada de acordo
com a Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental: Dianthus cintranus subsp. barbatus, que se
encontra classificada como “Vulnerável” (Carapeto et al., 2020).
A presença de três espécies RELAPE foi confirmada na área de estudo, a saber:
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Sobreiro: existem duas manchas de sobreiros na área de estudo, concretamente no bloco 2 da área
de concessão foram ainda observados sobreiros ao longo da linha de água e pontualmente no sob
coberto de eucaliptal;



Borrazeira-branca: esta espécie foi observada na galeria ripícola da linha de água;



Ulex australis subsp. welwitschianus: espécie observada no sob coberto do eucaliptal junto a uma
zona de pinhal (Figura 77) (Figura 78).

De referir que nenhuma das espécies observadas em campo se encontra ameaçada ou é prioritária em
termos de conservação.

Figura 77 – Espécies RELAPE observadas na área de estudo: a) borrazeira-branca, b) Ulex australis subsp.
welwitschianus, c) sobreiro.
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Figura 78 – Localizações das espécies RELAPE na área de estudo.

No Quadro 47, apresentam-se as Espécies RELAPE elencadas para a área de estudo.
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Quadro 57 – Espécies RELAPE elencadas para a área de estudo (Carapeto et al., 2020).
F AMÍLIA

Apiaceae

NOME CIENTÍFICO
Ferula communis subsp.
catalaunica

Asparagaceae

Ruscus aculeatus

Asteraceae

Picris spinifera

Brassicaceae

Caryophyllaceae

NOME
COMUM

Gilbardeira

Iberis procumbens subsp.
microcarpa
Dianthus cintranus subsp.
barbatus

OCORRÊNCIA

E NDEMISMO

X

Ibérico

L EGISLAÇÃO

Clareiras e orlas de matos esclerófilos,

abril (Anexo V)

X

Ibérico

X

Lusitano

X

Lusitano

H ABITAT

taludes, bermas de caminhos e baldios
DL 140/99 de 24 de

X

E STATUTO DE
CONSERVAÇÃO

LC

Sob coberto de bosques e em matagais
esclerófilos
Clareiras de matos e orlas de bosques
perenifólios

DL 140/99 de 24 de
abril (Anexo II e IV)

É POCA DE
FLORAÇÃO
Abr-Jul

Dez-Jun

Fev-Ago

LC

Incultos

Fev-Jun

VU

Fendas e plataformas de rochas

Mai-Jul

Matos xerofílicos, sob coberto de pinhais ou

Fabaceae

Stauracanthus genistoides

X

Ibérico

Fabaceae

Ulex airensis

X

Lusitano

LC

Tojais e outros matos em locais secos

Jan-Jun

C

Lusitano

LC

Tojais e outros matos

Nov-Jun

-

X

Lusitano

LC

Matos abertos ou matagais bastante densos

Mar-Mai

Bosques e matagais perenifólios

-

Sobreirais e montados de sobro

-

Orlas de matagais e bosques

Mar-Jul

Fabaceae

Fagaceae

Ulex australis subsp.
welwitschianus
Quercus coccifera subsp.
rivasmartinezii

Fagaceae

Quercus rotundifolia

Azinheira

X

Fagaceae

Quercus suber

Sobreiro

C

Iridaceae

Iris xiphium var. lusitanica

Maios

X
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F AMÍLIA

NOME CIENTÍFICO

NOME
COMUM

OCORRÊNCIA

E NDEMISMO

L EGISLAÇÃO

E STATUTO DE
CONSERVAÇÃO

H ABITAT

É POCA DE
FLORAÇÃO

abril (Anexo V)
DL 140/99 de 24 de

Juncus valvatus var. valvatus

X

Lusitano

Lamiaceae

Salvia sclareoides

X

Ibérico

Incultos e matagais

Fev-Jul

X

Ibérico

Tomilhais e outros matos baixos

Mar-Jul

Lamiaceae

Thymus zygis subsp.
sylvestris
Satirião-

Orchidaceae

Anacamptis pyramidalis

Orchidaceae

Cephalanthera longifolia

X

Orchidaceae

Serapias parviflora

X

menor

X

abril (Anexo II e IV)

NT

Prados húmidos perto de linhas de água e

Juncaceae

charcos

DL 114/90 de 5 de

Prados e pastagens em clareiras de matos ou

abril

de bosques

DL 114/90 de 5 de

Orla ou sob coberto de bosques caducifólios,

abril

azinhais ou pinhais

DL 114/90 de 5 de

Prados, pastagens vivazes e clareiras de

abril

matos esclerófitos ou bosques perenifólios

Mar-Ago

Mar-Jun

Fev-Mai

Mar-Jun

Fendas de rochas, cascalheiras, afloramentos
Plantaginaceae

X

Antirrhinum linkianum

Ibérico

rochosos terrenos pedregosos, bermas de

Jan-Dez

caminhos
Salicaceae

Salix salviifolia subsp.

Borrazeira-

australis

branca

C

Ibérico

DL 140/99 de 24 de
abril (Anexo II e IV)

LC

Linhas de água

Nota: Ocorrência X – potencial; C – confirmada; Estatuto de conservação: LC – Pouco preocupante; NT – Quase ameaçada; VU – Vulnerável
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É de referir que se encontram elencadas para a área de estudo 26 espécies exóticas, que correspondem a
apenas cerca de 8% das espécies elencadas para a área de estudo. A presença de 13 dessas espécies foi
confirmada em campo (Quadro 58).
De entre as espécies exóticas elencadas para a área de estudo contam-se 13 espécies com caracter invasor
(Plantas invasoras em Portugal, 2020). A presença de cinco dessas espécies foi confirmada em campo:
avoadinha (Conyza bonariensis), mimosa (Acacia dealbata), austrália (Acacia melanoxylon), canas (Arundo
donax) e figueira-do-inferno (Datura stramonium) (ver Figura 79, Figura 80 e Quadro 58).

Figura 79 – Espécies exóticas observadas na área de estudo: a) canas, b) austrália, c) figueira-do-inferno, d) avoadinha,
e) mimosa.
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Figura 80 – Localizações das espécies exóticas invasoras observadas na área de estudo.
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Quadro 58 – Espécies exóticas elencadas para a área de estudo.
FAMÍLIA

NOME CIENTÍFICO

NOME COMUM

OCORRÊNCIA

EXÓTICA

Acanthaceae

Acanthus mollis

Acanto

C

X

Amaranthaceae

Chenopodium ambrosioides

-

C

X

Araceae

Zantedeschia aethiopica

Jarro-de-jardim

X

X

Asteraceae

Aster squamatus

Estrela-comum

X

I

Asteraceae

Bidens frondosa

Erva-rapa

X

I

Asteraceae

Chrysanthemum segetum

Pampilho-das-searas

X

X

Asteraceae

Conyza bonariensis

Avoadinha

C

I

Asteraceae

Conyza sumatrensis

Avoadinha-marfim

X

I

Asteraceae

Cotula australis

Botão-de-água

X

X

Basellaceae

Boussingaultia cordifolia

-

X

X

Commelinaceae

Tradescantia fluminensis

Erva-da-fortuna

X

I

Cyperaceae

Cyperus eragrostis

Junção

C

X

Fabaceae

Acacia dealbata

Mimosa

C

I

Fabaceae

Acacia longifolia

Acácia-de-espigas

X

I

Fabaceae

Acacia melanoxylon

Austrália

C

I

Fabaceae

Robinia pseudoacacia

Robínia

X

I

Fabaceae

Trifolium incarnatum

Trevo-encarnado

C

X

Myrtaceae

Eucalyptus globulus

Eucalipto

C

X

Oxalidaceae

Oxalis pes-caprae

Azedas

X

I

Poaceae

Arundo donax

Canas

C

I

Poaceae

Cortaderia selloana

Erva-das-pampas

X

I

Rosaceae

Malus domestica

Macieira

C

X

Rosaceae

Prunus domestica

Ameixoeira

C

X

Salicaceae

Populus nigra

Choupo-negro

C

X

Solanaceae

Datura stramonium

Figueira-do-inferno

C

I

Solanaceae

Solanum chenopodioides

-

X

X

Nota: Ocorrência: X – potencial; C – confirmada

No Quadro 49 apresenta-se o elenco florístico para a área de estudo.
Quadro 59 – Elenco florístico para a área de estudo
FAMÍLIA

NOME CIENTÍFICO

NOME COMUM

OCORRÊNCIA

Acanthaceae

Acanthus mollis

Acanto

C

Amaranthaceae

Chenopodium ambrosioides

-

C

Amaryllidaceae

Allium roseum

-

C

Anacardiaceae

Pistacia lentiscus

Aroeira

X

Apiaceae

Apium nodiflorum

Rabaça

C
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FAMÍLIA

NOME CIENTÍFICO

Apiaceae

Conium maculatum

Cicuta

X

Apiaceae

Daucus carota

Cenoura-brava

C

Apiaceae

Ferula communis subsp. catalaunica

Canafrecha

X

Apiaceae

Foeniculum vulgare

Funcho

C

Apiaceae

Heracleum sphondylium

Branca-ursina

X

Apiaceae

Oenanthe crocata

Embude

X

Apiaceae

Petroselinum segetum

-

X

Apiaceae

Pimpinella villosa

Erva-doce

X

Apiaceae

Smyrnium olusatrum

Cegudes

X

Apiaceae

Torilis arvensis

Salsinha

C

Apocynaceae

Vinca difformis

Congossa

X

Araceae

Arisarum simorrhinum

Candeias

X

Araceae

Arum italicum

Jarro-dos-campos

X

Araceae

Zantedeschia aethiopica

Jarro-de-jardim

X

Araliaceae

Hedera hibernica

Hera

X

Aristolochiaceae

Aristolochia paucinervis

Erva-bicha

X

Asparagaceae

Asparagus aphyllus

-

C

Asparagaceae

Muscari comosum

Jacinto-da-seara

X

Asparagaceae

Ornithogalum narbonense

-

X

Asparagaceae

Polygonatum odoratum

Selo-de-salomão

X

Asparagaceae

Ruscus aculeatus

Gilbardeira

X

Asparagaceae

Scilla monophyllos

-

X

Asparagaceae

Urginea maritima

Cebola-albarrã

C

Aspleniaceae

Asplenium onopteris

Avenca-negra

X

Aspleniaceae

Asplenium trichomanes

Avencão

X

Aspleniaceae

Ceterach officinarum

Douradinha

X

Asteraceae

Achillea ageratum

-

C

Asteraceae

Aetheorhiza bulbosa

Condrilha-de-Dioscórides

C

Asteraceae

Anacyclus radiatus

Pão-posto

X

Asteraceae

Andryala integrifolia

Tripa-de-ovelha

C

Asteraceae

Arctium minus

Bardana

X

Asteraceae

Aster squamatus

Estrela-comum

X

Asteraceae

Atractylis gummifera

-

X

Asteraceae

Bellis perennis

Bonina

X

Asteraceae

Bellis sylvestris

Margarida-do-monte

X

Asteraceae

Bidens frondosa

Erva-rapa

X

Asteraceae

Calendula arvensis

Erva-vaqueira

X

Asteraceae

Carduus tenuiflorus

Cardo-azul

C

Asteraceae

Centaurea pullata

-

X

Asteraceae

Chamaemelum fuscatum

Margaça-de-inverno

C

Asteraceae

Chondrilla juncea

-

C
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FAMÍLIA

NOME CIENTÍFICO

NOME COMUM

OCORRÊNCIA

Asteraceae
Asteraceae

Chrysanthemum coronarium

Pampilho

X

Chrysanthemum segetum

Pampilho-das-searas

X

Asteraceae

Cichorium intybus

Chicória

C

Asteraceae

Cirsium filipendulum

-

X

Asteraceae

Cirsium vulgare

-

X

Asteraceae

Coleostephus myconis

Olhos-de-boi

C

Asteraceae

Conyza bonariensis

Avoadinha

C

Asteraceae

Conyza sumatrensis

Avoadinha-marfim

X

Asteraceae

Cotula australis

Botão-de-água

X

Asteraceae

Crepis vesicaria

Almeiroa

X

Asteraceae

Dittrichia viscosa

Tágueda

C

Asteraceae

Galactites tomentosus

Cardo

C

Asteraceae

Helichrysum stoechas

Perpétua-das-areias

C

Asteraceae

Hypochaeris radicata

-

C

Asteraceae

Lactuca serriola

Alface-brava

C

Asteraceae

Leontodon taraxacoides

Leituga-dos-montes

X

Asteraceae

Pallenis spinosa subsp. spinosa

Pampilho-espinhoso

X

Asteraceae

Phagnalon saxatile

Alecrim-das-paredes

X

Asteraceae

Picris echioides

Raspa-saias

C

Asteraceae

Picris spinifera

-

X

Asteraceae

Pseudognaphalium luteo-album

-

X

Asteraceae

Pulicaria odora

Erva-montã

C

Asteraceae

Reichardia picroides

-

X

Asteraceae

Rhagadiolus edulis

-

X

Asteraceae

Senecio jacobaea

Erva-de-são-tiago

C

Asteraceae

Senecio vulgaris

Tasneirinha

X

Asteraceae

Silybum marianum

-

X

Asteraceae

Sonchus oleraceus

Serralha

X

Asteraceae

Urospermum picroides

Leituga-de-burro

X

Basellaceae

Boussingaultia cordifolia

-

X

Betulaceae

Alnus glutinosa

Amieiro

X

Boraginaceae

Cynoglossum creticum

Orelha-de-lebre

X

Boraginaceae

Echium plantagineum

Soagem

C

Boraginaceae

Heliotropium europaeum

Erva-das-verrugas

C

Boraginaceae

Lithodora prostrata

Erva-das-sete-sangrias

C

Boraginaceae

Myosotis discolor

-

X

Boraginaceae

Myosotis secunda

-

X

Boraginaceae

Neatostema apulum

-

X

Brassicaceae

Capsella bursa-pastoris

Bolsa-de-pastor

X

Brassicaceae

Cardamine hirsuta

Agrião-menor

X

Brassicaceae

Iberis procumbens subsp. microcarpa

-

X
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FAMÍLIA

NOME CIENTÍFICO

NOME COMUM

OCORRÊNCIA

Brassicaceae

Raphanus raphanistrum

Saramago

X

Brassicaceae

Rapistrum rugosum

-

X

Brassicaceae

Sisymbrium officinale

-

C

Caprifoliaceae

Lonicera implexa

-

X

Caprifoliaceae

Lonicera periclymenum

Madressilva

X

Caprifoliaceae

Viburnum tinus

Folhado

X

Caryophyllaceae

Cerastium glomeratum

-

X

Caryophyllaceae

Dianthus cintranus subsp. barbatus

-

X

Caryophyllaceae

Silene gallica

Erva-mel

X

Caryophyllaceae

Silene vulgaris

-

X

Caryophyllaceae

Stellaria media

-

X

Cistaceae

Cistus crispus

Roselha

C

Cistaceae

Cistus psilosepalus

-

C

Cistaceae

Cistus salviifolius

Sanganho-mouro

C

Cistaceae

Halimium calycinum

-

X

Cistaceae

Halimium halimifolium

-

C

Commelinaceae

Tradescantia fluminensis

Erva-da-fortuna

X

Convolvulaceae

Calystegia sepium

-

X

Convolvulaceae

Convolvulus althaeoides

Corriola-rosada

X

Convolvulaceae

Convolvulus arvensis

-

C

Crassulaceae

Umbilicus rupestris

Umbigo-de-vénus

X

Cyperaceae

Carex cuprina

-

X

Cyperaceae

Carex depressa

-

X

Cyperaceae

Carex divulsa

-

X

Cyperaceae

Carex hispida

-

X

Cyperaceae

Carex oedipostyla

-

X

Cyperaceae

Carex paniculata

-

X

Cyperaceae

Carex pendula

-

X

Cyperaceae

Cyperus eragrostis

Junção

C

Dennstaedtiaceae

Pteridium aquilinum

Feto-ordinário

C

Dioscoreaceae

Tamus communis

Uva-de-cão

X

Dipsacaceae

Scabiosa atropurpurea

Saudades-roxas

X

Dryopteridaceae

Polystichum setiferum

Fentanha

X

Equisetaceae

Equisetum ramosissimum

Cavalinha

C

Ericaceae

Arbutus unedo

Medronheiro

X

Ericaceae

Calluna vulgaris

Torga

C

Ericaceae

Erica arborea

Urze-branca

X

Ericaceae

Erica cinerea

-

C

Ericaceae

Erica lusitanica

-

X

Ericaceae

Erica scoparia subsp. scoparia

-

X

Euphorbiaceae

Euphorbia characias

Trovisco-macho

C
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FAMÍLIA

NOME CIENTÍFICO

NOME COMUM

OCORRÊNCIA

Euphorbiaceae

Euphorbia exigua

-

X

Euphorbiaceae

Euphorbia helioscopia

Erva-maleiteira

X

Euphorbiaceae

Euphorbia hirsuta

-

X

Euphorbiaceae

Euphorbia peplus

-

X

Euphorbiaceae

Euphorbia pterococca

-

X

Euphorbiaceae

Euphorbia segetalis

-

X

Euphorbiaceae

Mercurialis ambigua

Barredoiro

X

Fabaceae

Acacia dealbata

Mimosa

C

Fabaceae

Acacia longifolia

Acácia-de-espigas

X

Fabaceae

Acacia melanoxylon

Austrália

C

Fabaceae

Anthyllis vulneraria

Vulnerária-amarela

X

Fabaceae

Bituminaria bituminosa

Trevo-bituminoso

X

Fabaceae

Erophaca baetica

Alfavaca-dos-montes

X

Fabaceae

Genista triacanthos

-

X

Fabaceae

Lathyrus annuus

-

X

Fabaceae

Lathyrus cicera

Araca

X

Fabaceae

Lathyrus clymenum

-

X

Fabaceae

Lathyrus ochrus

Chícharo-preto

X

Fabaceae

Lathyrus tingitanus

-

X

Fabaceae

Medicago orbicularis

Luzerna-orbicular

X

Fabaceae

Medicago polymorpha

Carrapiço

X

Fabaceae

Pterospartum tridentatum

Carqueja

C

Fabaceae

Robinia pseudoacacia

Robínia

X

Fabaceae

Stauracanthus genistoides

-

X

Fabaceae

Trifolium angustifolium

Trevo-massaroco

C

Fabaceae

Trifolium campestre

Trevo-amarelo

C

Fabaceae

Trifolium incarnatum

Trevo-encarnado

C

Fabaceae

Trifolium repens

Trevo-branco

X

Fabaceae

Trifolium stellatum

-

X

Fabaceae

Ulex airensis

-

X

Fabaceae

Ulex australis subsp. welwitschianus

-

C

Fabaceae

Vicia angustifolia

Larica

X

Fabaceae

Vicia sativa

Ervilhaca-comum

X

Fagaceae

Quercus coccifera

Carrasco

X

Fagaceae

Quercus coccifera subsp. rivasmartinezii

-

X

Fagaceae

Quercus faginea

Carvalho-cerquinho

X

Fagaceae

Quercus lusitanica

Carvalhiça

C

Fagaceae

Quercus pyrenaica

Carvalho-negral

X

Fagaceae

Quercus rotundifolia

Azinheira

X

Fagaceae

Quercus suber

Sobreiro

C

Geraniaceae

Erodium malacoides

-

X
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FAMÍLIA

NOME CIENTÍFICO

NOME COMUM

OCORRÊNCIA

Geraniaceae
Geraniaceae

Erodium moschatum

-

X

Geranium dissectum

Coentrinho

X

Geraniaceae

Geranium molle

Bico-de-pomba

X

Geraniaceae

Geranium purpureum

Erva-de-são-roberto

X

Geraniaceae

Geranium rotundifolium

Gerânio-peludo

X

Hypericaceae

Hypericum perforatum

Erva-de-são-joão

C

Iridaceae

Gladiolus illyricus

Espadana-dos-montes-de-folhas-largas

X

Iridaceae

Gynandriris sisyrinchium

Pé-de-burro

X

Iridaceae

Iris foetidissima

-

X

Iridaceae

Iris pseudacorus

-

X

Iridaceae

Iris xiphium var. lusitanica

Maios

X

Juncaceae

Juncus bufonius

-

X

Juncaceae

Juncus effusus

Junco-solto

C

Juncaceae

Juncus inflexus

-

X

Juncaceae

Juncus valvatus var. valvatus

-

X

Juncaceae

Luzula forsteri

-

X

Lamiaceae

Calamintha nepeta

Erva-das-azeitonas

X

Lamiaceae

Clinopodium vulgare

Clinopódio

C

Lamiaceae

Lamium amplexicaule

Chucha-pitos

X

Lamiaceae

Lamium purpureum

-

X

Lamiaceae

Lavandula pedunculata

Rosmaninho-maior

C

Lamiaceae

Lycopus europaeus

Marroio-de-água

X

Lamiaceae

Marrubium vulgare

Marroio-branco

X

Lamiaceae

Melissa officinalis

Erva-cidreira

X

Lamiaceae

Mentha suaveolens

Mentastro

C

Lamiaceae

Origanum vulgare

Oregão

X

Lamiaceae

Prunella vulgaris

-

X

Lamiaceae

Rosmarinus officinalis

Alecrim

X

Lamiaceae

Salvia sclareoides

-

X

Lamiaceae

Salvia verbenaca

Salva-dos-caminhos

X

Lamiaceae

Stachys arvensis

Rabo-de-raposa

X

Lamiaceae

Stachys germanica

-

X

Lamiaceae

Stachys ocymastrum

-

X

Lamiaceae

Teucrium scorodonia

Salva-bastarda

X

Lamiaceae

Thymus zygis subsp. sylvestris

-

X

Lauraceae

Laurus nobilis

Loureiro

X

Linaceae

Linum bienne

Linho-bravo

X

Lythraceae

Lythrum salicaria

Erva-carapau

C

Malvaceae

Lavatera cretica

Malva-alta

C

Malvaceae

Lavatera trimestris

-

X

Myrtaceae

Eucalyptus globulus

Eucalipto

C
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FAMÍLIA

NOME CIENTÍFICO

NOME COMUM

OCORRÊNCIA

Myrtaceae

Myrtus communis

Murta

X

Oleaceae

Fraxinus angustifolia

Freixo

C

Oleaceae

Olea europaea var. europaea

Oliveira

C

Oleaceae

Olea europaea var. sylvestris

Zambujeiro

C

Oleaceae

Phillyrea angustifolia

Lentisco

C

Oleaceae

Phillyrea latifolia

Aderno

X

Onagraceae

Epilobium hirsutum

-

X

Orchidaceae

Anacamptis pyramidalis

Satirão-menor

X

Orchidaceae

Cephalanthera longifolia

-

X

Orchidaceae

Serapias parviflora

-

X

Orobanchaceae

Parentucellia viscosa

Erva-peganhenta

C

Oxalidaceae

Oxalis pes-caprae

Azedas

X

Papaveraceae

Fumaria muralis

-

X

Papaveraceae

Papaver rhoeas

Papoila

C

Pinaceae

Pinus pinaster

Pinheiro-bravo

C

Plantaginaceae

Antirrhinum linkianum

Bocas-de-lobo

X

Plantaginaceae

Chaenorhinum origanifolium

-

X

Plantaginaceae

Cymbalaria muralis

Ruínas

X

Plantaginaceae

Kickxia spuria

-

X

Plantaginaceae

Misopates calycinum

-

X

Plantaginaceae

Misopates orontium

Focinho-de-rato

X

Plantaginaceae

Plantago afra

Erva-das-pulgas

X

Plantaginaceae

Plantago coronopus

Diabelha

C

Plantaginaceae

Plantago lanceolata

Corrijó

C

Plantaginaceae

Plantago major

Tanchagem

C

Plantaginaceae

Veronica persica

-

X

Poaceae

Agrostis curtisii

-

C

Poaceae

Arrhenatherum album

Balão

C

Poaceae

Arundo donax

Canas

C

Poaceae

Avena barbata

Aveia-barbada

C

Poaceae

Brachypodium sylvaticum

-

X

Poaceae

Briza maxima

Bole-bole-maior

C

Poaceae

Briza minima

Bole-bole-menor

C

Poaceae

Bromus madritensis

Espadana

C

Poaceae

Cortaderia selloana

Erva-das-pampas

X

Poaceae

Cynodon dactylon

-

C

Poaceae

Cynosurus echinatus

Rabo-de-cão

X

Poaceae

Dactylis glomerata

Panasco

C

Poaceae

Holcus lanatus

Erva-lanar

C

Poaceae

Hordeum murinum

Cevada-das-lebres

C

Poaceae

Lagurus ovatus

Rabo-de-lebre

C
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FAMÍLIA

NOME CIENTÍFICO

NOME COMUM

OCORRÊNCIA

Poaceae

Lolium perenne

-

C

Poaceae

Phragmites australis

Caniço

C

Poaceae

Piptatherum miliaceum

Talha-dente

C

Poaceae

Poa trivialis

-

X

Poaceae

Polypogon monspeliensis

-

C

Poaceae

Polypogon viridis

-

C

Poaceae

Stipa gigantea

Braceja

C

Polygalaceae

Polygala vulgaris

-

X

Polygonaceae

Polygonum aviculare

-

C

Polygonaceae

Polygonum hydropiper

-

X

Polygonaceae

Rumex bucephalophorus

Catacuzes

C

Polygonaceae

Rumex conglomeratus

-

X

Polygonaceae

Rumex pulcher

-

X

Polypodiaceae

Polypodium cambricum

Polipódio

X

Primulaceae

Anagallis arvensis

Morrião

C

Ranunculaceae

Anemone palmata

Anémona

X

Ranunculaceae

Ranunculus ficaria

Celidónia-menor

X

Ranunculaceae

Ranunculus repens

Bugalhó

X

Ranunculaceae

Ranunculus trilobus

Patalôco-verde-amarelo

X

Resedaceae

Reseda luteola

Lírio-dos-tintureiros

X

Resedaceae

Sesamoides purpurascens

-

C

Rhamnaceae

Rhamnus alaternus

Sanginho-das-sebes

X

Rosaceae

Agrimonia eupatoria

-

X

Rosaceae

Crataegus monogyna

Piltireiro

X

Rosaceae

Filipendula vulgaris

-

X

Rosaceae

Malus domestica

Macieira

C

Rosaceae

Potentilla reptans

Cinco-em-rama

X

Rosaceae

Prunus domestica

Ameixoeira

C

Rosaceae

Prunus spinosa

Abrunheiro

X

Rosaceae

Rosa canina

-

X

Rosaceae

Rosa micrantha

-

X

Rosaceae

Rosa sempervirens

-

X

Rosaceae

Rubus ulmifolius

Silva

C

Rosaceae

Sanguisorba verrucosa

Pimpinela-menor

X

Rubiaceae

Galium aparine

Amor-de-hortelão

X

Rubiaceae

Galium palustre

Raspa-língua

X

Rubiaceae

Galium verrucosum

-

X

Rubiaceae

Rubia peregrina

Ruiva-brava

C

Rubiaceae

Sherardia arvensis

Granza-dos-campos

X

Ruppiaceae

Ruppia maritima

-

X

Rutaceae

Ruta chalepensis

Arruda

X
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FAMÍLIA

NOME CIENTÍFICO

NOME COMUM

OCORRÊNCIA

Salicaceae

Populus alba

Choupo-branco

C

Salicaceae

Populus nigra

Choupo-negro

C

Salicaceae

Salix atrocinerea

Borrazeira-preta

C

Salicaceae

Salix salviifolia subsp. australis

Borrazeira-branca

C

Santalaceae

Osyris alba

Cássia-branca

X

Scrophulariaceae

Scrophularia auriculata

Erva-das-escaldadelas

C

Scrophulariaceae

Scrophularia sambucifolia

-

X

Scrophulariaceae

Scrophularia scorodonia

Trolha

X

Scrophulariaceae

Verbascum simplex

-

C

Scrophulariaceae

Verbascum sinuatum

-

X

Scrophulariaceae

Verbascum virgatum

Blatária-maior

X

Selaginellaceae

Selaginella denticulata

Selaginela

X

Smilacaceae

Smilax aspera

Salsaparrilha-bastarda

X

Solanaceae

Datura stramonium

Figueira-do-inferno

C

Solanaceae

Solanum chenopodioides

-

X

Solanaceae

Solanum nigrum

Erva-moira

C

Tamaricaceae

Tamarix africana

Tamargueira

X

Thymelaeaceae

Daphne gnidium

Trovisco

C

Ulmaceae

Ulmus minor

Ulmeiro

X

Urticaceae

Parietaria judaica

Alfavaca-da-cobra

X

Urticaceae

Urtica membranacea

Urtiga

X

Urticaceae

Urtica urens

-

X

Valerianaceae

Centranthus calcitrapae

Calcitrapa

X

Verbenaceae

Verbena officinalis

Albajão

C

Nota: Ocorrência: X – potencial; C – confirmada

4.7.4. Vegetação
Foram identificadas para a área de estudo nove unidades de vegetação: eucaliptal, pinhal, sobreiros,
charca, linha de água, ruderal, pomar, áreas agrícolas e áreas artificializadas (Figura 81). A área de
estudo é dominada por eucaliptal, que corresponde a cerca de 64%, seguindo-se as áreas artificializadas
que ocupam cerca de 11% da área (ver Quadro 60 e Figura 82).
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Figura 81 – Carta das unidades de vegetação e habitats.
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Quadro 60 – Unidades de vegetação identificadas na área de estudo e respetivas áreas ocupadas (ha).
Unidade de vegetação

Área (ha)

%

Eucaliptal

44,16

60,84

Pinhal

4,81

6,63

Sobreiros

0,19

0,26

Charca

0,11

0,15

Linha de água

5,93

8,17

Ruderal

3,27

4,5

Pomar

2,12

2,92

Áreas agrícolas

2,17

2,99

Áreas artificializadas

9,82

13,53

Total

72,58

100

Figura 82 – Representatividade das unidades de vegetação na área de estudo.

São descritas em seguida as unidades de vegetação identificadas na área de estudo.
Eucaliptal
O eucaliptal é a unidade de vegetação mais bem representada na área de estudo. Esta é dominada por
eucaliptos (Eucalyptus globulus) adultos (Figura 83). O sob coberto é gerido, sendo por isso pouco
denso e dominado por feto-ordinário (Pteridium aquilinum), estão ainda presentes espécies típicas de
matos, tais como a torga (Calluna vulgaris) e Erica cinerea. Pontualmente estão presentes indivíduos de
sobreiro.
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Figura 83 – Eucaliptal na área de estudo.
Pinhal
O pinhal é a quarta unidade de vegetação mais representativa da área de estudo. Esta é dominada por
indivíduos adultos de pinheiro-bravo (Pinus pinaster) (Figura 84). O sob coberto é pouco denso e
dominado por feto-ordinário.

Figura 84 – Pinhal na área de estudo.
Sobreiros
Está presente na área de estudo uma pequena mancha com sobreiros adultos ( Figura 85), com área
inferior a 0,5ha. Esta área não corresponde a qualquer habitat de interesse comunitário dada a ausência
de outros elementos estruturais e dada a sua diminuta área.
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Figura 85 – Sobreiros na área de estudo.
Charca
Está presente na área de estudo uma pequena charca de apoio agrícola, esta encontra -se ladeada por
caniços (Phragmites australis), borrazeira-preta (Salix atrocinerea) e erva-carapau (Lythrum salicaria).

Linha de água
A área de estudo é atravessada por uma linha de água que apresenta vegetação ripícola diversa. A zona
mais bem conservada da área de estudo apresenta uma densa galeria ripícola dominada por borrazeira branca (Salix salviifolia subsp. australis) e borrazeira-preta, representando esta zona o habitat de
interesse comunitário: 92A0 – Florestas-galeria de Salix alba e Populus alba (Figura 86). Existem zonas
junto da linha de água em que está presente choupo-branco (Populus alba) (Figura 86) e outras em que
a vegetação arbórea está ausente, sendo a vegetação ripícola composta por canas.

Figura 86 – Vegetação ripícola em redor da linha de água que atravessa a área de estudo: esquerda – galeria
com choupo-branco; direita – habitat 92A0.
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Ruderal
Existem na área de estudo zonas de incultos dominadas por comunidades ruderais, nomeadamente por
tágueda (Dittrichia viscosa) e avoadinha (Figura 87).

Figura 87 – Vegetação ruderal na área de estudo.
Pomar
Estão presentes na área de estudo áreas de pomares de ameixoeiras (Prunus domestica) (Figura 88), na
metade sul da área de estudo, e macieiras (Malus doméstica), na zona este da área de estudo. Estas
áreas apresentam sob coberto esparso e dominado por gramíneas.

Figura 88 – Pomar de ameixieiras na área de estudo.
Áreas agrícolas
Existem na área de estudo, na zona este da mesma, áreas agrícolas ocupadas por culturas anuais de
sequeiro e forragens.
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Áreas artificializadas
As áreas artificializadas na área de estudo correspondem à segunda unidade de vegetação mais bem
representada. Estas englobam antigas áreas de extração mineira (Figura 89), estradas, caminhos e
edifícios. Nestas zonas a vegetação é praticamente ausente ou muito escassa.

Figura 89 – Antiga exploração mineira ilegal na área de estudo.

4.7.4.1. Habitats
Foi identificado na área de estudo apenas um habitat incluído no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de
24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de fevereiro: 92A0 – Florestas-galeria de Salix
alba e Populus alba. Este habitat corresponde a cerca de 2,3% da área de estudo (1,7ha) e encontra-se
descrito acima. Não foram identificados habitats prioritários na área de estudo.
É ainda de referir a presença na área de estudo de várias áreas que correspondem a povoamentos de
sobreiro. Os povoamentos de sobreiros encontram-se protegidos pelo Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 de
maio, alterado pelo Decreto-Lei nº 155/2004, de 30 de junho. De acordo com o referido Decreto-Lei é
considerado povoamento uma formação vegetal onde se verifica presença de sobreiros ou azinheiras,
associados ou não entre si ou com outras espécies, cuja densidade satisfaz os seguintes valores
mínimos:
i.

50 árvores por hectare, no caso de árvores com altura superior a 1 m, que não atingem 30 cm
de perímetro à altura do peito;

ii.

30 árvores por hectare, quando o valor médio do perímetro à altura do peito das árvores das
espécies em causa se situa entre 30 cm e 79 cm;
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iii.

20 árvores por hectare, quando o valor médio do perímetro à altura do peito das árvores das
espécies em causa se situa entre 80 cm e 129 cm;

iv.

10 árvores por hectare, quando o valor médio do perímetro à altura do peito das árvores das
espécies em causa é superior a 130 cm.

O disposto no referido diploma quanto a povoamentos de sobreiro e azinheira aplica -se igualmente no
caso de estruturas, com largura superior a 20 m, onde se verifica presença de sobreiros ou azinheiras
associados ou não entre si ou com outras espécies, cuja densidade satisfaz os seguintes valores
mínimos definidos na alínea q) do artigo 10 desde que revelem valor ecológico elevado, avaliado de
acordo com parâmetros aprovados pelo ICNF, IP (Artigo 1-A do Decreto-Lei no 155/2004, de 30 de
junho).
Não se verifica a presença de qualquer povoamento de sobreiro ou azinheira de acordo com o Decreto Lei no 155/2004, de 30 de junho.

4.7.5. Fauna
Tendo em conta a natureza do projeto em estudo a situação de referência da fauna focar -se-á apenas
nos vertebrados terrestres, a saber anfíbios, répteis, aves e mamíferos.

4.7.5.1. Metodologia
A caracterização da fauna na área de estudo foi realizada com recurso a consulta bibliográfica e
prospeção em campo. No decorrer das deslocações realizadas na área de estudo, foram registados
todos os encontros com fauna, quer por observação de indivíduos, quer por identificação de indícios da
sua presença. A visita de campo à área de estudo foi realizada a 30 de julho de 2020.
Devido às características comportamentais de muitas espécies faunísticas (e.g. elevada mobilidade,
comportamentos esquivos, diferentes fenologias, diferentes períodos de atividade) apenas foi possível
detetar a presença de algumas das espécies potenciais na área de estudo. Contudo, através dos
habitats existentes é possível avaliar o elenco da fauna com ocorrência potencial na área de estudo.
Para a pesquisa bibliográfica foi tida em conta a localização da área de estudo, como tal foi considerada a
quadrícula UTM 10x10km ND05. As principais fontes bibliográficas utilizadas para obter um elenco faunístico
da área de estudo encontram-se listadas no Quadro 61.
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Quadro 61 – Principais fontes bibliográficas utilizadas para obtenção de um elenco faunístico.
GRUPO
Herpetofauna

Avifauna

Aves e morcegos

Mamíferos

Todos os grupos

FONTE
Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal (Loureiro et al., 2010)
Altas das Aves Nidificantes em Portugal (Equipa Atlas, 2008)
Altas das Aves Invernantes e Migradoras de Portugal (Equipa Atlas,
2018)
1º Relatório sobre a distribuição das aves noturnas em Portugal
(GTAN-SPEA, 2018)
Relatório Nacional do Artigo 12º da Diretiva Aves (2008-2012) (ICNF,
2014)
Aves Exóticas que nidificam em Portugal Continental (Matias, 2002)
Ebird (eBird, 2020)
Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas
aéreas de distribuição e transporte de energia elétrica (ICNB,2010)
Atlas de Mamíferos de Portugal (Becantel et al., 2017)
Atlas dos Morcegos de Portugal Continental (Rainho et al., 2013)
Plano Nacional de Conservação dos Morcegos Cavernícolas
(Palmeirim e Rodrigues, 1992)
4º Relatório Nacional de Aplicação da Diretiva Habitats (2013-2018)
(ICNF, 2019a)

A fonte da terminologia e nomenclatura utilizadas para cada grupo faunístico varia, tal como listados abaixo:


Herpetofauna: Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal (Loureiro et al., 2010);



Aves: Handbook of the Birds of the World and BirdLife International digital checklist of the birds of the
world (HBW & BirdLife International, 2018);



Quirópteros: Nomes comuns dos morcegos Europeus segundo a EUROBATS (Lina, 2016);



Restantes mamíferos: Atlas de Mamíferos de Portugal (Becantel et al., 2017).

4.7.5.2. Resultados
4.7.5.2.1. Anfíbios
Foram elencadas para a área de estudo sete espécies de anfíbios, distribuídas por quatro famílias, sendo
Salamandridae a mais representativa com quatro espécies cada (Quadro 62). Aquando do trabalho de campo
não foi possível confirmar a presença nenhuma espécie de anfíbio.
De entre as espécies de anfíbios elencadas contam-se dois endemismos ibéricos: a rã-de-focinho-pontiagudo
(Discoglossus galganoi) e o tritão-de-ventre-laranja (Lissotriton boscai). A maioria das espécies de anfíbios
elencadas estão classificadas com o estatuto “Pouco preocupante” de acordo com o Livro Vermelho dos
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Vertebrados de Portugal, exceto a rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus galganoi) que está classificada
com “Quase ameaçada” (Cabral et al., 2006).
É ainda de referir que uma das espécies de anfíbios elencadas está incluída no Anexo II da Convenção de
Berna, retificada pelo Decreto-Lei n.º 95/81, de 23 de julho e regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 316/89, de
22 de setembro, e as restantes seis espécies estão incluídas no Anexo III da mesma convenção. Uma das
espécies elencadas para a área de estudo encontra-se listada nos Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º
140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro (rã-de-focinho-pontiagudo);
outra encontra-se listada apenas no Anexo B-IV do mesmo decreto-lei; e uma está listada no Anexo B-V (rãverde [Pelophylax perezi]) do mesmo decreto-lei.

FAMÍLIA

Alytidae
Bufonidae
Ranidae
Salamandridae
Salamandridae
Salamandridae
Salamandridae

Quadro 62 – Lista das espécies de anfíbios elencadas para a área de estudo.
CONVENÇÕES /DEC
RETO-LEI
NOME CIENTÍFICO
NOME VULGAR
OCORRÊNCIA ENDEMISMO
D.L.
BERNA
140/99
Discoglossus
Rã-de-focinhoX
X
II
B-II/B-IV
galganoi
pontiagudo
Bufo bufo
Sapo-comum
X
III
Pelophylax
Rã-verde
X
III
B-V
perezi
Lissotriton boscai Tritão-de-ventre-laranja
X
X
III
Salamandra-dePleurodeles waltl
X
III
costelas-salientes
Salamandra
Salamandra-de-pintasX
III
salamandra
amarelas
Triturus
Tritão-marmorado
X
III
B-IV
marmoratus

ESTATUTO
CONSERVAÇÃO

Nota: (Ocorrência: X – potencial, C – confirmada. Estatuto de conservação em Portugal, de acordo com o Livro Vermelho
(Cabral et al., 2006): LC – Pouco preocupante; NT – Quase ameaçada).

4.7.5.2.2. Répteis
Foram ainda elencadas 13 espécies de répteis, distribuídas por sete famílias, sendo Lacertidae a mais
representativa com cinco espécies (Quadro 63). Aquando do trabalho de campo foi possível confirmar a
presença duas espécies na área de estudo, nomeadamente a lagartixa-do-mato (Psammodromus algirus) e a
lagartixa-ibérica (Podarcis hispanica).
A maioria das espécies elencadas possui estatuto de conservação “Pouco preocupante”, exceto a lagartixade-dedos-denteados (Acanthodactylus erythrurus) e a lagartixa-do-mato-ibérica (Psammodromus hispanicus),
classificadas como “Quase ameaçadas” e, a víbora-cornuda (Vipera latastei) que se encontra classificada
como “Vulnerável” (Cabral et al., 2006).
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Das espécies de répteis elencadas, três estão incluídas no Anexo II da Convenção de Berna, retificada pelo
Decreto-Lei n.º 95/81, de 23 de julho e regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de setembro, e
outras nove estão incluídas no Anexo III da mesma convenção. Duas das espécies elencadas para a área de
estudo encontram-se listadas no Anexo B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo DecretoLei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro.
Quadro 63 – Lista das espécies de répteis elencadas para a área de estudo.

CONVENÇÕES /DE
CRETO-L EI
FAMÍLIA

NOME CIENTÍFICO

NOME VULGAR

OCORRÊNCIA
BERNA

Viperidae
Colubridae

Lacertidae

Vipera latastei
Coronella girondica
Hemorrhois
hippocrepis
Rhinechis scalaris
Acanthodactylis
erythrurus
Podarcis hispanica
Psammodromus
algirus
Psammodromus
hispanicus
Timon lepidus

Natricidae

Natrix maura

Phyllodactylidae

Tarentola mauritanica
Malpolon
monspessulanus

Colubridae
Colubridae
Lacertidae
Lacertidae
Lacertidae
Lacertidae

Psammophiidae

D.L.
140/99

ESTATUTO
CONSERVAÇÃO

Víbora-cornuda
Cobra-lisa-meridional

P
P

II
III

Cobra-de-ferradura

P

II

Cobra-de-escada
Lagartixa-de-dedosdenteados
Lagartixa ibérica

P

III

LC

P

III

NT

P

III

Lagartixa-do-mato

P

III

LC

P

III

NT

P

II

LC

P

III

LC

P

III

LC

P

III

LC

Lagartixa-do-matoibérica
Sardão
Cobra-de-águaviperina
Osga
Cobra-rateira

VU
LC
B-IV

B-IV

LC

LC

Nota: (Ocorrência: X – potencial, C – confirmada. Estatuto de conservação em Portugal, de acordo com o Livro Vermelho
(Cabral et al., 2006): LC – Pouco preocupante; NT – Quase ameaçada; VU – Vulnerável

4.7.5.2.3. Aves
O elenco avifaunístico para a área de estudo engloba 79 espécies, pertencentes a 38 famílias (Quadro 64).
As famílias de aves mais bem representadas são Accipitridae, com sete espécies, assim como Muscicapidae
e Fringillidae com cinco espécies (Figura 90). Aquando do trabalho de campo foi possível confirma a presença
de sete espécies de aves.
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Figura 90 – Famílias avifaunísticas mais bem representadas na área de estudo.

A maioria das espécies elencadas é residente (59,5%) ou migradora reprodutora (26,6%) e está associada a
biótopos florestais (35,4%), agrícolas (22,8%) e indiferenciados (29,0%). Importa ainda referir que, 43 das
espécies elencadas para a área de estudo se encontram listadas no Anexo II da Convenção de Berna; e
outras 32 espécies no Anexo III da mesma Convenção. Um total de 29 espécies elencadas para a área de
estudo estão listadas no Anexo II da Convenção de Bona, transposta pelo Decreto-Lei n.º 103/80, de 11 de
outubro. Importa ainda referir que 10 das espécies de aves estão listadas no Anexo A-I do Decreto-Lei n.º
140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro. Acrescenta-se ainda que,
seis das espécies elencadas encontram-se listadas no Anexo A-II da Convenção CITES.
Para a área de estudo estão elencadas três espécies ameaçadas:


Açor (Accipiter gentilis), espécie classificada como “Vulnerável” (Cabral et al., 2006). A ocorrência
desta espécie na área de estudo é tida como provável, dada a presença de manchas florestais
(habitat preferencial de ocorrência);



Noitibó-de-nuca-vermelha (Caprimulgus ruficollis) está classificado como “Vulnerável” (Cabral et al.,
2006). A ocorrência desta espécie na área de estudo considera-se provável atendendo à existência
de manchas florestais (habitat favorável para a espécie);



Noitibó-cinzento (Caprimulgus europaeuss), espécie classificada como “Vulnerável” (Cabral et al.,
2006). Na área de estudo existem manchas de habitat preferencial para a ocorrência desta espécie
(florestal) pelo que, se considera provável a presença da mesma.
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Quadro 64 – Lista das espécies de aves elencadas para a área de estudo.
CONVENÇÕES/DECRETO -L EI

E STATUTO DE
CONSERVAÇÃO

F ENOLOGIA

H ABITAT AVES

III

LC

MgRep/I

Agrícola

P

III

LC

R

Agrícola

Pato-real

P

III

LC

R/I

Aquático

Columba livia

Pombo-das-rochas

P

III

DD

R

Columbidae

Columba palumbus

Pombo-torcaz

P

LC

R/I

Indiferenciado

Columbidae

Streptopelia turtur

Rola-brava

P

III

LC

MgRep/MP

Agrícola

Columbidae

Streptopelia decaocto

Rola-turca

P

III

LC

R

Indiferenciado

Caprimulgidae

Caprimulgus ruficollis

Noitibó-de-nuca-vermelha

P

II

VU

MgRep/MP

Florestal

Noitibó-cinzento

P

II

VU

MgRep/MP

Florestal

F AMÍLIA

NOME CIENTÍFICO

NOME VULGAR

OCORRÊNCIA

Phasianidae

Coturnix coturnix

Codorniz

P

Phasianidae

Alectoris rufa

Perdiz

Anatidae

Anas platyrhynchos

Columbidae

Caprimulgidae

Caprimulgus
europaeus

BERNA

BONA

CITES

D.L. 140/99

II

A-I

Apodidae

Tachymarptis melba

Andorinhão-real

P

II

NT

MgRep/MP

Indiferenciado

Apodidae

Apus apus

Andorinhão-preto

P

III

LC

MgRep/MP

Indiferenciado

Cuculidae

Cuculus canorus

Cuco

P

III

LC

MgRep/MP

Indiferenciado

Rallidae

Gallinula chloropus

Galinha-d'água

P

III

LC

R/I

Aquático

Tytonidae

Tyto alba

Coruja-das-torres

P

II

II

LC

R

Indiferenciado

Strigidae

Athene noctua

Mocho-galego

P

II

II

LC

R

Indiferenciado

Strigidae

Otus scops

Mocho-d'orelhas

P

II

II

DD

MgRep/MP

Florestal

Strigidae

Strix aluco

Coruja-do-mato

P

II

II

LC

R

Florestal

Strigidae

Bubo bubo

Bufo-real

P

II

II

A-I

NT

R

Indiferenciado

Accipitridae

Elanus caeruleus

Peneireiro-cinzento

P

III

II

A-I

NT

R

Agrícola

Accipitridae

Circaetus gallicus

Águia-cobreira

P

III

II

A-I

NT

MgRep/MP

Florestal

Accipitridae

Hieraaetus pennatus

Águia-calçada

P

III

II

A-I

NT

MgRep/MP/I

Florestal

outubro de 2021

206

Estudo de Impacte Ambiental da Mina Faleca – Relatório Síntese
- Reformulado

F ENOLOGIA

H ABITAT AVES

II

E STATUTO DE
CONSERVAÇÃO
LC

R/MP

Florestal

III

II

VU

R/MP/I

Florestal

P

III

II

LC

MgRep/MP

Florestal

Águia-d'asa-redonda

P

III

II

LC

R/MP

Florestal

F AMÍLIA

NOME CIENTÍFICO

NOME VULGAR

OCORRÊNCIA

CONVENÇÕES/DECRETO -L EI

Accipitridae

Accipiter nisus

Gavião

P

III

Accipitridae

Accipiter gentilis

Açor

P

Accipitridae

Milvus migrans

Milhafe-preto

Accipitridae

Buteo buteo

Upupidae

Upupa epops

Poupa

P

II

Meropidae

Merops apiaster

Abelharuco

P

II

Alcedinidae

Alcedo atthis

Guarda-rios

P

II

Picidae

Picus viridis

Peto-real

P

Picidae

Dendrocopos major

Pica-pau-malhado

Falconidae

Falco tinnunculus

Laniidae

A-I

LC

R/MP

Agrícola

LC

MgRep/MP

Indiferenciado

LC

R/MP/I

Aquático

II

LC

R

Florestal

P

II

LC

R

Florestal

Peneireiro

P

II

LC

R/MP

Agrícola

Lanius meridionalis

Picanço-real

P

II

LC

R

Agrícola

Laniidae

Lanius senator

Picanço-barreteiro

P

II

NT

MgRep/MP

Agrícola

Corvidae

Garrulus glandarius

Gaio

C

LC

R

Florestal

Corvidae

Corvus corax

Corvo

P

III

NT

R

Indiferenciado

Corvidae

Corvus corone

Gralha-preta

C

LC

R

Florestal

Paridae

Periparus ater

Chapim-carvoeiro

P

II

LC

R

Florestal

Chapim-de-poupa

P

II

LC

R

Florestal

Chapim-azul

P

II

LC

R

Florestal

LC

R

Florestal

LC

R

Indiferenciado

LC

R/I

Indiferenciado

Paridae
Paridae

Lophophanes
cristatus
Cyanistes caeruleus

II
A-I

II

II

Paridae

Parus major

Chapim-real

P

II

Alaudidae

Lullula arborea

Cotovia-dos-bosques

P

III

Alaudidae

Alauda arvensis

Laverca

P

III

Cisticolidae

Cisticola juncidis

Fuinha-dos-juncos

P

III

II

LC

R

Agrícola

Acrocephalidae

Hippolais polyglotta

Felosa-poliglota

P

III

II

LC

MgRep/MP

Matos
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F ENOLOGIA

H ABITAT AVES

II

E STATUTO DE
CONSERVAÇÃO
LC

MgRep/MP

Indiferenciado

P

II

LC

MgRep/MP

Indiferenciado

Andorinha-das-chaminés

P

II

LC

MgRep/MP/I

Indiferenciado

Riparia riparia

Andorinha-das-barreiras

P

II

LC

MgRep/MP

Indiferenciado

Phylloscopidae

Phylloscopus ibericus

Felosinha-ibérica

P

III

II

LC

MgRep

Florestal

Scotocercidae

Cettia cetti

Rouxinol-bravo

P

III

II

LC

R

Aquático

Aegithalidae

Aegithalos caudatus

Chapim-rabilongo

P

III

II

LC

R

Florestal

Sylviidae

Sylvia atricapilla

Toutinegra-de-barrete

P

II

II

LC

R/I

Florestal

Sylviidae

Sylvia melanocephala

Toutinegra-dos-valados

P

II

II

LC

R

Matos

Sylviidae

Sylvia undata

Toutinegra-do-mato

P

II

II

LC

R

Matos

Certhiidae

Certhia brachydactyla

Trepadeira

P

II

LC

R

Florestal

Sittidae

Sitta europaea

Trepadeira-azul

P

II

LC

R

Florestal

Carriça

P

II

LC

R

Florestal

LC

R

Agrícola

F AMÍLIA

NOME CIENTÍFICO

NOME VULGAR

OCORRÊNCIA

Hirundinidae

Delichon urbicum

Andorinha-dos-beirais

C

Hirundinidae

Cecropis daurica

Andorinha-dáurica

Hirundinidae

Hirundo rustica

Hirundinidae

Troglodytidae

Troglodytes
troglodytes

CONVENÇÕES/DECRETO -L EI

A-I

Sturnidae

Sturnus unicolor

Estorninho-preto

P

III

Turdidae

Turdus viscivorus

Tordoveia

P

III

II

LC

R

Indiferenciado

Turdidae

Turdus merula

Melro

P

III

II

LC

R

Indiferenciado

Muscicapidae

Erithacus rubecula

Pisco-de-peito-ruivo

P

II

II

LC

R/MP/I

Indiferenciado

Rouxinol-comum

C

II

II

LC

MgRep/MP

Florestal

Muscicapidae

Luscinia
megarhynchos

Muscicapidae

Phoenicurus ochruros

Rabirruivo-comum

P

II

II

LC

R/MP/I

Indiferenciado

Muscicapidae

Monticola solitarius

Melro-azul

P

II

II

LC

R

Matos

Muscicapidae

Saxicola torquatus

Cartaxo-comum

P

II

II

LC

R

Agrícola

Regulidae

Regulus ignicapilla

Estrelinha-real

P

II

II

LC

R/I

Florestal
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F AMÍLIA

NOME CIENTÍFICO

NOME VULGAR

OCORRÊNCIA

Estrildidae

Estrilda astrild

Bico-de-lacre

P

Passeridae

Passer domesticus

Pardal

P

Passeridae

Passer montanus

Pardal-montês

P

III

Motacillidae

Anthus campestris

Petinha-dos-campos

P

II

II

Motacillidae

Motacilla cinerea

Alvéola-cinzenta

P

II

Motacillidae

Motacilla alba

Alvéola-branca

C

II

Fringillidae

Fringilla coelebs

Tentilhão

P

Fringillidae

Chloris chloris

Verdilhão

Fringillidae

Linaria cannabina

Fringillidae

E STATUTO DE
CONSERVAÇÃO

F ENOLOGIA

H ABITAT AVES

Int

Indiferenciado

LC

R

Indiferenciado

LC

R/MP

Agrícola

LC

MgRep/MP/I

Agrícola

II

LC

R/I

Aquático

II

LC

R/I

Agrícola

III

LC

R/I

Florestal

P

II

LC

R

Indiferenciado

Pintarroxo

P

II

LC

R

Agrícola

Carduelis carduelis

Pintassilgo

C

II

LC

R/I

Agrícola

Fringillidae

Serinus serinus

Milheira

C

III

LC

R

Florestal

Emberizidae

Emberiza calandra

Trigueirão

P

III

LC

R

Agrícola

Emberizidae

Emberiza cirlus

P

II

LC

R

Agrícola

Escrevedeira-de-gargantaamarela

CONVENÇÕES/DECRETO -L EI
III

A-I

Nota: Ocorrência: X – potencial, C – confirmada. Estatuto de conservação em Portugal, de acordo com o Livro Vermelho (Cabral et al., 2006): LC – Pouco preocupante; NT – Quase ameaçada;
VU – Vulnerável; DD – Informação Insuficiente
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De acordo com a Cartografia de Manual de apoio à análise de projectos relativos à instalação de linhas aéreas
de distribuição e transporte de energia eléctrica (ICNB, 2010) a área de estudo não se sobrepõe a qualquer área
crítica ou muito crítica para as aves. Contudo existem na envolvente da área de estudo (considerada num raio de
20km), áreas críticas e muito críticas para as aves, nomeadamente (ver Figura 91):


Uma área crítica para outras aves, situada a cerca de 10km a norte da área de estudo que, corresponde
a buffers 5km em torno de locais de abrigo gralha-de-bico-vermelho (Pyrrhocorax pyrrhocorax);



Uma área crítica para aves de rapina, correspondentes a um buffer de 5km torno de um ninho de águia
de Bonelli (Aquila fasciata), situada também a 14km a sudoeste da área de estudo;



Seis áreas muito críticas para outras aves localizadas a norte da área de estudo, a uma distância entre
os 13 e 20km, que correspondem a buffers de 1km em torno de abrigos de gralha-de-bico-vermelho;



Uma área muito crítica para aves de rapina, que corresponde a um buffer de 1km em torno de um ninho
de águia de Bonelli, localizada a cerca de 19km a sudoeste da área em estudo.

Importa ainda referir que de acordo com o Grupo de Trabalho em Águia-de-Bonelli da Sociedade Portuguesa
para o Estudo das Aves (GTAB-SPEA) não existe informação relevante sobre a ocorrência e nidificação de aves
de rapina para a área de estudo.
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Figura 91 – Áreas sensíveis para aves na envolvente da área de estudo.
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4.7.5.2.4. Mamíferos
O elenco faunístico da área de estudo engloba um total de 16 espécies de mamíferos, distribuídas por 11
famílias (Quadro 65). Durante o trabalho de campo foi confirmada a presença de uma espécie: o coelho-bravo
(Oryctolagus cuniculus).
A maioria das espécies elencadas encontram-se classificadas como “Pouco preocupantes” de acordo com o
Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal. Contudo, salienta-se que uma das espécies elencadas se encontra
classificada como “Quase ameaçada”: o coelho-bravo (Cabral et al., 2006).
Importa ainda referir a presença de duas espécies elencadas para a área de estudo no Anexo II da Convenção
de Berna; e de outras sete espécies no Anexo III da mesma Convenção. Para a área de estudo estão listadas:
uma espécie nos Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei
n.º49/2005, de 24 de fevereiro; uma espécie listada apenas no Anexo B-IV e outra espécie apenas no Anexo BV; e uma outra espécie está listada nos Anexos B-V e D do mesmo Decreto-Lei.
Quadro 65 – Lista das espécies de mamíferos elencados para a área de estudo.

FAMÍLIA

NOME CIENTÍFICO

NOME VULGAR

OCORRÊNCIA

Suidae
Canidae

Sus scrofa
Vulpes vulpes

Javali
Raposa

P
P

Herpestidae

Herpestes ichneumon

Sacarrabos

P

Mustelidae

Lutra lutra

Lontra

P

Texugo
Geneta
Morcego-pigmeu
Ouriço-cacheiro
Musaranho-dedentes-brancos
Toupeira
Lebre
Coelho-bravo
Rato-do-campo
Rato-das-hortas
Ratazana
Esquilo

P
P
P
P

Mustelidae
Meles meles
Viverridae
Genetta genetta
Vespertilionidae Pipistrellus pygmaeus
Erinaceidae
Erinaceus europaeus
Soricidae

Crocidura russula

Talpidae
Leporidae
Leporidae
Muridae
Muridae
Muridae
Sciuridae

Talpa occidentalis
Lepus granatensis
Oryctolagus cuniculus
Apodemus sylvaticus
Mus spretus
Rattus norvegicus
Sciurus vulgaris

P
P
P
C
P
P
P
P

CONVENÇÕES /DECRETO-LEI
ESTATUTO DE
D.L. CONSERVAÇÃO
BERNA BONA CITES
140/99
LC
D
LC
B-V /
III
LC
D
B-II /
II
A-I
LC
B-IV
III
LC
III
B-V
LC
II
II
B-IV
LC
III
LC
III

LC
LC
LC
NT
LC
LC
NA
LC

III

III

Nota: Ocorrência: X – potencial, C – confirmada. Estatuto de conservação em Portugal, de acordo com o Livro Vermelho
(Cabral et al., 2006): LC – Pouco preocupante; NT – Quase ameaçada; VU – Vulnerável; DD – Informação Insuficiente
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De acordo com a Cartografia de Manual de apoio à análise de projectos relativos à instalação de linhas aéreas
de distribuição e transporte de energia eléctrica (ICNB, 2010), a área de estudo não se sobrepõe com nenhum
abrigo de importância nacional, regional ou local de morcegos conhecido. Contudo, existem na envolvente da
área de estudo (num raio de 20 km) vários abrigos conhecidos de morcegos (ver Figura 92), nomeadamente:


Um abrigo de importância nacional, que dista cerca de 10km da zona sudoeste da área de estudo,
conhecido por albergar morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersii);



Um abrigo de importância nacional, localizado a cerca de 11km a norte da área de estudo, conhecido
por albergar morcego-de-peluche e Myotis sp.;



Seis abrigos de importância regional ou local, dos quais três se localizam a norte da área de estudo,
entre os 11 a 19km e, outros três que se situam a nordeste da área de estudo, entre os 17 e 20km.
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Figura 92 – Abrigos de morcegos conhecidos na envolvente da área de estudo.
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4.8. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
4.8.1. Metodologia
O ordenamento do território deverá englobar um conjunto de ações, quer de carácter global quer setorial, que
visem proporcionar melhores condições de vida às populações e contribuir para a promoção do desenvolvimento
local.
Assim, a elaboração do presente Projeto obriga a identificar e ponderar, nos diversos âmbitos, os planos,
programas e Projetos, da iniciativa da administração pública, com incidência na área que respeitam, de forma a
assegurar as necessárias compatibilizações.
No sentido de alcançar esse objetivo, o sistema de gestão territorial articula os diversos instrumentos de gestão
territorial organizando-os de acordo com o seu âmbito e os seus objetivos específicos:


Instrumentos de desenvolvimento territorial de natureza estratégica que traduzem as grandes opções com
relevância para a organização do território (Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território
(PNPOT), Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT);



Instrumentos de planeamento territorial de natureza regulamentar que estabelecem o regime de uso do solo
(Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT), designadamente Planos Diretores Municipais
(PDM));



Instrumentos de política setorial que programam ou concretizam as políticas de desenvolvimento económico
e social (Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH), Programas Regionais de Ordenamento
Florestal (PROF)).

A pesquisa efetuada, procede de modo exaustivo à identificação dos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT)
que incidem sobre a área do Projeto, descrevendo-se nos pontos seguintes a sistematização dos mesmos.

4.8.2. Enquadramento nos instrumentos de gestão territorial
Na área de estudo, para implantação da Mina da Faleca, incidem os instrumentos de gestão territorial que se
indicam no Quadro 66.
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Quadro 66 - Instrumentos de Gestão Territorial em Vigor na área de implantação do Projeto
Âmbito

Designação

Publicação

Planos de âmbito
Nacional

Programa Nacional da Política de Ordenamento do
Território (PNPOT)

Lei n.º 99/2019, de 5 de setembro

Planos de Âmbito
Regional

Plano Regional de Ordenamento do Território do
Oeste e Vale do Tejo (PROT-OVT)

Resolução de Conselho de Ministros n.º 64A/2009, em 6 de agosto de 2009, retificado
pela Declaração de Rectificação n.º 71A/2009, de 2 de outubro

Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo e
Ribeiras do Oeste (PGRH RH5A)

2.º ciclo de planeamento: Resolução do
Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de
setembro, republicada pela Declaração de
Retificação n.º 22-B/2016, de 18 de novembro

Programa Regional de Ordenamento Florestal de
Lisboa e Vale do Tejo (PROF de Lisboa e Vale do
Tejo)

Portaria n.º 52/2019, de 11 de fevereiro e
Declaração de Retificação n.º 13/2019, de 12
de abril

PDM de Rio Maior

Resolução do Conselho de Ministros
n.º 47/95, de 17 de maio e posteriores
alterações

Planos Setoriais

Instrumentos de
Âmbito Municipal

4.8.2.1. Planos de âmbito nacional
Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território
O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) é o instrumento de topo do sistema
de gestão territorial, de natureza estratégica, define objetivos e opções estratégicas de desenvolvimento
territorial e estabelece o modelo de organização do território nacional. O PNPOT constitui-se como o quadro de
referência para os demais programas e planos territoriais e como um instrumento orientador das estratégias com
incidência territorial e constitui um instrumento de cooperação com os demais Estados Membros para a
organização do território da União Europeia.
O PNPOT estabelece os princípios e as regras orientadoras da disciplina a definir por novos planos especiais de
ordenamento do território e implica a alteração dos planos especiais de ordenamento do território preexistentes
que com o mesmo não se compatibilizem.
A primeira revisão do PNPOT, foi aprovada através da Lei n.º 99/2019, de 5 de setembro, cuja estrutura dividese em três documentos: Diagnóstico, onde se realiza um diagnóstico do território; Estratégia e Modelo Territorial,
onde se determina a estratégia de desenvolvimento territorial; e Agenda para o Território, no qual é estabelecido
um novo programa de ação.
A Agenda para o Território constitui o Programa de Ação 2030 do PNPOT. No seguimento do Diagnóstico e do
relatório de Estratégia, esta Agenda responde às opções estratégicas inerentes aos 5 desafios territoriais,
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subdivididos em 15 opções estratégicas de base territorial, e visa concretizar o Modelo Territorial
esquematizado.
No que respeita ao Domínio Natural, visa-se a otimização e a adaptação, dinamizando a apropriação e a
capitalização dos recursos naturais e da paisagem, consistindo uma das suas medidas em Planear e gerir de
forma integrada os recursos geológicos e mineiros (Medida 1.5).
Conforme enunciado no PNPTO, os recursos geológicos fornecem matérias-primas indispensáveis à
manutenção da sociedade e a sua relevância tende a aumentar face às dinâmicas que se anteveem para uma
sociedade descarbonizada. Portugal dispõe de recursos geológicos significativos, também no seu espaço
marítimo, um dos maiores do mundo, envolvendo recursos minerais (metálicos e não metálicos), massas
minerais (pedreiras), recursos hidrogeológicos (águas minerais naturais e de nascente), recursos geotérmicos e
património geológico e mineiro, que interessa inventariar, avaliar e valorizar, alguns dos quais têm elevada
relevância mundial como sejam os minerais de estanho, tungsténio, cobre e lítio. O conjunto de atividades
relacionadas com a valorização destes recursos representa um significativo impacto na economia nacional e
regional, sendo um importante fator de desenvolvimento, em particular nas regiões mais desfavorecidas.
A importância socioeconómica e as implicações em termos de ordenamento do território, justificam o
aprofundamento do conhecimento do potencial geológico com interesse económico, por forma a facilitar a sua
identificação nos Instrumentos de Gestão do Território (IGT) e a adoção de um quadro de salvaguarda que
preserve a sua compatibilização, com as outras políticas nacionais, com base nos princípios do desenvolvimento
sustentável, que contemple de modo integrado as vertentes económica, social e ambiental. Embora numa escala
mais pequena, e apenas em algumas regiões, a utilização de recursos geotérmicos poderá contribuir para a
redução da utilização de fontes fósseis de energia e de emissão de GEE.
A Medida 1.5 aponta assim, para a necessidade de apoiar ações de identificação, caraterização e quantificação
dos recursos geológicos, nomeadamente a nível da localização das ocorrências minerais e sua dimensão, sendo
para o efeito importante concretizar uma base de dados geológicos digital, de mapeamento e caraterização dos
recursos, baseada na informação atualizada e considerando os resultados de prospeção e pesquisa dos projetos
realizados, para, de forma mais fidedigna, caracterizar esse potencial.
O esclarecimento dos contextos geológicos das diferentes áreas deverá dar suporte técnico e científico a
decisões em matéria de planeamento e de gestão do território, sendo também um importante instrumento de
valorização sustentada do potencial nacional e de apoio ao investidor. Esta base de conhecimento deverá ser
complementada com atividades de I&D que promovam o valor acrescentado nacional, sendo também
importante, numa perspetiva de circularidade da economia, que se desenvolvam projetos de investigação ou
iniciativas de inovação relacionadas com a reciclagem dos minerais que reduza a “pressão” sobre os minerais de
origem primária.
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Neste âmbito o PNPOT determina os seguintes objetivos operacionais:
1. Aumentar o conhecimento do potencial geológico nacional a nível de localização das ocorrências minerais.
2. Otimizar a valorização sustentada dos recursos geológicos e mineiros nacionais.
3. Apoiar os processos de decisão no âmbito da elaboração dos Instrumentos de Gestão do Território
(identificação de áreas afetas à exploração de recursos geológicos assegurando a minimização dos impactes
ambientais e a compatibilização de usos).
4. Possibilitar a demarcação de áreas de potencial interesse geológico e respetiva classificação legal, que
assegure a preservação dos recursos e o respetivo aproveitamento.
5. Desenvolver projetos de I&D que promovam a valorização da fileira dos recursos e a circularidade da
economia.
6. Concluir o Plano de Recuperação ambiental das áreas mineiras abandonadas e degradadas, e assegurar a
implementação de programas de monitorização e controlo após a fase de reabilitação;
7. Assegurar a proteção dos núcleos populacionais, das pessoas, da paisagem, dos recursos hídricos e dos
sistemas ecológicos relativamente à exploração de recursos geológicos e mineiros.
A operacionalização destas orientações deverá ser assumida em IGT de nível inferior.
Trata-se assim, de um instrumento de gestão territorial que vincula apenas entidades públicas, não se
justificando, por isso, a análise da compatibilidade do Projeto com este instrumento.
Não obstante, refere-se que o Projeto em estudo se enquadra nas estratégias definidas pelo PNPOT.

4.8.2.2. Planos de âmbito regional
Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo (PROT-OVT)
De acordo com a redação do novo Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, os programas regionais definem a estratégia regional de
desenvolvimento territorial, integrando as opções estabelecidas a nível nacional e considerando as estratégias
sub-regionais e municipais de desenvolvimento local, constituindo o quadro de referência para a elaboração dos
programas e dos planos intermunicipais e dos planos municipais de ordenamento do território (n.º 1 do artigo.
52.º).

outubro de 2021

218

Estudo de Impacte Ambiental da Mina
Faleca – Relatório Síntese - Reformulado

A área em estudo encontra-se englobada no âmbito do Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e
Vale do Tejo (PROT-OVT), aprovado em Resolução de Conselho de Ministros n.º 64-A/2009, em 6 de agosto de
2009 e retificado pela Declaração de Rectificação n.º 71-A/2009, de 2 de outubro.
Este Plano pretende ser um instrumento fundamental de articulação entre o Programa Nacional da Política de
Ordenamento do Território (PNPOT), os diversos instrumentos de política sectorial com expressão territorial e os
instrumentos de planeamento municipal, servindo de quadro de referência e definindo orientações para as
decisões da Administração e para a elaboração de outros instrumentos de gestão territorial, em particular dos
Planos Municipais de Ordenamento do Território.
De acordo com o Modelo de Gestão Territorial definido no PROT-OVT, a área de implantação do projeto
localiza-se na Unidade Territorial (UT) 7 – Oeste Florestal.

Figura 93 – Unidades Territoriais do PROT OVT

De acordo com o PROT OVT, a UT Oeste Florestal caracteriza-se por um relevo ondulado ocupado com
povoamentos florestais de eucalipto e pinheiro bravo associados à função de produção florestal (o que lhe
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confere elevado potencial de biomassa). Pontualmente, surgem alguns olivais, vinhas e zonas de agricultura em
baixa aluvionar.
A edificação é essencialmente dispersa, sendo de salientar a presença de algumas áreas afetas a indústrias,
comércio ou logística. No sistema urbano interno destacam-se Rio Maior a norte, e, Alenquer, e Alcoentre a sul.
No exterior, Azambuja e Alcanena também exercem alguma polarização sobre a unidade.
Nesta unidade ocorre uma forte ligação transversal entre o Oeste e o Vale do Tejo potenciada pelo cruzamento
da A15 com a EN1 (atual IC2).
Em especial na parte norte da unidade regista-se uma concentração de pecuária intensiva e de grandes
unidades de extração de calcário.
Quanto aos recursos hídricos, são vários os cursos de água que atravessam ou partem desta unidade em
direção à bacia do Rio Tejo, destacando-se, entre outros, os rios Maior e Alviela. Em termos de recursos
subterrâneos, a unidade é servida pelo aquífero Ota–Alenquer.
Em termos de recursos geológicos, nos concelhos de Alenquer e Rio Maior, exploram-se calcários para
produção de agregados que se destinam fundamentalmente à construção civil e obras públicas.
Localizadas a 3Km da cidade de Rio Maior, junto à EN1, encontram-se as únicas salinas de sal-gema existentes
em Portugal, cujo sal provém de uma mina de sal-gema, extensa e profunda que é atravessada por uma
corrente de água subterrânea.
O projeto em análise vai ao encontro do preconizado, em termos genéricos, no PROT-OVT e, em particular, no
Eixo Estratégico II das Opções Estratégicas de Base Territorial (OEBT): Potenciar as Vocações Territoriais num
Quadro de Sustentabilidade Ambiental. Este objetivo estratégico menciona a necessidade de promover o
“aproveitamento das atividades agrícolas, florestais (…), conciliando-as com as dinâmicas urbanas e as áreas
fundamentais para a conservação da natureza e da paisagem e promover o aproveitamento dos recursos
geológicos, numa perspetiva de compatibilização dos valores naturais e patrimoniais com as componentes
económica e social”.
No que se refere à Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental (ERPVA) definida no PROT-OVT,
esta constitui uma estrutura multifuncional com diferentes objetivos de proteção de áreas para a conservação da
natureza, preservação de biodiversidade e recursos hídricos, apoio ao turismo integrado, recreio e lazer e
articulação com a rede urbana.
A ERPVA é constituída por uma rede hierarquizada de sistemas e subsistemas concretizada num conjunto de
áreas nucleares e complementares e de corredores ecológicos. Estas áreas e estes corredores estão
organizados em três níveis – Redes Primária, Secundária e Complementar - correspondentes com a importância
que possuem na estruturação ambiental do território regional.
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A cada um destes três níveis estão associadas orientações estratégicas e normas orientadoras com diferentes
graus de exigência em termos de ordenamento e gestão do território.
A Rede Primária inclui 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.
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. A Rede
Secundária compreende Áreas Nucleares Secundárias (ANS) e Corredores Ecológicos Secundários (CES).
A Rede Complementar decorre da existência de um conjunto relevante de valores naturais associados às
atividades agrícola e florestal e a paisagens muito humanizadas com elevado valor paisagístico.
Refere-se que o projeto insere-se na ERPVA estabelecida no PROT OVT, nomeadamente em corredor
ecológico secundário pertencente à Rede Secundária, conforme se pode verificar na Figura 94, e em Paisagem
Notável pertencente à Rede Complementar (Figura 95).
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Figura 94 – ERPVA do PROT OVT – Rede Primária e Secundária
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Figura 95 – ERPVA do PROT OVT – Rede Complementar

As áreas e corredores identificados na ERPVA, com excepção das que têm estatuto legal definido,
correspondem a áreas em que os valores em presença têm carácter dominante ainda que no seu interior
possam existir áreas às quais se apliquem outros regimes ou estatutos de conservação. Esta orientação, não
obriga a que os usos do solo se mantenham estáticos nestes territórios, mas sim que as alterações de uso do
solo decorrentes das dinâmicas territoriais instaladas, considerem como preocupação dominante e componente
da decisão, as questões ambientais e os valores ecológicos em presença.
Os CES, onde se insere o Projeto, identificados na rede secundária, procuram estabelecer uma estrutura em
rede que efectua a ligação transversal entre os diferentes sistemas ecológicos regionais. Estes corredores
promovem a conservação da biodiversidade aquática e ribeirinha e estabelecem eixos de movimentação para
espécies de fauna e flora terrestres que garantam a manutenção da biodiversidade em sistemas de elevada
produtividade agrícola e florestal.
Os CES acompanham, na maioria dos casos os cursos de água mais naturalizados e com importância regional,
os respectivos vales aluvionares, assim como, eixos de continuidade de vegetação natural e semi-natural. No
presente caso, o CES encontra-se definido sobre o vale do rio Maior.
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No que se refere à Paisagem Notável, onde se localiza o Projeto, integrada na Rede Complementar, esta
corresponde às Salinas de Rio Maior, uma paisagem única na região pela forma dos tanques, pelas casas em
madeira, pelas pirâmides de sal mas sobretudo, pela sua localização a 30km do mar, no sopé da serra dos
Candeeiros numa zona envolvida por arvoredo e terras de cultivo.
O PROT identificou ainda um conjunto de perigos naturais considerados na Região, que serviram de base para
que o modelo territorial para a Região considere uma combinação sustentável de um território qualificado e
dotado de sistemas ativos de segurança no desenvolvimento de sistemas estruturantes (urbano, ambiental e
transportes e mobilidades). No PROT OVT procurou-se a excelência dos sistemas construídos e naturais e o
bem-estar das populações através, por um lado, do aprofundamento de uma cultura de risco, sustentada na
informação, conhecimento e preparação da população, sobre os perigos que afetam o seu território. Por outro
lado, adquirem prioridade, a segurança, a salvaguarda e o controlo do risco, no planeamento municipal.
Conforme se pode verificar na Figura 96, a área do Projeto, incide numa zona de perigosidade sísmica elevada e
perigosidade de incêndio moderada.
Nas áreas enquadradas em risco sísmico, o instrumento aponta para a orientações no sentido da redução da
vulnerabilidade dos edifícios face aos sismos, facilitar a intervenção de socorro em situação de emergência,
garantindo distâncias de segurança adequadas entre os edifícios, devendo estar articulado em sede de PMOT.
Ao nível do risco de incêndio florestal remete para o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios
(PMDFCI) e para o cumprimento das regras impostas pelo normativo legislativo em vigor em matéria de defesa
da floresta.
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Figura 96 – PROT OVT – Riscos

O PROT OVT define as estratégias de base territorial para o desenvolvimento do Oeste e Vale do Tejo,
enquadrando os investimentos a realizar e servindo de quadro de referência para a elaboração dos planos
especiais, intermunicipais e municipais de ordenamento do território.
A publicação do PROT-OVT tem em vista a revisão e alteração generalizada dos planos diretores municipais em
vigor, para efeitos de incorporação coerente e integrada das suas orientações e diretrizes, bem como a alteração
dos planos especiais de ordenamento do território e demais planos naquilo que não cumpram o preconizado
pelo Plano Regional.
De todos os Instrumentos de Gestão Territorial os Planos Especiais de Ordenamento do Território (PEOT), bem
como os Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT), são os únicos que, para além de vincularem
entidades públicas, vinculam direta e imediatamente os particulares.
Neste sentido, realça-se que os PROT não são direta e imediatamente vinculativos para os particulares, mas
pretendem sim fixar valores ou limiares máximos para as diferentes tipologias de uso do solo na região, nos
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casos em que tal é considerado imprescindível para o correto ordenamento do território. Caberá, depois, a cada
município, através dos planos municipais de ordenamento do território, que já se aplicam diretamente aos
particulares, definir a situação concreta que considerem mais adequada para o seu território, nos limites dos
parâmetros estabelecidos no PROT.
Deste modo, e uma vez que se está perante um plano desprovido de eficácia plurisubjetiva, que vincula apenas
entidades públicas, não se justifica analisar a compatibilidade do Projeto com este instrumento de gestão
territorial.

4.8.2.3. Planos Setoriais
Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas integradas na RH5A (Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras
do Oeste)
A área de estudo é abrangida pelo PGRH integradas na RH5A, aprovado Resolução do Conselho de Ministros
n.º 52/2016, de 20 de setembro e alterado pela Declaração de Retificação n.º 22-B/2016, de 18 de novembro.
O PGRH da RH5 “visa fornecer uma abordagem integrada para a gestão, a proteção e a valorização ambiental,
social e económica das águas da bacia hidrográfica a que respeita, e assegura a aplicação da Diretiva n.º
2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2000, que estabelece um quadro de
ação comunitária no domínio da política da água, doravante designada Diretiva-Quadro da Água (DQA)”, e cujos
principais objetivos são os seguintes:
 “Garantir a sua utilização sustentável, assegurando a satisfação das necessidades das gerações atuais
sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades;
 Proporcionar critérios de afetação aos vários tipos de usos pretendidos, tendo em conta o valor
económico de cada um deles, bem como assegurar a harmonização da gestão das águas com o
desenvolvimento regional e as políticas setoriais, os direitos individuais e os interesses locais;
 Fixar as normas de qualidade ambiental e os critérios relativos ao estado das águas.”
Nos termos do n.º 2 do artigo 17.º da Lei da Água, os PGRH vinculam diretamente apenas as entidades
públicas, obrigando-as a transpor as respetivas normas para os planos vinculativos dos particulares,
designadamente os PDM. Assim, os PGRH não vinculam, por si só, os particulares e não podem servir de
fundamento ao indeferimento de quaisquer pedidos de licenciamento de atos particulares (n.º 2 do artigo 17.º da
Lei da Água).
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Neste sentido, uma vez que se está perante um plano desprovido de eficácia plurisubjetiva, que vincula apenas
entidades públicas, não se justifica, também neste caso, analisar a compatibilidade do Projeto com este
instrumento de gestão territorial.
Por outro lado, refere-se que o enquadramento do Projeto relativamente ao Plano de Gestão das Bacias
Hidrográficas integradas na RH5A (Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste) faz parte integrante da
análise da situação de referência do descritor Recursos Hídricos.

Programa Regional de Ordenamento Florestal de Lisboa e Vale do Tejo
O PROF LVT, aprovado pela Portaria n.º 52/2019, de 11 de fevereiro, alterada pela Declaração de Retificação
n.º 13/2019, de 12 de abril, enquadra-se nos instrumentos de política sectorial de âmbito nacional “que definem
para os espaços florestais o quadro estratégico, as diretrizes de enquadramento e as normas específicas quanto
ao uso, ocupação, utilização e ordenamento florestal, à escala regional, por forma a promover e garantir a
produção de bens e serviços e o desenvolvimento sustentado destes espaços”.
A área em estudo encontra-se inserida na zona de abrangência do Programa em questão, nomeadamente na
sub-região homogénea “Floresta do Oeste Interior” (Figura 97).
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Figura 97 – Enquadramento do Projeto nas Sub-regiões homogéneas do PROF ALT

De acordo com o Regulamento do PROF LVT, na sub-região homogénea Floresta do Oeste Interior visa-se a
implementação e o desenvolvimento das funções gerais de produção, de proteção e de silvopastorícia, caça e
pesca nas águas interiores.
O plano indica como espécies prioritárias o Carvalho-português, o Carvalho-negral, o Eucalipto, o Lódãobastardo, o Medronheiro, a Nogueira, o pinheiro-bravo, o pinheiro-manso, o sobreiro e espécies ripícolas. Devem
ser ainda priveligiadas outras espécies como a alfarrobeira, a azinheira, o castanheiro, o cedro-do-buçaco, a
cerejeira, o cipreste-comum e o pinheiro-de-alepo.
De acordo com Regulamento do PROF, os corredores ecológicos “constituem uma orientação macro e
tendencial para a região em termos de médio/longo prazo, com o objetivo de favorecer o intercâmbio genético
essencial para a manutenção da biodiversidade, incluindo uma adequada integração e desenvolvimento das
atividades humanas, identificados na Carta Síntese”. Os corredores ecológicos devem ser objeto de tratamento
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específico no âmbito dos planos de gestão florestal e devem ainda contribuir para a definição da estrutura
ecológica municipal no âmbito dos planos territoriais municipais (PTM) e dos planos territoriais intermunicipais
(PTIM). De acordo com a leitura dos Mapas Sínteses deste PROF, verifica-se que a área de estudo não interceta
zonas classificadas como “Corredores Ecológicos”.
Funcionando como Instrumentos sectoriais de ordenamento do território, os PROF constituem um contributo do
sector florestal para os outros instrumentos de gestão territorial, em especial para os planos especiais de
ordenamento do território (PEOT) e os planos municipais de ordenamento do território (PMOT), no que respeita
especificamente à ocupação, uso e transformação do solo nos espaços florestais, dado que as ações e medidas
propostas nos PROF são integradas naqueles planos.
Trata-se de um programa territorial, que vincula igualmente apenas entidades públicas, não se aplicando direta e
imediatamente aos particulares (n.º 1 do artigo. 3.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de março).
Neste sentido, uma vez que se está perante um plano desprovido de eficácia plurisubjetiva, que vincula apenas
entidades públicas, não se justifica, também neste caso, analisar a compatibilidade do Projeto com este
instrumento de gestão territorial.
Refere-se, porém, que o elenco de espécies preconizado no âmbito do Plano de Lavra da mina e,
especificamente, no Plano Ambiental e Recuperação Paisagística vai de encontro aos objetivos do PROF,
nomeadamente o sobreiro, uma das espécies prioritárias indicadas no PROF, e o zambujeiro, uma espécie que
autóctone que surge associada a montados de sobro e azinho, que foi selecionado em função das condições
edafoclimáticas do local e da sua resiliência às condições adversas resultantes dos trabalhos de exploração.

4.8.2.4. Planos de âmbito municipal
Plano Diretor Municipal
Na área de estudo, para implantação da Mina da Faleca, assume importância relevante, como instrumentos de
ordenamento do território, o Plano Diretor Municipal (PDM) de Rio Maior, particularmente quanto ao
ordenamento territorial e às condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública.
O PDM de Rio Maior foi aprovado através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 47/95, de 17 de maio,
tendo sofrido, até à data, 5 alterações e uma suspensão parcial, por iniciativa do Governo.
Da análise efetuada à Planta de Ordenamento do referido PDM, verifica-se que a implantação da Mina da
Faleca, insere-se em solo rural classificado como “Áreas de Floresta de Proteção incluídas na REN, floretadas
com espécies de crescimento rápido e resinosas, a reconverter”; “Áreas com Uso Agrícola afetas à RAN” e
“Áreas com Uso não Agrícola, a reconverter, afetas à RAN” (Figura 98).
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Figura 98 – Extrato da carte de Ordenamento do PDM de Rio Maior

De acordo com o Regulamento do PDM, indicam-se seguidamente os artigos aplicáveis às classes de espaço
intercetadas pelo Projeto.
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Quadro 67 - Classes de espaço existentes na área de estudo, de acordo com a Planta de Ordenamento do PDM do concelho de Rio Maior e o articulado do respetivo Regulamento

de

espaço

espaço

outubro de 2021

Articulado aplicável

Secção II do Capítulo VII da RCM 47/95, alterada pela RCM 84/2002, de 19/04
Áreas com uso agrícola e áreas com uso não agrícola a reconverter, afetas à Reserva Agrícola Nacional
Artigo 45.º
1 - As áreas com uso agrícola e as áreas com uso não agrícola, a reconverter, afetas à RAN, abrangem todas as áreas incluídas na RAN e, conforme a designação,
atualmente utilizadas ou não, com fins agrícolas.

Reserva Agrícola Nacional

Áreas com uso agrícola e áreas com uso não agrícola a reconverter, afetas à

Categoria

de

Espaços Agrícolas

Classes

2 – Estas áreas são constituídas por solos e aptidão agrícola dominante, sendo o seu regime de uso e alteração do solo o definido nos Decretos-Lei n.ºs 196/89, de
14 de junho, 274/92, de 12 de dezembro e, nos casos aplicáveis, no dispoto do artigo 7.º deste Regulamento.
3 – A estas áreas é aplicável o disposto no n.º 3 do artigo 6.º deste Regulamento.
Artigo 6.º - Reserva Agrícola Nacional (RAN)
3 – Quando, de acordo com o estabelecido nos Decretos-Lei n.ºs 196/89, de 14 de junho, 274/92, seja concedido parecer prévio favorável à utilização com fins
de edificação, de solos integrados na RAN, ficarão as mesmas edificações sujeitas aos seguintes condicionalismos:
3.1 — Índice máximo de construção aplicado à parcela — 0,08;
3.2 — A altimetria máxima das edificações, com excepção de silos, dos depósitos de água ou das instalações especiais, devidamente justificada, é de 6,5 m;
3.3 — A área máxima de pavimentos a edificar é de 1000 m2 ;
3.4 — A área máxima de pavimentos a edificar destinados a habitação, incluindo anexos, é de 500 m2 ;
3.5 — O afastamento mínimo das edificações habitacionais aos limites da parcela é de 3 m, com excepção do afastamento mínimo ao limite tardoz, que é fixado
em 6 m. O afastamento mínimo das edificações não habitacionais aos limites da parcela é de 10 m;
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Classes

Categoria

de

de

espaço

espaço

Articulado aplicável
3.6 — O abastecimento domiciliário de água e a drenagem de esgotos devem ser assegurados pela constituição de sistemas autónomos de promoção privada,

Secção III do Capítulo IX da RCM 47/95
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Áreas de Floresta de Proteção incluídas na REN, floretadas com espécies de crescimento rápido e resinosas, a reconverter
Artigo 54.º
1 — Abrange as áreas integradas na REN que se encontram ocupadas por povoamentos de espécies de crescimento rápido e resinosas, sendo esta utilização
incompatível com as condições de elevada sensibilidade ecológica dos solos.

reconverter

com espécies de crescimento rápido e resinosas, a

Áreas de Floresta de Proteção incluídas na REN, floretadas

Espaços Naturais

não sendo imputável à autarquia a extensão das redes públicas.

2 – Nestas áreas deverá ser priveligiada a reconversão do uso atual e a sua substituição por sistemas florestais de proteção com base em espécies autóctones ou
adaptadas às condições ecológicas locais e tradicionalmente utilizadas.
3 – São aplicáveis a estas áreas as disposições dos n.ºs 3 e 4 do artigo 52.º, com as necessárias adaptações.
Artigo 52.º
3 – Nestas áreas são permitidas as ações a realizar na sequência de projetos aprovados nos termos das disposições legais aplicáveis que visem acelerar a
evolução das sucessões naturais, através da introdução de matas de folhosas autóctones com aplicação de técnicas culturais não degradantes dos sistemas
de proteção.
4 – Nestas áreas são interditas as ações de qualquer tipo que impliquem a alteração da topografia ou das formações vegetais existentes, bem como as de
edificação, com exceção das destinadas a infraestruturas e equipamentos destinados ou complementares de atividades recreativas.
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No capítulo 5.9, será apresentada a análise da compatibilidade do projeto com as classes de
Ordenamento em que se insere, estabelecidas em sede de ordenamento municipal, no PDM de Rio
Maior.
Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndio de Rio Maior
O Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de junho estrutura o Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios
(SDFI). O sistema prevê um conjunto de medidas e ações de articulação institucional, de planeamento e
de intervenção relativas à prevenção e proteção das florestas contra incêndios, a levar a cabo pelas
entidades públicas com competências na defesa da floresta contra incêndios e entidades privadas com
intervenção no sector florestal.
O Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21 de janeiro clarifica os condicionalismos à edificação e adapta as normas
relativas a queimadas e queimas de sobrantes, no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta
contra Incêndios, procedendo à sétima alteração ao Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado
pelos Decretos-Leis n.os 15/2009, de 14 de janeiro, 17/2009, de 14 de janeiro, 114/2011, de 30 de
novembro, 83/2014, de 23 de maio, e 10/2018, de 14 de fevereiro, e pela Lei n.º 76/2017, de 17 de
agosto.
No seu artigo 10.º o referido diploma legal estabelece a elaboração de Planos Municipais de Defesa da
Floresta Contra Incêndio (PMDFC), de âmbito municipal ou intermunicipal, com o objetivo de determinar
as ações necessárias à defesa da floresta contra incêndios e, para além das ações de prevenção,
incluírem a previsão e a programação integrada das intervenções das diferentes entidades envolvidas
perante a eventual ocorrência de incêndios.
A cartografia de perigosidade de incêndio para o concelho de Rio Maior foi produzida no âmbito do
respetivo Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndio (PMDFCI) - 2ª geração (válido até 2022).
Esta cartografia tem como objetivo apoiar o planeamento de medidas de prevenção aos fogos florestais,
assim como otimizar os recursos e infraestruturas disponíveis para a defesa e combate a nível municipal.
A redação atual do SDFI, define no n.º 2 do Artigo 16.º que fora das áreas edificadas consolidadas, não é
permitida a construção de novos edifícios nas áreas classificadas na cartografia de perigosidade de
incêndio rural definida no PMDFCI como de alta e muito alta perigosidade.
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De acordo com a análise da cartografia de perigosidade de incêndio elaborada no âmbito dos PMDFCI,
cujo extrato se apresenta na Figura 99, a zona de implantação do Projeto ocupa áreas de classe baixa a
alta perigosidade, quanto à ocorrência de incêndios florestais.

Figura 99 – Mapa de Perigosidade de Incêndio Florestal

4.8.3. Condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública
Procedeu-se ao levantamento de áreas regulamentares, classificadas e condicionadas na área de estudo,
com vista à identificação de condicionantes, servidões administrativas, restrições de utilidade pública que
possam constituir fatores limitativos à prossecução do Projeto.
Entendem-se por áreas regulamentares, classificadas ou condicionadas as áreas sujeitas a servidões
administrativas particulares, onde uma alteração ao uso do solo implica a audição de entidades com
competências específicas, ou a sujeição a condicionantes regulamentares em diplomas próprios.
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Da observação efetuada às Plantas de Condicionantes dos PDM de Rio Maior, reproduzidas na Figura 100 e
na Figura 101, bem como de informação adicional consultada no âmbito da presente análise, verifica-se
que a área da concessão, está sujeita às seguintes condicionantes legais:


Reserva Ecológica Nacional (REN) – conforme Carta de Condicionantes do PDM e Carta da REN
publicada (Figura 100 e Figura 103);



Reserva Agrícola Nacional (RAN) – conforme Carta de Condicionantes do PDM (Figura 100);



Domínio Hídrico – conforme Carta Militar (Figura 102)



Plano de Aproveitamento Hidroagrícola de Rio Maior – conforme Carta de Condicionantes do
PDM (Figura 101);



Rede rodoviária: IC2 e A15/IP6 – conforme Carta Militar e Carta de Condicionantes do PDM
(Figura 100 e Figura 101);

Seguidamente apresenta-se a verificação da efetiva interferência da exploração que se pretende
licenciar, com as condicionantes legais identificadas.
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Figura 100 – Extrato da carta de Condicionantes 1 – RAN/REN, do PDM de Rio Maior
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Figura 101 – Extrato da carta de Condicionantes 2, do PDM de Rio Maior
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Figura 102 – Implantação do Projeto sobre a Carta Militar
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Reserva Ecológica Nacional
A REN, que assume a natureza jurídica de restrição de utilidade pública, foi criada pelo Decreto-Lei n.º
321/83, de 5 de julho, com os objetivos de proteger os recursos naturais, especialmente água e solo,
salvaguardar processos indispensáveis a uma boa gestão do território e favorecer a conservação da
natureza e da biodiversidade, componentes essenciais do suporte biofísico do nosso país.
Atualmente, o regime jurídico da REN (RJREN) rege-se pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto
que alterou e republicou o Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto.
São ainda diplomas legais importantes no âmbito da aplicação do Regime da REN:
 A Portaria n.º 336/2019, de 26 de setembro, que aprova as orientações estratégicas de âmbito
nacional e regional previstas no regime jurídico da REN;
 A Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro, que define as condições e requisitos a que ficam
sujeitos os usos e ações compatíveis com os objetivos das áreas integradas em REN e os
elementos instrutórios dos procedimentos administrativos previstos no regime jurídico, bem como
os usos e ações que carecem de parecer da APA;
 A Portaria n.º 360/2015, de 15 de outubro, que estabelece os valores das taxas a cobrar pelas
comissões de coordenação e desenvolvimento regional aquando da apreciação das comunicações
prévias e autorizações e revoga a Portaria n.º 1247/2008, de 4 de novembro.
Segundo o n.º 1 do artigo n.º 20 do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na sua redação atual, nas
áreas incluídas na REN são interditos os usos e as ações de iniciativa pública ou privada que se
traduzam em operações de loteamento, obras de urbanização, construção e ampliação, vias de
comunicação, escavações e aterros e, ainda, a destruição do revestimento vegetal, não incluindo as
ações necessárias ao normal e regular desenvolvimento das operações culturais de aproveitamento
agrícola do solo, das operações correntes de condução e exploração dos espaços florestais e de ações
extraordinárias de proteção fitossanitária previstas em legislação específica.
Excetuam-se, no entanto, deste regime os usos e ações que sejam compatíveis com os objetivos de
proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em
REN. Deste modo, consideram-se compatíveis com estes objetivos, os usos e ações que,
cumulativamente, (i) não coloquem em causa as funções das respetivas áreas, nos termos do anexo I, e
(ii) constem do anexo II daquele diploma (n.º 2 e 3 do artigo n.º 20 do RJREN).
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A carta da REN do concelho de Rio Maior foi aprovada através da Resolução do Conselho de Ministros
n.º 75/2000, de 5 de julho, alterada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 31/2008, de 19 de
fevereiro. Na Figura 103 apresenta-se o extrato da carta da REN publicada, onde é possível verificar que
a área da concessão interceta os ecossistemas Áreas de Máxima Infiltração e Linhas de Água.

Figura 103 – Extrato da carta da REN publicada para o concelho de Rio Maior

outubro de 2021

240

Estudo de Impacte Ambiental da
Mina Faleca – Relatório Síntese Reformulado

Apresenta-se de seguida, a correspondência dos ecossistemas da REN, definidos no Decreto-Lei n.º
93/90, de 19 de março, com as novas categorias das áreas integradas na REN criadas pelo novo Regime
Jurídico da REN (RJREN).
Quadro 68 - Correspondência dos ecossistemas da REN definidos no Decreto-Lei n.º 93/90, com as novas
categorias do novo RJREN
Decreto-Lei n.º 93/90
Faixa ao longo e toda a costa marítima,
cuja largura é limitada pela linha máxima
preia-mar de águas vivas equinociais e a
batimétrica dos 30 m
Praias
Restingas
Tômbolos
Sapais
Ilhas, ilhéus, rochedos emersos do mar
Dunas costeiras litorais, primárias e
secundárias, ou, na presença de sistemas
dunares que não possam ser classificados
daquela forma, toda a área que apresente
riscos de rotura do seu equilíbrio biofísico
por intervenção humana desadequada ou,
no caso das dunas fósseis, por
constituírem marcos de elevado valor
científico no domínio da geo-história.
Arribas e falésias, incluindo faixas de
proteção
Quando não existirem dunas nem arribas,
uma faixa que assegure uma proteção
eficaz da zona litoral
Estuários, lagunas, lagoas costeiras e
zonas húmidas adjacentes englobando
uma faixa de proteção delimitada para
além da linha de máxima preia-mar de
águas vivas equinociais.
Ínsuas
Leitos dos cursos de água
As margens não integravam a REN
Ínsuas
Lagoas, suas margens naturais e zonas
húmidas adjacentes e uma faixa de
proteção delimitada a partir da linha de
máximo alagamento
Albufeiras e uma faixa de proteção
delimitada a partir do regolfo máximo
Cabeceiras de Linhas de Água
Áreas de Máxima Infiltração
Não estavam integradas na REN
Não estavam integradas na REN
Zonas ameaçadas pelas cheias
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Decreto-Lei n.º 166/2008 (alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 124/2019, de 28 de agosto)
Faixa marítima de proteção costeira
Praias
Barreiras detríticas (restingas, barreiras soldadas e ilhas-barreira)
Tômbolos
Sapais
Ilhéus e rochedos emersos no mar

Dunas costeiras e dunas fósseis

Arribas e respetivas faixas de proteção
Faixa terrestre de proteção costeira

Águas de transição e respetivos leitos, margens e faixas de proteção

Cursos de água e respetivos leitos e margens

Lagoas e lagos e respetivos leitos, margens e faixas de proteção
Albufeiras que contribuam para a conectividade e coerência ecológica
da REN, com os respetivos leitos, margens e faixas de proteção.
Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos
Zonas adjacentes
Zonas ameaçadas pelo mar
Zonas ameaçadas pelas cheias
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Decreto-Lei n.º 93/90
Áreas de elevado risco de erosão
Escarpas, sempre que a dimensão do seu
desnível e comprimento o justifiquem,
incluindo faixas de proteção delimitadas a
partir do rebordo superior e da base.

Decreto-Lei n.º 166/2008 (alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 124/2019, de 28 de agosto)
Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo
Áreas de instabilidade de vertentes

Enquanto os municípios não procederem à alteração da delimitação das áreas de REN nos termos do
artigo 43.º do Decreto-Lei n.º 166/2008 (alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de
agosto), continuam em vigor as delimitações efetuadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de
março, nomeadamente as delimitações consultadas no âmbito deste estudo para os concelhos
atravessados.
De acordo com a planta de REN do concelho de Rio Maior (Figura 103), verifica-se que a área da
Concessão, interceta o ecossistema “Áreas de Máxima Infiltração”, que corresponde atualmente a “Áreas
estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos (AEIPRA), bem como “Linhas de Água”,
atualmente designado “Cursos de Água, Leitos e Margens” (CALM), correspondente à ribeira da Jaleca.
Verifica-se, porém, que a ribeira da Jaleca representada na carta militar, com servidão constituída de
Domínio Hídrico, apresenta uma configuração distinta do levantamento cartográfico efetuado no âmbito
do Plano de Lavra. Por esta razão, a zona de defesa prevê a salvaguarda de ambos os traçados.
Quanto ao ecossistema Linhas de Água integrado na REN, este apresenta ainda uma terceira
configuração, distinta das anteriormente referidas (carta militar e levantamento topográfico).
Atendendo a que a carta da REN em vigor corresponde ao elemento formal a que se deverá atender,
refere-se que, embora a exploração de recursos geológicos seja uma atividade compatível, ao abrigo do
RJREN, é intensão do proponente garantir a salvaguarda do Curso de Água integrado na Reserva
Ecológica Nacional em vigor.
Assim, atendendo a que delimitação da REN se encontra atualmente em processo de revisão, e terá
como base uma cartografia mais atualizada e uma escala de maior rigor, é intensão do proponente
ajustar a lavra à carta em vigor na altura do licenciamento, por forma a garantir a salvaguarda este
ecossistema.
Assim, prevê-se que a área de exploração apenas irá interferir com AEIPRA.
Tendo em conta os usos e ações compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de
prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas na REN, constantes do Anexo II do RJREN,
a que se refere o artigo 20.º, o projeto da Mina da Faleca enquadra-se na alínea c (Novas explorações ou
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ampliação de explorações existentes) da Secção VI – Prospeção e Exploração de Recursos Geológicos.
Relativamente ao Posto de Transformação (PT), com uma área de implantação de 12,5 m2, a sua
construção encontra-se enquadrada na alínea d (Pequenas construções de apoio aos setores da
agricultura e floresta, ambiente, energia e recursos geológicos, telecomunicações e indústria e pesca,
cuja área de implantação seja igual ou inferior a 30 m2) da Secção I – Obras de Construção, Alteração e
Ampliação.
De acordo com o estabelecido no referido Anexo, o projeto da Mina da Faleca e respetivos acessos,
constituem ações admitidas em AEIPRA, mas sujeitas a comunicação prévia.

Reserva agrícola nacional
Na área de estudo do Projeto da Mina da Faleca verifica-se a sobreposição com áreas de Reserva
Agrícola Nacional (RAN), tanto na área da concessão, como na área a explorar (Figura 107).
A RAN é uma restrição de utilidade pública que tem como objetivo salvaguardar os solos com maior
aptidão agrícola e contribuir para o desenvolvimento sustentável da atividade.
O Regime da RAN foi criado em 1982 (Decreto-Lei n.º 451/82, de 16 de novembro) e revogado em 1989
(Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de junho). O Decreto anterior foi revogado pelo Decreto-Lei n.º 73/2009, de
31 de março (com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro), que
aprova o regime jurídico da RAN.
A RAN consiste no conjunto das áreas que, em virtude das características das suas terras, em termos
agroclimáticos, geomorfológicos e pedológicos, apresentam maior aptidão para a atividade agrícola.
Adicionalmente constitui uma restrição de utilidade pública, de âmbito nacional, necessária para acautelar
uma reserva de terrenos agrícolas que propiciem o desenvolvimento da atividade agrícola, o equilíbrio
ecológico e outros interesses públicos.
Os terrenos afetos à RAN são considerados non aedificandi e vocacionados para a prática da agricultura.
De acordo com o artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março (com as alterações introduzidas
pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro) são interditas todas as ações que destruam,
diminuam, as potencialidades para o desempenho da atividade agrícola das terras e solos da RAN, como
é o caso das operações de loteamento e obras de urbanização, lançamento de resíduos que possam
alterar ou deteriorar as características deste recurso ou a aplicação de volumes excessivos de lamas
resultantes da utilização indiscriminada de processos de tratamento de efluentes.
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As intervenções ou utilizações que provoquem a degradação do solo, através da erosão, compactação,
desprendimento de terras, encharcamento, inundações, excesso de salinidade e poluição, são também
proibidas. No espaço RAN é ainda interdita a utilização indevida de técnicas ou produtos fertilizantes e
fitofármacos, bem como, a deposição, abandono ou depósito de entulhos, sucatas ou quaisquer outros
resíduos.
As utilizações com finalidade não agrícola, de acordo com o artigo 22.º do mesmo Decreto-Lei, só podem
verificar-se quando, cumulativamente, não causem graves prejuízos para os objetivos a que se refere o
artigo 4.º e não exista alternativa viável fora das terras ou solos da RAN, no que respeita às componentes
técnica, económica, ambiental e cultural, devendo localizar-se, preferencialmente, nas terras e solos
classificados como de menor aptidão. Fazem parte destas utilizações, “e) Prospeção geológica e
hidrogeológica e exploração de recursos geológicos, e respetivos anexos de apoio à exploração,
respeitada a legislação específica, nomeadamente no tocante aos planos de recuperação exigíveis”.
De acordo com o estabelecido na Portaria n.º 162/2011, de 18 de abril (retificada pela Declaração de
Retificação n.º 15/2011, de 23 de maio), os limites, bem como as condições a observar para a
viabilização destas utilizações, não se aplicam em Projetos sujeitos a Avaliação de Impacte Ambiental.
Em qualquer caso, dispõe-se no n.º 1 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 73/2009 (alterado pelo Decreto-Lei
n.º 199/2015, de 16 de setembro) que as utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN para as
quais seja necessária concessão, aprovação, licença, autorização administrativa ou comunicação prévia
estão sujeitas a parecer prévio vinculativo das respetivas entidades regionais da RAN, a emitir no prazo
de 20 dias.
Quando a utilização esteja associada a um Projeto sujeito a procedimento de AIA em fase de Projeto de
execução, o parecer prévio vinculativo previsto no n.º 1 do Decreto-Lei n.º 73/2009 (alterado pelo
Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro), compreende a pronúncia da entidade regional da RAN
nesse procedimento (n.º 7 do Artigo 23.º).

Domínio Hídrico
A constituição de servidões administrativas e restrições de utilidade pública relativas ao Domínio Hídrico
segue o regime previsto na Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, na Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro
(com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 130/2012 de 22 de junho) e no Decreto-Lei n.º 226A/2007, de 31 de maio.
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O leito dos cursos de água é limitado pela linha que corresponde à extrema dos terrenos que as águas
cobrem em condições de cheias médias, sem transbordar para o solo natural, habitualmente enxuto.
Entende-se por margem uma faixa de terreno contíguo ou sobranceira que limita o leito das águas. A
margem das águas navegáveis ou flutuáveis, não sujeitas à jurisdição das autoridades marítimas ou
portuárias, tem a largura de 30 metros. A margem das águas não navegáveis nem flutuáveis,
nomeadamente torrentes, barrancos e córregos de caudal descontínuo, tem a largura de 10 metros. A
largura da margem conta-se a partir da linha limite do leito.
Qualquer intervenção que interfira com linhas de água e respetivos leitos e margens, está sujeita à
servidão de domínio hídrico, sendo necessária a obtenção obrigatória de título de utilização de domínio
hídrico.
A área da concessão é atravessada pela ribeira da Jaleca, afluente do rio Maior, conforme assinalado na
carta militar (Figura 102). Encontram-se ainda assinaladas outras linhas de água, afluentes à ribeira da
Jaleca, referenciadas na carta militar e como tal, sujeitas ao domínio hídrico.
Na configuração da área de exploração, verifica-se que a ribeira da Jaleca e respetiva margem, são
salvaguardados pela zona de defesa definido para a exploração, não se prevendo assim, a sua afetação.
Quanto às restantes linhas de água, assinaladas na carta militar, e que se encontram no interior da área a
explorar, refere-se que estas não apresentam evidências no terreno, correspondendo a linhas de
escoamento preferencial das águas pluviais, que ocorrem na época mais húmido do ano.

Plano de Aproveitamento Hidroagrícola de Rio Maior
Conforme se pode verificar no extrato da carta de condicionantes do PDM de Rio Maior (Figura 101), a
área da concessão interceta marginalmente o Plano de Aproveitamento Hidroagrícola de Rio Maior.
Conforme estabelecido no Regulamento do PDM, “consideram-se integradas no aproveitamento
hidroagrícola de Rio Maior e Santarém as áreas delimitadas na carta de condicionantes (2) que, de
acordo com os Decretos-Leis n.os 196/89 e 274/92, se incluem na RAN (…)”
De acordo com a informação disponibilizada no site da DGADR, o referido aproveitamento hidroagrícola
encontra-se integrado na lista de regadios potenciais, estando programado para uma área total de
Regadio do Projecto de 1.473 ha, para um número de beneficiários de 2.623.
Contudo, verifica-se que a área da concessão não interfere com a área do projeto do Aproveitamento
Hidroagrícola desenvolvido.
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Área de Estudo

Figura 104 – Aproveitamento Hidroagrícola de Rio Maior (DGADR, 2011)

Servidões rodoviárias
A rede rodoviária nacional é constituída pela rede nacional fundamental (Itinerários Principais (IP)), pela
rede nacional complementar (que inclui os Itinerários Complementares (IC) e as Estradas Nacionais (EN))
e pela rede nacional de autoestradas (AE). Para além da rede rodoviária nacional, foi criada outra
categoria de estradas designadas por Estradas Regionais (ER).
Enquanto consideradas como objeto de planeamento, as vias constituem canais de ligação privilegiados,
devendo por tal razão usufruir de medidas de proteção e enquadramento que não dificultem a sua
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segurança e ao mesmo tempo garantam a possibilidade de expansões/alargamentos futuros das vias,
facultando a execução de obras de beneficiação e manutenção. Assim, estabelecem-se servidões
rodoviárias, de dimensão variável de acordo com a hierarquia da via em questão e também com as
condições existentes em termos de ocupação marginal existente/espaço disponível para estabelecimento
dessas servidões.
A legislação vigente na matéria, artigo 33.º da Lei n.º 34/2015, de 27 de abril, estabelece as seguintes
zonas de servidão “non aedificandi”:
 Autoestradas e vias rápidas: 50 m para cada lado do eixo da estrada e nunca a menos de 20 m da
zona da estrada;
 IP [Itinerários Principais]: 50 m para cada lado do eixo da estrada ou dentro da zona de servidão
de visibilidade e nunca menos de 20 m da zona da estrada;


IC [Itinerários Complementares]: 35 m para cada lado do eixo da estrada ou dentro da zona de
servidão de visibilidade e nunca menos de 15 m da zona da estrada;



EN [estradas nacionais] e restantes estradas: 20 m para cada lado do eixo da estrada ou dentro da
zona de servidão de visibilidade e nunca a menos de 5 m da zona da estrada;



Nós de ligação: um círculo de 150 m de raio centrado na interseção dos eixos das vias, qualquer
que seja a classificação destas.

O mesmo diploma estabelece a «Zona de respeito», que corresponde à faixa de terreno com a largura de
150 m para cada lado e para além do limite externo da zona de servidão non aedificandi, na qual é
avaliada a influência que as atividades marginais à estrada podem ter na segurança da circulação, na
garantia da fluidez do tráfego que nela circula e nas condições ambientais e sanitárias da sua envolvente.
A área da concessão encontra-se a 77 m de um dos ramos do nó do IC2, que se situa a poente do
Projeto, e a 70 m a norte da A15/IP6.
De acordo com a legislação em vigor, uma vez que a intervenção se encontra inserida na zona de
respeito de 150 m do IC2 e da A15/IP6, qualquer operação urbanística carece de aprovação da
Infraestruturas de Portugal.
Para além das vias integradas na Rede Rodoviária Nacional, nas proximidades da área da concessão
existe, a cerca de 82 m a poente, uma via municipal, correspondente à antiga nacional EN1, onde se irá
verificar a ligação do acesso à área da exploração.
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No que se refere a estradas e caminhos municipais, a constituição de servidões segue o regime previsto
na Lei n.º 2110 de 19 de agosto de 1961. Segundo este diploma “é proibida a colocação de postes de
linhas telegráficas, telefónicas, de transporte ou distribuição de energia elétrica ou para quaisquer outros
fins sobre a plataforma ou valeta das vias municipais. Os atravessamentos sobre as vias municipais por
conduções aéreas ou obras de qualquer natureza não podem ter altura inferior a 5 m, a contar do nível do
pavimento”.
No que se refere à via que se encontra sob jurisdição do município de Rio Maior, aplica-se o
Regulamento Geral das Estradas e Caminhos Municipais determinado pela Lei n.º 2110, de 19/08/1961,
conforme exposto nos seguintes artigos:
“Art. 58.º Não é permitido efetuar qualquer construção nos terrenos à margem das vias municipais:


1.º Dentro das zonas de servidão non aedificandi, limitadas de cada lado da estrada por uma
linha que dista do seu eixo 6 m e 4,5 m, respetivamente para as estradas e caminhos
municipais.



As câmaras municipais poderão alargar as zonas de servidão non aedificandi até ao máximo de
8 m e 6 m, para cada lado do eixo da via, respectivamente para as estradas e caminhos
municipais, na totalidade ou apenas em alguma ou algumas das vias municipais;

Art.º 60.º Nas vedações à margem das vias municipais, os alinhamentos a adotar serão paralelos ao eixo
dessas vias e deverão distar dele 5 m e 4 m, respetivamente para as estradas e caminhos municipais.”
Porém, refere-se que a ligação à exploração da Mina da Faleca será efetuada por um acesso já existente,
em terra batida, não se prevendo qualquer intervenção, não se prevendo assim a necessidade de instruir
licenciamento junto da Câmara Municipal de Rio Maior.
O Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12
de outubro, no seu artigo 4.º estabelece ainda as zonas de defesa a ter em conta nas áreas de extração
de inertes elencadas do Anexo II do mesmo diploma, a serem medidas a partir da bordadura da
escavação, que no presente caso é de 50 m. Atendendo às distâncias acima enunciadas às vias
rodoviárias existentes, considera-se que são cumpridas as zonas de defesa determinadas nos referidos
diplomas legais.

Servidões da rede elétrica
O Decreto-Lei n.º 185/95, de 27 de julho, e a sua nova redação dada pelo Decreto-Lei n.º 56/97, de 14 de
março, no n.º 2 do artigo 16.º, determina que a concessão da Rede Nacional de Transporte e à Rede
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Elétrica Nacional, S.A. é exercida em regime de Serviço Público, sendo as atividades nesse âmbito
consideradas, para todos os efeitos, de Utilidade Pública. Por sua vez, o artigo 28º do mesmo diploma
legal determina que o licenciamento das instalações da Rede Nacional de Transporte é realizado nos
termos previstos no Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas (Decreto-Lei n.º 43335/1960, de
19 de novembro), o qual, em conjugação com o Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta
Tensão (RSLEAT, Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro), determina as servidões de
passagem, que se destinam a facilitar o estabelecimento das instalações da Rede Nacional de Transporte
e evitar que as Linhas sejam sujeitas a deslocações frequentes, em especial as de tensão superior ou
igual a 60 kV.
A constituição das servidões decorre igualmente do Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26852, de 30 de Julho de 1936 (art.ºs 54º e 56º), com as atualizações
introduzidas pelos Decreto-lei n.º 446/76, Decreto-lei n.º 186/90 e Decreto Regulamentar n.º 38/90.
O Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro, estabelece distâncias mínimas entre os condutores
e árvores, onde determina a largura mínima que deverá ter a faixa de serviço (Buffer de proteção da
Linha), e também a distância entre os condutores e edifícios.
Embora presentes na área da concessão, verifica-se que a área de exploração proposta no Plano de
Lavra da Mina da Faleca, não interfere com a rede elétrica de média tensão existente, não se prevendo
assim impactes sobre estas infraestruturas.
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4.9. SOLOS E OCUPAÇÃO ACTUAL DOS SOLOS
4.9.1. Introdução
No presente subcapítulo apresenta-se uma caracterização dos solos presentes na área afeta ao projeto,
em termos de pedologia e capacidade de uso, bem como a identificação do seu uso atual.
As fontes de informação utilizadas compreendem, além de reconhecimento de campo, o seguinte:


Cartografia de solos e de capacidade de uso do solo obtidas por conversão analógica digital da
Cartas Complementares de Solos 1:25 000 (Folhas 339 e 351), propriedade da Direção Geral da
Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), correspondente às séries editadas pelo
SROA/CNROA/IEADR;



Análise de imagem aérea e Cartografia digital de uso e Ocupação do Solo (COS2018).

O presente capítulo estrutura-se da seguinte forma:


Identificação dos solos presentes na área de implantação da mina;



Caraterização genérica dos solos, suas potencialidades e problemas,



Identificação da capacidade de uso dos solos e suas limitações,



Identificação e caraterização dos usos do solo na área de expansão da pedreira e sua
envolvente imediata.

4.9.2. Identificação dos solos presentes
Na Figura 105 reproduz-se a cartografia de solos da área de estudo, assinalando-se a área ocupada pelo
projeto.
Da análise da figura verifica-se que na área prevista para a Mina da Faleca, estão presentes, em
associações diversas, os seguintes solos:


Aluviossolos Modernos, Não Calcários, de textura mediana (A);



Aluviossolos Modernos, Calcários, (Para-Solos Calcários), de textura mediana (Ac);



Aluviossolos Modernos, Não Calcários, de textura ligeira (Al);



Aluviossolos Antigos, Não Calcários, de textura mediana (At);



Podzóis (Não Hidromórficos), Sem Surraipa, Normais de areias ou arenitos (Ap);



Podzóis, (Não Hidromórficos), Com Surraipa, com horizonte A2 incipiente, de materiais
arenáceos pouco consolidados (Ppr);
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Podzóis, (Não Hidromórficos), Com Surraipa, com horizonte A2 incipiente, de ou sobre arenitos
(Ppt);

Figura 105 - Solos presentes na área em estudo
Fonte: Direção Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural



Podzóis, (Não Hidromórficos), Com Surraipa, com A2 bem desenvolvido, de areias ou arenitos
(Pz);



Solos Litólicos, Não Húmicos, Pouco Insaturados Normais, de arenitos grosseiros (Vt).
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4.9.3. Caracterização dos solos presentes
Os solos presentes em áreas periféricas podem agrupar-se, de acordo com as suas caraterísticas, nas
seguintes categorias genéricas:


Aluviossolos,



Podzóis,



Solos litólicos.

Os Aluviossolos são solos incipientes não hidromórficos constituídos por depósitos estratificados de
aluviões, em relação com os principais cursos de água que sulcam a área em estudo, no presente caso o
rio Maior e uma linha de água afluente, esta última no interior da área afeta ao projeto.
No presente dominam os aluviossolos modernos que recebem de tempos a tempos adições de
sedimentos aluvionais. Entre estes estão presentes aluviossolos calcários de textura mediana e
aluviossolos não calcários de textura mediana e ligeira, todos em fase mal drenada.
Estão ainda presentes aluviossolos antigos, que já não recebem adições de sedimentos aluvionais, sendo
não calcários, de textura mediana.
Os aluviossolos têm, geralmente, uma aptidão agrícola elevada, um risco potencial de erosão médio e
uma sensibilidade à contaminação reduzida, já que a capacidade de retenção e eliminação de poluentes
orgânicos e inorgânicos é, em geral significativa. Nestes solos há a referir como problemas a tendência
para estagnação de águas, presença próxima de águas subterrâneas, salinização e carências de fósforo.
Os podzóis são solos evoluídos de perfil ABC, em que o horizonte B apresenta como principais
características gerais películas amorfas de húmus, alofana e sesquióxidos livres revestindo partículas de
areia ou limo e ausência de películas de argila.
Na área em estudo estes solos são não hidromórficos (não atingidos com frequência pelo nível freático) e
podem ou não apresentar surraipa dura ou branda, contínua ou descontínua. Os Podzóis com surraipa
estão presentes nas variantes com horizonte A2 incipiente (seja de materiais arenáceos pouco
consolidados ou de areias ou arenitos, neste caso em fase pedregosa) e com horizonte A2 bem
desenvolvido, de areias ou arenitos, em fase agropédrica. Os Pódzóis sem surraiapa são normais de
areias ou arenitos, em fase agropédrica.
De um modo geral, o podzóis são solos de pH ácido, reserva mineral praticamente inexistente,
capacidade de troca catiónica muito baixa e fraco poder de retenção para a água. São, por todas as
razões, solos com fertilidade reduzida. Têm elevada permeabilidade e uma média suscetibilidade aos
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processos erosivos. No entanto, têm elevada suscetibilidade à contaminação por poluentes, já que a sua
capacidade de retenção e eliminação destes é reduzida.
Os solos litólicos são solos pouco evoluídos, de perfil AC ou, menos frequentemente, A Bc C (horizonte
B do tipo “cambic”), formados a partir de rochas não calcárias.
Estão presentes Solos litólicos não húmicos de arenitos. São solos em que o horizonte A não é húmico
ou humífero. Este horizonte é pobre ou com teor razoável em argila, acima do horizonte C, compacto e
mais rico em argila. No horizonte C, quando os arenitos se encontram a pequena profundidade, existem
somente estruturas arenosas coerentes.
São solos de fraco potencial agrícola, já que têm baixo poder de retenção de água e baixa capacidade de
troca catiónica, podendo, no entanto, tornar-se produtivos com práticas adequadas. Têm permeabilidade
reduzida e média a elevada suscetibilidade aos processos erosivos e à contaminação.
Face à tipologia do projeto, de cariz industrial, e ao facto de uma parte da área já ter sido alvo de anterior
extração de inertes, considerou-se adequado proceder a análises de solos em diversos locais na área
proposta para intervenção (Bloco 1), tendo como referência o documento “Solos Contaminados – Guia
Técnico. Valores de referência para o Solo” (APA, Janeiro 2019, Revisão 1 – Julho de 2021).
O referido Guia técnico pretende auxiliar os interessados na seleção dos valores de referência para os
principais contaminantes do solo, a utilizar no processo da avaliação da qualidade do solo e de
confirmação dos resultados alcançados com a remediação (se não tiverem sido fixados valores objetivo
de remediação, na sequência de uma análise de risco para a saúde humana e/ou para o ambiente).
Não havendo conhecimento específico de valores de fundo naturais, teve-se como referência os limiares
constantes na Tabela B anexa ao referido documento, os quais são adaptados das das Normas de
Ontário (publicados no documento “Soil, Ground Water and Sediment Standards for Use Under Part XV.1
of the Environmental Protection Act”, Ministry of the Environment, April 15, 2011).
A escolha da Tabela B deveu-se ao facto de se considerar que a área não reúne os critérios para
classificação como local ambientalmente sensível, tendo-se atendido ao facto de que o limite norte e
nordeste a área do Bloco 1 se encontra em alguns trechos a menos de 30 m da ribeira da Janeca. Esta
abordagem é conservativa, ma vez que atendendo à faixa de defesa, efetivamente nenhuma área a
intervencionar estará a menos de 30 m da referida ribeira.
Foram selecionados oito pontos de amostragem (1 a 8), tendo a distribuição sido definida de modo a
cobrir de modo uniforme a área do Bloco 1, com a preocupação de incidir em diferentes tipologias de

outubro de 2021

253

Estudo de Impacte Ambiental da
Mina Faleca – Relatório Síntese Reformulado

solos e de representar a área que será afeta aos anexo da mina (ponto 1), bem como a area
anteriormente afeta a movimentações de terras (ponto 3).
A representação espacial dos pontos selecionados apresenta-se na Figura Figura 106, sendo as
coordenadas apresentadas no Quadro 69.

Figura 106 - Localização dos pontos de amostragem de solos
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Quadro 69 - Coordenadas dos pontos de amostragem
Ponto de
Amostragem

1

2

3

4

5

6

7

8

Coordenada (M)
Coordenada (P)

-68980
-39137

-68589
-39296

-68785
-39323

-68580
-39463

-68602
-39711

-68494
-39752

-68420
-39919

-68180
-39784

Para cada ponto foram recolhidas amostragens a diferentes profundidades: uma amostragem superficial
(entre 0 a 0,3 m de profundidade) e uma amostragem mais profunda (entre 0,7 a 1 m de profundidade).
Foi, assim, obtido um total de 16 amostras.
Os parâmetros analisados foram os seguintes:

























Benzeno,
Toluento,
Etilbenzeno,
Meta - & para – Xileno,
Orto-Xileno,
Soma dos BTEX,
Soma dos Xilenos,
Matéria Seca a 15ºC,
Naftaleno,
Acenaftileno,
Acenafteno,
Fluoreno,
Fenantreno
Antraceno,
Fluoranteno,
Pireno,
Benzo(a)antraceno,
Criseno,
Benzo(b)fluoranteno,
Benzo(k)fluoranteno,
Benzo(a)pireno,
Indeno (1,2,3-cd) pireno,
Benzo (ghi) perileno,
Dibenzo(ah)antraceno,

A colheita das amostra foi efetuada no dia 16 de julho de 2021. As análises foram realizadas por
laboratório acreditado, sendo os respetivos boletins apresentados no Anexo II deste relatório sintese.
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No Quadro 70 apresenta-se uma síntese dos resultados obtidos para todas as amostras, podendo-se
enquadrar os mesmos face aos limiares cosntantes na Tabela B do documento “Solos Contaminados –
Guia Técnico. Valores de referência para o Solo” (APA, Janeiro 2019, Revisão 1 – Julho de 2021).
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Quadro 70 - Sintese interpretativa dos resultados das análise aos solos
ponto 1A
(0 -0,3
m)

Pontos de amostragem

ponto 1B
(0.7 -1
m)

ponto 2A
(0 -0,3
m)

ponto 2B
(0.7 -1
m)

ponto 3A
(0 -0,3
m)

ponto 3B
(0.7 -1
m)

ponto
4A (0 0,3 m)

ponto
4B (0.7
-1 m)

ponto 5A
(0 -0,3
m)

ponto
5B (0.7
-1 m)

ponto
6A (0 0,3 m)

ponto
6B (0,7
-1 m)

ponto
7A (0 0,3 m)

ponto
7B (0.7
-1 m)

ponto
8A (0 0,3 m)

ponto
8B (0.7
-1 m)

Coordenadas (M)

-68980

-68589

-68785

-68580

-68602

-68494

-68420

-68180

Coordenadas (P)

-39137

-39296

-39323

-39463

-39711

-39752

-39919

-39784

Relatório de ensaio

34562-11 34563-12 34564-13 34565-14 34566-15 34567-16 34568-8 34569-9 34570-10 34571-5 34572-6 34573-7 34574-2 34574-3 34576-4 34577-1

Parâmetros

Unidade

Valores
limite
(Tabela
B)

Benzeno

mg/kg Matéria seca

0,02

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

Tolueno

mg/kg Matéria seca

0,2

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

Etilbenzeno

mg/kg Matéria seca

0,05

<0,020

<0,020

<0,020

<0,020

<0,020

<0,020

<0,020

<0,020

<0,020

<0,020

<0,020

<0,020

<0,020

<0,020

<0,020

<0,020

meta - & para –Xileno

mg/kg Matéria seca

-

<0,020

<0,020

<0,020

<0,020

<0,020

<0,020

<0,020

<0,020

<0,020

<0,020

<0,020

<0,020

<0,020

<0,020

<0,020

<0,020

orto-Xileno

mg/kg Matéria seca

-

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

Soma dos BTEX

mg/kg Matéria seca

-

<0,090

<0,090

<0,090

<0,090

<0,090

<0,090

<0,090

<0,090

<0,090

<0,090

<0,090

<0,090

<0,090

<0,090

<0,090

<0,090

Soma dos Xilenos

mg/kg Matéria seca

0,05

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

<0,030

Materia Seca a 105ºC

%

-

98,7

98,1

95,9

93,8

98,1

98,3

98,5

98,2

97,8

97

97,2

98,1

96,9

98,7

98,6

98,4

Naftaleno

mg/kg Matéria seca

0,09

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

Acenaftileno

mg/kg Matéria seca

0,093

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

Acenafteno

mg/kg Matéria seca

0,072

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

Fluoreno

mg/kg Matéria seca

0,19

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

Fenantreno

mg/kg Matéria seca

0,69

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

Antraceno

mg/kg Matéria seca

0,22

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

Fluoranteno

mg/kg Matéria seca

0,69

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

Pireno

mg/kg Matéria seca

1

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010
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ponto 1A
(0 -0,3
m)

Pontos de amostragem

ponto 1B
(0.7 -1
m)

ponto 2A
(0 -0,3
m)

ponto 2B
(0.7 -1
m)

ponto 3A
(0 -0,3
m)

ponto 3B
(0.7 -1
m)

ponto
4A (0 0,3 m)

ponto
4B (0.7
-1 m)

ponto 5A
(0 -0,3
m)

ponto
5B (0.7
-1 m)

ponto
6A (0 0,3 m)

ponto
6B (0,7
-1 m)

ponto
7A (0 0,3 m)

ponto
7B (0.7
-1 m)

ponto
8A (0 0,3 m)

ponto
8B (0.7
-1 m)

Coordenadas (M)

-68980

-68589

-68785

-68580

-68602

-68494

-68420

-68180

Coordenadas (P)

-39137

-39296

-39323

-39463

-39711

-39752

-39919

-39784

Relatório de ensaio

34562-11 34563-12 34564-13 34565-14 34566-15 34567-16 34568-8 34569-9 34570-10 34571-5 34572-6 34573-7 34574-2 34574-3 34576-4 34577-1

Parâmetros

Unidade

Valores
limite
(Tabela
B)

Benzo(a)antraceno

mg/kg Matéria seca

0,36

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

Criseno

mg/kg Matéria seca

2,8

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

Benzo(b)fluoranteno

mg/kg Matéria seca

0,47

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

Benzo(k)fluoranteno

mg/kg Matéria seca

0,48

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

Benzo(a)pireno

mg/kg Matéria seca

0,3

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

Indeno (1,2,3-cd) pireno

mg/kg Matéria seca

0,23

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

Benzo (ghi) perileno

mg/kg Matéria seca

0,68

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

Dibenzo(ah)antraceno

mg/kg Matéria seca

0,1

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

Soma dos HPA

mg/kg Matéria seca

-

<0,160

<0,160

<0,160

<0,160

<0,160

<0,160

<0,160

<0,160

<0,160

<0,160

<0,160

<0,160

<0,160

<0,160

<0,160

<0,160

-

5,1

5,4

6,3

5,9

4,8

4,6

4,9

5,1

5

4,8

4,7

5

5,2

5

4,4

5,3

-

0,21

0,19

0,19

0,31

0,38

0,32

0,47

0,31

0,3

0,45

1,2

0,19

0,9

0,19

1,01

0,33
0,58

pH em água
COT - carbono Orgânico Total % na matéria Seca
Arsénio

mg/kg Matéria seca

18

<0,50

0,8

1,09

0,89

<0,50

0,76

<0,5

<0,5

0,61

1,35

0,94

1,47

1,87

0,84

<0,50

Bário

mg/kg Matéria seca

220

4,35

2,53

3,85

6,32

7,39

12,5

3,41

5,39

4,12

7,93

21,7

9,06

14,1

6,32

28,5

11

4,2

5,4

3,1

4,3

3

3

3,6

6,1

3,1

3,8

4,5

2,2

4

3,3

<1,0

1,3

<1,0

<1,0

<1,0

1

<1,0

<1,0

1,3

<1,0

<1,0

<1,0

Chumbo

mg/kg Matéria seca

120

2,6

3,2

Cobre

mg/kg Matéria seca

92

<1,0

<1,0

<1,0

<1,0

Crómio

mg/kg Matéria seca

70

1,3

2,44

3,88

5,18

1,86

5,41

2,2

2,81

3,35

7,76

3,65

4,46

7,88

3,79

1,76

3,54

Mercúrio

mg/kg Matéria seca

0,27

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20
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ponto 1A
(0 -0,3
m)

Pontos de amostragem

ponto 1B
(0.7 -1
m)

ponto 2A
(0 -0,3
m)

ponto 2B
(0.7 -1
m)

ponto 3A
(0 -0,3
m)

ponto 3B
(0.7 -1
m)

ponto
4A (0 0,3 m)

ponto
4B (0.7
-1 m)

ponto 5A
(0 -0,3
m)

ponto
5B (0.7
-1 m)

ponto
6A (0 0,3 m)

ponto
6B (0,7
-1 m)

ponto
7A (0 0,3 m)

ponto
7B (0.7
-1 m)

ponto
8A (0 0,3 m)

ponto
8B (0.7
-1 m)

Coordenadas (M)

-68980

-68589

-68785

-68580

-68602

-68494

-68420

-68180

Coordenadas (P)

-39137

-39296

-39323

-39463

-39711

-39752

-39919

-39784

Relatório de ensaio

34562-11 34563-12 34564-13 34565-14 34566-15 34567-16 34568-8 34569-9 34570-10 34571-5 34572-6 34573-7 34574-2 34574-3 34576-4 34577-1

Parâmetros

Unidade

Valores
limite
(Tabela
B)

Níquel

mg/kg Matéria seca

82

<1,0

<1,0

1

1,3

<1,0

2,4

<1,0

2,5

1,4

2,6

1,7

2,2

5,3

1,6

<0,10

1,4

Zinco

mg/kg Matéria seca

290

<3,0

<3,0

<3,0

<3,0

<3,0

8,3

<3,0

<3,0

<3,0

<3,0

7,6

<3,0

4,5

<3,0

6,1

3,9

Hidrocarbonetos C10-C40

mg/kg Matéria seca

<20

<20

< 20

<20

<20

< 20

<20

<20

< 20

<20

< 20

<20

<20

<20

<20

< 20

outubro de 2021

259

Estudo de Impacte Ambiental da
Mina Faleca – Relatório Síntese Reformulado

Da leitura do Quadro 70 verifica-se que os limiares de referência estabelecidos na já referida Tabela B
não nunca são ultrapassados, não existindo, portanto, na situação atual, indícios de contaminação dos
solos.

4.9.4. Capacidade de uso dos solos e suas limitações
A capacidade de uso dos solos corresponde ao potencial que os solos apresentam face às possíveis
utilizações humanas, tendo por base de comparação a agricultura e encontrando-se, desta forma,
bastante dependente das características dos horizontes superficiais do solo.
A classificação normalmente utilizada para a capacidade de uso do solo considera cinco classes (A, B, C,
D e E), função da utilização agrícola ou florestal dos solos, em que as três primeiras classes (A, B e C)
são suscetíveis de utilização agrícola (culturas pouco intensivas a intensivas), e as restantes (D e E) não
são, geralmente, suscetíveis de utilização agrícola.
No Quadro 71 apresenta-se as caraterísticas principais das diferentes classes de capacidade de uso do
solo de acordo com a classificação utilizda pelo ex. SNROA (Serviço Nacional de Reconhecimento e
Ordenamento Agrário).
Quadro 71- Classes de Capacidade de Uso do Solo e usas caraterísticas
Classe
A

B

C

D

E

Caraterísitcas Principais
- Poucas ou nenhumas limitações
- Sem riscos de erosão ou com riscos ligeiros
- Susceptível de utilização agrícola intensiva
- Limitações moderadas
- Riscos de erosão no máximo moderados
- Susceptível de utilização agrícola moderadamente intensiva
- Limitações acentuadas
- Riscos de erosão no máximo elevados
- Susceptível de utilização agrícola pouco intensiva
- Limitações severas
- Riscos de erosão no máximo elevados a muito elevados
- Não susceptível de utilização agrícola, salvo casos muito especiais
- Poucas ou moderadas limitações para pastagens, exploração de matos e exploração florestal
- Limitações muito severas
- Riscos de erosão muito elevados
- Não susceptível de utilização agrícola
- Severas a muito severas limitações para pastagens, matos e exploração florestal
- Ou servindo apenas para vegetação natural, floresta de protecção ou de recuperação
- Ou não susceptível de qualquer utilização

De acordo com a Carta de Capacidade de Uso do Solo, reproduzida na Figura 108, verifica-se que na
área afeta à Mina da Faleca dominam solos das classes D e E.
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Os solos de capacidade de uso E apresentam limitações devidas a erosão e escorrimento superficial,
enquanto no caso dos solos de capacidade de uso D são mais relevantes as limitações ao nível da zona
radicular.
Em relação com uma pequena linha de água que atravessa a área do projeto, os aluviossolos presentes
associam classe de capacidade de uso B, com limitações devidas a um excesso de água.
Na área a concessionar está presente, junto ao limite nascente, na baixa aluvionar do rio Maior, uma faixa
de solos integrados na Reserva Agrícola Nacional (RAN), conforme se pode observar na Figura 107, a
qual se extende ainda mais a poentea ao longo da baixa do ribeira da Janeca, afluente do primeiro.
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Figura 107 – Extrato da carta de Condicionantes 1 – RAN/REN, do PDM de Rio Maior

A área de RAN corresponde a aluviossolos e a pódzóis, incluindo-se os primeiros na Classe B de
capacide de uso e os segundos, no essencial, na classe D, em ambos os casos com limitações ao nível
da zona radicular.
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Figura 108 – Capacidade de Uso dos solos presentes na área em estudo
Fonte: Direção Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural

4.9.5. Uso dos solos
Na Figura 109, apresenta-se a ocupação atual do solo na área a concessionar e buffer envolvente de
100 m de largura, a qual preenche a maior parte da área compreendida entre o percurso antigo da N1, a
poente, a autoestrada A15, a sul, e o rio Maior, a poente.
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Figura 109 – Carta de Uso do solo na área afeta ao projeto
Fonte: Direção Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural

Verifica-se que no interior desta área de 113,7 ha domina claramente o eucaliptal, ocupando mais de
metade de todo o espaço (58,65 %).
Para além do eucaliptal há a referir, por ordem decrescente de representatividade:


Pomar, em ambas as margens do rio Jaleca, no setor nascente/sul,



Àreas onde ocorreu outrora extraçao de inertes em pequena escala, atualmente abandonadas,
num setor centro/poente e num setor menor mais a noroeste,



Culturas temporárias de sequeiro e regadio, na margem do rio Maior, no setor nascente/norte da
área,



Florestas de outras folhosas, nas margens do rio Jaleca, a montante da área de pomar,
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Pinheiro bravo num setor mais a sul e num setor a poente, junto da EN1, fora da área
concessionada,



Espaços ocupados pela rede viária (EN 1, a poente e autoestrada A15, a sul),



Àreas agrícolas em mosaicos culturais e parcelares complexos e torno de um edifício de quinta
(Quinta dos sobreiros), no extremo nordeste da área,



Àrea de matos entre a principal área de extração de inertes abandonada e a margem do rio
Jaleca,



Espaço de indústria, incluindo a ETAR de Rio Maior, junto ao limite nascente da área, na
margem do rio Maior,



Pastagens espontâneas num pequeno setor junto da N1, no extremo noroeste da área.

No Quadro 72 apresentam as áreas ocupadas pelas diferentes tipologias de uso do solo presentes no
interior da área de estudo considerada.
Quadro 72 - Tipologia de usos do solo na área de estudo (área a concessionar e buffer de 100 m)
Tipologia de uso do solo
Indústria
Rede Viária e Espaços
Associados
Área de Extração de Inertes
(abandonada)
Culturas Temporárias de
Sequeiro e Regadio
Pomares
Mosaicos
Culturais
e
Parcelas Complexas
Florestas de Eucalipto
Florestas
de
Outras
Folhosas
Florestas de Pinheiro Bravo
Pastagens Espontâneas
Matos
Total

Área ocupada
(m2)
10 185,00

%
0,90

37 018,00

3,26

87 643,00

7,71

67 196,00

5,91

98 797,00

8,69

27 239,00

2,40

666 831,00

58,65

67 038,00

5,90

55 979,00
4 655,00
14 395,00
1 136 976,00

4,92
0,41
1,27
100,00

4.9.5. Evolução previsível na ausência de projeto
Admite-se-se, no quadro de referência atual, que, na ausência do projeto, a área deverá permanecer com
uma ocupação do solo idêntica à atual, marcada por uma dominância do eucalipto, prevendo-se a prazo,
na ausência de medidas de gestão, um progressivo repovoamento vegetal expontâneo, acompanhado de
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processo pedogenético, nas áreas abandonadas onde foi inciada outrora exploração ilegal de inertes em
pequena escala.
No entanto, concretizando-se revisão do PDM que venha a enquadrar esta área como afeta à exploração
de recursos geológicos, o mais provável é que se venha a concretizar uma pretenção de exploração
similar à proposta alvo do presente estudo.

4.10. PAISAGEM
Siglas e acrónimos
AIV – Área de influência visual
CAV – Capacidade de absorção visual
QV – Qualidade visual
SUP – Subunidade de paisagem
SV – Sensibilidade visual

4.10.1. Aspetos metodológicos
Os procedimentos adotados na análise do fator paisagem no âmbito do EIA da Mina da Faleca, no
concelho de Rio Maior, conjugam abordagens metodológicas complementares que visam a constituição
de uma base de caraterização da situação de referência com o objetivo de identificar potenciais impactes
sobre a paisagem coincidente com a área de influência visual (AIV) decorrentes da implementação do
projeto e possibilitar a definição de um quadro de medidas de minimização ajustado. Com este propósito
constituiu-se um modelo de avaliação que tem por base a definição da AIV do projeto, a delimitação de
subunidades de paisagem (SUP) e a sua caraterização com recursos a fatores que permitam a
identificação da sua qualidade visual (QV), possibilitando o seu cruzamento com a capacidade de
absorção visual (CAV) visando a aferição da sensibilidade visual (SV) desta paisagem.

4.10.2. Identificação e caracterização
4.10.2.1. Área de influência visual
Na presente análise considera-se a AIV do projeto como a área definida morfologicamente pelo relevo em
cujo interior é possível a observação contínua ou intermitente da totalidade ou de parte da fonte de
intrusão visual representada pelo projeto. Como base para o procedimento de delimitação da AIV
assume-se a circunscrição da Mina da Faleca, cujo contexto fisiográfico é determinado pelo relevo da
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bacia de drenagem do Tejo. A sua localização na margem sul do rio da Jaleca, em situação muito
próxima ao plano de água que drena diretamente para o rio Maior, é disso exemplo direto, uma vez que
este curso de água corresponde a um afluente direto do rio Tejo. Deste modo, considera-se que é o vale
do rio Maior que, ao assumir uma direção predominante noroeste/sudeste, mais fortemente determina a
envolvente da área de projeto. Tratando-se de uma zona de confluência de cursos de água, destacam-se
também os vales associados às ribeiras de Abuxanas e de São Gregório enquanto morfologias que
caraterizam e condicionam o relevo presente. A norte da ribeira de São Gregório, ultrapassando o limite
de acuidade visual considerado, encontra-se a Serra de Candeeiros, a partir da qual em direção a
sudeste se assiste a uma diminuição progressiva de cotas até ao rio Tejo. É nesta zona de transição,
onde se destaca o significativo número de colinas pouco elevadas mas de declive relevante, que se
desenvolve a AIV do projeto.
A AIV, identificada na Figura 110 e no anexo V deste relatório sintese (cartográfico 01/09), é delimitada a
partir de critérios morfológicos associados ao relevo que condiciona a visibilidade do projeto. A
delimitação da área de AIV do projeto da Mina da Faleca envolve um procedimento sequencial que tem
por base a aferição da visibilidade do projeto considerado num contexto fisiograficamente definido. O
primeiro passo corresponde à criação de um buffer de 5 km em redor dos limites da área de projeto, que
representa a distância considerada como o limite de acuidade visual para o estudo em curso. A segunda
etapa consiste na geração de emissões visuais a partir da área de projeto, a Mina da Faleca, com o
objetivo de identificar a sua bacia de visibilidade. A etapa final para a delimitação da AIV compreende a
análise da morfologia local através da identificação das linhas de cumeada que atuam como limite à
visibilidade do projeto.
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Figura 110- Área de influência visual

A AIV do projeto totaliza cerca de 6963,76 ha maioritariamente integrados no concelho de Rio Maior
(freguesias de Asseiceira, União das freguesias de São João da Ribeira e Ribeira de São João),
Arrouquelas e Rio Maior, com a exceção de pequenas zonas no limite sudoeste que pertencem aos
concelhos de Cadaval (freguesia de Alguber) e de Caldas da Rainha (freguesia de Landal).
A sul, os limites da AIV situam-se a uma distância ao local de implantação do projeto superior a 5,2 km
nas suas zonas mais afastadas (a sudeste e sudoeste) e cerca de 2,2 km nas zonas mais próximas (a
sul), correspondendo genericamente à cumeada da vertente sul da ribeira de Abuxanas (e do rio Maior).
A norte, a AIV é limitada pelas cumeadas associadas aos vértices geodésicos de Abulheiras, Marinhas e
Redes, que distam 5,2 km a 5,5 km do limite da Mina da Faleca. A este, a AIV é definida pela cumeada
entre os vértices geodésicos de Joguinho e Cabeço Redondo, apresentando uma menor distância à Mina
da Faleca, cerca de 2,7 km, na zona imediatamente a este, e de aproximadamente 5 km nos pontos mais
afastados, a nordeste e sudeste. A oeste, a AIV define-se pelas linhas de maior cota entre as
proximidades do vértice geodésico de Abuxanas, seguindo em direção ao vértice geodésico de Cruto, na
zona de Casais da Mesquita, apresentando uma distância à Mina da Faleca entre os 5,2 km e os 5,6 km.
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4.10.3. Unidades de Paisagem
O conceito de unidade de paisagem representa uma aproximação conceptual à paisagem, por sugerir
uma porção percetível do espaço, ou seja, uma área concreta, descritível, analisável e projetável. A
definição de unidades homogéneas de paisagem constitui, por si só, um apropriado meio de diagnóstico
ambiental, bem como um documento geográfico ímpar, podendo ser aplicado em diferentes escalas e
níveis de perceção, como ao nível local, regional ou nacional, revelando-se um instrumento prático e
tático face à sustentabilidade do desenvolvimento. O enquadramento efetuado com base nas unidades de
paisagem definidas pelos “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal
Continental” (CANCELA D’ABREU, 2004) permite uma base de referência para um reconhecimento
pormenorizado do território que, apesar da sua elaboração a uma escala de grande abrangência,
possibilita, contudo, a extrapolação de alguns valores cruciais para a caracterização da área agora em
análise. De acordo com o referido estudo, a AIV encontra-se integrada no Grupo de Unidades Maciços
Calcários da Estremadura (K), na unidade de paisagem correspondente às Colinas de Rio Maior sendo o
seu enquadramento apresentado na Figura 111.

Figura 111 Unidades de paisagem (adaptado de DGOTDU, 2004).
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A descrição efetuada pela publicação da DGOTDU a respeito da unidade de paisagem 69 coincide
globalmente com a observação efetuada no local, designadamente no que respeita à descrição
fisiográfica ao se destacar a presença do relevo ondulado e, principalmente, à identificação do
predomínio do uso florestal, que atualmente ainda se mantém. São também referidos os diversos usos
agrícolas associados maioritariamente às zonas de vale, como as vinhas, olivais e pinhais mansos que,
no entanto, “não se consideram suficientes para conferir um carácter diversificado ao mosaico e minimizar
a sensação de monotonia dada pela extensão de floresta”. A descrição desta UP continua no sentido da
evidenciação da desordem visual que se lhe associa, indicando que “no conjunto, trata-se de paisagens
desinteressantes, em que o forte impacto de algumas vias (IC 2, A15/IP6, A1/IP1) e da ocupação
edificada que as acompanha, bem como a presença de pedreiras, contribuem para uma sensação de
desordem”. Quanto à visibilidade, a referida publicação indica que “os horizontes são quase sempre muito
limitados — por exemplo: para quem vem de sul, apenas junto a Rio Maior se lê a presença da serra dos
Candeeiros, maciço compacto de cor acinzentada que se estende para noroeste”. A respeito do
povoamento é ainda mencionado que o mesmo “não é denso e concentra-se em aglomerados com
alguma dimensão, como é o caso de Rio Maior e de Ota (aglomerados com edifícios de habitação e
indústria, armazéns e comércio incaracterísticos e sem qualidade arquitectónica)”.

4.10.4. Subunidades de paisagem
A delimitação de subunidades de paisagem (SUP) tem na sua base a identificação de agregações
territoriais de características homogéneas relacionadas com fatores morfológicos e antrópicos, como o
relevo e a ocupação humana, possibilitando um meio para o diagnóstico e análise da paisagem da AIV.
Apesar da pouca heterogeneidade territorial verificada, procurou-se uma delimitação diversificada que
representasse as diversas tipologias territoriais observadas, possibilitando, simultaneamente, a aferição
da capacidade paisagística associada aos aglomerados populacionais, onde se identificou a maior
presença de observadores, e às zonas de maior potencial natural e fisiográfico. O trabalho de campo,
assim como a pesquisa e análise dos conteúdos cartográficos disponíveis, permitiu a diferenciação de
duas agregações de subunidades de paisagem, o território florestal e o território de vales, que agrupam
as SUP identificadas na Figura 112 e no anexo V deste relatório sintese (cartográfico 02/09).
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Figura 112 Subunidades de paisagem na AIV.

Território florestal
A agregação de subunidades de paisagem representada pelo “território florestal” corresponde à imagem
que se associa a dois terços do território observado, representando cerca de 66 %, aproximadamente
4591 ha, da AIV. Engloba as seguintes SUP: colinas florestais (1), onde se assiste a uma forte
predominância de povoamentos florestais monoespecíficos, como o eucaliptal ou o pinhal, marcada pela
grande monotonia visual e significativa ausência de referências visuais no horizonte do observador; áreas
agroflorestais O e E (2 e 3), correspondentes a zonas circunscritas por povoamentos florestais que no seu
interior alternam usos agrícolas com alguns povoamentos isolados, cuja maior expressão acontece nas
zonas identificadas a oeste e este; envolvente de Azinheiras (4), que representa o aglomerado de
Azinheiras e sua envolvente direta, marcada por algum uso agrícola, inserida num contexto de colina
rodeada por usos maioritariamente florestais.
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Território de vales
O “território de vales” corresponde ao conjunto das SUP que representam diferentes graus de ocupação e
usos verificados em zonas de baixa associadas aos cursos de água que marcam o eixo central da AIV,
nomeadamente os que confluem desde norte e oeste em direção ao rio Maior. Estas zonas, em torno das
quais se situam os maiores aglomerados populacionais da AIV, são marcadas pela sua grande
diversidade de usos, evidenciando uma ampla gama de valores naturais de maior atratividade visual,
associados à maior proximidade do plano de água, que alternam com ocupações associadas a
artificialismos significativos da paisagem, desde a ocupação agrícola até à relevante presença da
indústria de extração de minerais, que constituem diferentes graus de intrusão visual na paisagem
contribuindo, muitas vezes, para uma leitura desconexa e confusa do território. Neste território
identificam-se as seguintes SUP: zonas baixas agrícolas (5), representativa dos territórios de várzea
localizados a norte associados à ribeira de São Gregório e ao afluente do rio Maior proveniente de
noroeste, onde se verifica algum uso agrícola; envolvente de Rio Maior (6), coincidente com a maior área
urbana da AIV, Rio Maior, que engloba as zonas de maior densidade de edificação a norte e sul do rio
Maior, evidenciando uma imagem de significativo desordenamento visual na sua periferia; Vale de Óbidos
(7), que engloba a envolvente do aglomerado de Vale de Óbidos, associado ao rio da Jaleca que cruza a
área da Mina da Faleca; zona industrial (8), correspondente à área ocupada pelo parque industrial e de
negócios de Rio Maior, imediatamente a sul da cidade, e representa a zona à qual se associa o maior
grau de artificialismo neste conjunto de SUP; vales dos rios Maior e Atalaia (9), que abrange os vales dos
rios que designam esta subagregação territorial e representa as zonas de várzea exploradas
maioritariamente com finalidade agrícola, possuidoras de menores artificialismos edificados e de maior
atratividade visual, à semelhança do que ocorre com as zonas baixas agrícolas (5); envolvente de
Asseiceira (10), correspondente à envolvente do aglomerado de Asseiceira que se desenvolve ao longo
do vale da ribeira das Abuxanas, ao qual se associa um significativo uso agrícola; envolvente de
Abuxanas (11), que representa a área que envolve o aglomerado de Abuxanas, na proximidade de Vale
do Atalaia, evidenciando uma matriz rural associada à exploração das zonas de baixa dos cursos de água
que confluem na origem da ribeira das Abuxanas; zonas baixas ocupadas (12),que morfologicamente
engloba zonas muito similares às zonas baixas agrícolas (5) apesar de evidenciarem um grau de
ocupação humana e de presença de artificialismos estruturantes muito significativo, contribuindo para a
degeneração visual das várzeas ocupadas; envolvente de Boiças (13), localizada na extremidade sul da
AIV, correspondente à envolvente do aglomerado de Ribeira de São João na confluência do rio Maior
com os afluentes provenientes da área a norte desta localidade.
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4.10.5. Qualidade visual
Apreciada a especificidade da AIV, com o objetivo de caracterizar a sua qualidade visual (QV) foram
considerados fatores de avaliação adequados à expressão do seu valor paisagístico. Com este objetivo
identificaram-se características-chave relacionadas com a morfologia, a partir da sua capacidade de
valoração quanto à observação, como sucede com o declive, a exposição de encostas ou a apropriação
visual, e fatores de natureza antrópica, com o objetivo de ponderar a valoração da qualidade visual das
SUP em função das características do território que contribuem decisivamente para a sua identidade. A
QV da AIV é aferida de acordo com a ponderação de fatores, para o qual foram definidas cinco classes
(muito baixa (1), baixa (2), moderada (3), elevada (4) e muito elevada (5)), formalizada através de um
índice de valoração em função do seu valor para a matriz paisagística de referência. A QV é assim
estabelecida através de um índice que incorpora os fatores de caraterização a seguir descritos: valoração
da integridade estrutural e da qualidade visual associada aos usos do solo em cada SUP; relevo
existente, incluindo-se a avaliação do declive e da exposição de encostas; capacidade de apropriação
visual do território em função dos seus pontos notáveis de observação e da sua intervisibilidade; e
presença de intrusões visuais significativas associadas a infraestruturas de grande artificialismo e
marcada verticalidade sobre a paisagem, como sucede com as áreas de extração de inertes, a rede de
alta tensão que cruza a AIV ou a rede viária inserida no Plano Rodoviário Nacional (PRN). No que
respeita, ainda, a intrusões visuais, a visita ao território aconselhou a inclusão do Parque Eólico da Serra
de Candeeiros, até com uma maior preponderância relativa do que a efetuada para as redes de
infraestruturas indicadas, uma vez que a sua interferência visual no horizonte de observação do visitante
desta paisagem, em especial na observação para o setor norte/nordeste da AIV na envolvente de Rio
Maior, é altamente condicionadora tanto ao nível da atenção visual como da imposição de um
artificialismo infraestrutural sobre a paisagem, contribuído para um sentimento de forte confusão e
dispersão da observação. A metodologia e cálculo do índice de qualidade visual associado aos fatores de
caracterização mencionados é apresentada no anexo V deste relatório síntese (índice de qualidade
visual).

4.10.5.1. Índice de qualidade visual
A carga subjetiva associada a alguns dos fatores utilizados para a caraterização da QV das SUP
conduziu à implementação de um modelo de análise multicritério de forma a poder explicitar os
julgamentos efetuados quanto à ponderação de cada fator na aferição do índice de QV (

). O processo

analítico hierárquico (PAH) (ou Analytic Hierarchy Process - AHP) considera-se adequado ao âmbito da
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presente análise e integra a categoria dos métodos de cartografia que, de acordo com Zêzere (2005),
corresponde ao subtipo de indexação - método heurístico – e consiste numa atribuição subjetiva de
pontuações a um conjunto de fatores passíveis de representação cartográfica. A este respeito, Ramos
(2012) refere que o cálculo de índices tem por objetivo a simplificação, quantificação e expressão de
fenómenos complexos a partir da agregação de dados e informações quantitativas de cada um deles,
obtendo-se como resultado um conjunto de parâmetros associados por meio de uma relação
preestabelecida originando um novo e único valor. O PAH, introduzido por Saaty (1980), corresponde a
um bem difundido método semiqualitativo, que envolve uma matriz de comparação de pares referente à
contribuição dos diferentes fatores que nesta análise serão considerados para o cálculo da QV. O PAH é
utilizado para determinar o peso e a importância relativa de cada critério, uma vez que o cálculo do peso
dos vários fatores em análise se considera fundamental na aferição cartográfica da qualidade visual.
Ainda de acordo com Ramos (2012, citando outras fontes), este método de análise multicritério pode ser
usado na quantificação de características qualitativas, permitindo a sua ponderação, tendo sido utilizado
com sucesso noutras áreas como, por exemplo, na aplicação ao estudo da afetação potencial de usos do
solo, na avaliação da suscetibilidade à erosão hídrica ou à erosão de vertentes. O cálculo do PAH
aplicado aos fatores de caracterização da qualidade visual da paisagem, assim como à profundidade
visual é apresentado no anexo V deste relatório sintese (Processo analítico hierárquico.)
A informação foi submetida a um conjunto de operações de álgebra de mapas e implementou-se o
através do método da soma ponderada (em que
cálculo do
acordo com a expressão a seguir indicada:

em que

corresponde a

e

a

) de

representa a ponderação atribuída aos diversos graus de QV associados aos fatores

identificados para a caraterização das subunidades de paisagem representados na Quadro 73.
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Fator de caracterização

P

Classe de valoração
Colinas florestais (1)

2

Áreas agroflorestais O (2)

3

Áreas agroflorestais E (3)

3

Azinheiras (4)

2

Zonas baixas agrícolas (5)

4

Envolvente de Rio Maior (6)

2

Vale de Óbidos (7)

3

Zona industrial (8)

1

Vales dos rios Maior e Atalaia (9)

4

Envolvente de Asseiceira (10

3

Envolvente de Abuxanas (11)

2

Zonas baixas ocupadas (12)

3

Envolvente de Boiças (13)

3

Territórios florestais

Integridade estrutural

Territórios de vales

Albufeiras de represas ou de açude; Florestas de outros carvalhos; Florestas de sobreiro; Lagos e
lagoas interiores artificiais; Pauis; SAF de sobreiro; SAF de sobreiro com azinheira; Salinas

5

Florestas de outras folhosas, Florestas de outras resinosas; Florestas de pinheiro bravo; SAF de
outras espécies; SAF de outras misturas; SAF de pinheiro manso; Vinhas

4

Agricultura com espaços naturais e seminaturais, Albufeiras de barragens, Cemitério, Charcas,
Culturas temporárias de sequeiro e regadio, Culturas temporárias e/ou pastagens melhoradas
associadas a olival; Culturas temporárias e/ou pastagens melhoradas associadas a vinha; Florestas
de pinheiro manso; Matos; Mosaicos culturais e parcelares complexos; Olivais
Uso do solo

Apropriação visual
sobreposição
visibilidades

3

Outros equipamentos e instalações turísticas; Parques e jardins; Pomares;
Agricultura protegida e viveiros; Comércio; Instalações desportivas; Pastagens espontâneas,
Pastagens melhoradas; Tecido edificado contínuo predominantemente horizontal; Tecido edificado
contínuo predominantemente vertical; Tecido edificado descontínuo; Tecido edificado descontínuo
esparso; Áreas de estacionamentos e logradouros;

2

Espaços vazios sem construção; Florestas de espécies invasoras; Florestas de eucalipto; Indústria;
Infraestruturas de produção de energia não renovável; Infraestruturas de tratamento de resíduos e
águas residuais; Instalações agrícolas; Lixeiras e Sucatas; Pedreiras; Rede viária e espaços
associados; Áreas em construção.

1

> 1760,9

5

1109,4 a 1760,9

4

de 644 a 1109,4

3

279 a 644

2

0 a 279

1

> 25

5

18 a 25

4

12 a 18

3

6 a 12

2

0a6

1

Declive
valores em %
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Fator de caracterização

Exposição de encostas

Visibilidade das pedreiras

Classe de valoração

P

sudeste / sul / sudoeste

5

este / oeste

4

plano

3

nordeste / noroeste

2

norte

1

0 a 67,2

5

67,2 a 194,4

4

194,4 a 358,8

3

358,8 a 622,8

2

> 622,8

1

0 a 0,324

5

0,324 a 1,08

4

Visibilidade do PE da Serra
1,08 a 1,836
de Candeeiros

3

1,836 a 3,52

2

> 3,52

1

0 a 6,534

5

6,534 a 16,73
Visibilidade da rede de alta
16,73 a 29,92
tensão

4
3

29,92 a 48,852

2

> 48,852

1

0 a 13,52

5

13,52 a 37,44
Visibilidade da rede viária
37,44 a 69,09
(PRN)

4
3

69,09 a 116,21

2

> 116,21

1

Quadro 73 - Valoração dos fatores de caraterização da QV.

A apresenta o resultado da aplicação do índice de qualidade visual à AIV que reflete a valoração
apresentada no Quadro 73 agrupada de acordo com o método das quebras naturais (natural breaks)3 nas

3 Os limiares do intervalo são calculados de forma a otimizar o agrupamento do conjunto de valores em classes "naturais", sendo o intervalo de
classe composto por itens com características semelhantes que formam um grupo "natural" dentro do conjunto de dados. Este método de
classificação visa minimizar o desvio médio da média do grupo enquanto maximiza o desvio das médias dos outros grupos.
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cinco classes de valoração estabelecidas, evidenciando tanto a média como a moda e a mediana4 do
na área das SUP consideradas.
Considera-se que a análise da distribuição dos valores de QV, CAV e SV dentro dos limites de cada SUP
possibilita a sua avaliação global, pelo que se recorre às relações entre a média (µ), a mediana (Md) e a
moda (Mo) para aferir a tendência geral de valores obtidos. Genericamente, para uma distribuição
simétrica em que os valores da média, mediana e moda coincidem, considera-se este valor como o da
QV a atribuir à SUP. Nos casos em que a distribuição é enviesada para a esquerda, µ < Md < Mo, ou
direita, µ > Md > Mo os valores da Md e Mo são também considerados para a atribuição da valoração da
QV associada a cada SUP.

Figura 113 Relações entre a média (µ), a mediana (Md) e a moda (Mo) (adaptado de Ferreira, 2005).

4 A média: razão entre a soma de todos os elementos do conjunto de dados e o total de elementos; moda: valor mais frequente num conjunto de
dados, i.e., o valor que ocorre um maior número de vezes no intervalo de dados considerado; mediana: valor central de um conjunto de dados.
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Figura 114 Qualidade visual na AIV.

Qualidade visual

Área (ha)

% AIV

Muito elevada (3,2099 a 4,224)

562,31

8,07

Elevada (2,8194 a 3,2099)

1372,69

19,71

Média (2,493 a 2,8194)

1593,36

22,88

Baixa (2,1667 a 2,493)

2026,34

29,10

Muito baixa (1,31 a 2,1667)

1420,28

20,40

Quadro 74 - Distribuição da qualidade visual na AIV.

Subunidades de paisagem

µ

Mo

Md

Qualidade Visual

Colinas florestais (1)

2,42

2,45

2,41

Baixa

Áreas agroflorestais O (2)

2,89

3,17

2,90

Elevada

Áreas agroflorestais E ( 3)

2,96

3,18

2,96

Elevada

Azinheiras (4)

2,57

2,69

2,58

Média

Zonas baixas agrícolas (5)

3,06

2,87

3,01

Elevada

Envolvente de Rio Maior (6)

2,47

2,13

2,45

Baixa

Vale de Óbidos (7)

2,81

3,05

2,79

Elevada

Zona industrial (8)

1,98

2,20

1,95

Muito baixa a baixa

Vales dos rios Maior e Atalaia (9)

3,07

3,32

3,06

Elevada a muito elevada

Envolvente de Asseiceira (10

2,89

2,92

2,90

Elevada
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µ

Subunidades de paisagem

Mo

Md

Qualidade Visual

Envolvente de Abuxanas (11)

2,56

2,43

2,56

Média

Zonas baixas ocupadas (12)

2,76

3,07

2,69

Média a elevada

Envolvente de Boiças (13)

2,93

3,18

2,94

Elevada

AIV

2,56

2,45

2,50

Baixa

Quadro 75 - Qualidade visual das SUP.

A análise efetuada permite a identificação de zonas de QV variável dispersas pelas SUP identificadas,
com uma preponderância significativa das classes de QV muito baixa, baixa e média, cuja área conjunta,
de acordo com a Figura 114 e Quadro 74, supera os 72 % da AIV. Também as áreas com valores de QV
elevada assumem representatividade considerável com um valor aproximado ao limiar dos 20 %. As
zonas com QV muito elevada correspondem às de menor representatividade na AIV, representando um
valor aproximado a 8 % desta. A Quadro 75 permite associar os maiores valores de QV às SUP que
representam as zonas de maior dinamismo de usos e relevo, como sucede com as áreas agroflorestais (2
e 3), ou com as zonas de vale (5, 7, 9, 10 e 13), localizando-se os menores valores de QV na AIV nas
zonas de maior artificialismos territoriais, como sucede com a envolvente de Rio Maior (6) e a zona
industrial a sul desta (8), ou de maior homogeneidade e escassa presença de atrativos visuais, como
sucede nas zonas de exploração florestal tendencialmente monoespecíficas (1). Em suma, a aferição
para a AIV corrobora muitas das observações aferidas pelo trabalho de campo e genericamente
do
permite sintetizar esta como possuidora de uma QV baixa.

4.10.6. Capacidade de absorção visual
A capacidade de absorção visual (CAV) de um território encontra-se diretamente relacionada com a sua
intervisibilidade, correspondente a uma propriedade deste em função do grau de visibilidade recíproca de
todas as áreas analisadas entre si. A CAV corresponde ao inverso da apropriação visual, sendo que os
locais de menor capacidade de absorção visual correspondem aos locais de maior intervisibilidade, ou
seja, passíveis de serem observados a partir de um maior número de pontos notáveis do território. Os
locais de maior abrangência visual, a partir dos quais é possível a observação de parte significativa do
território, são assim considerados como possuidores de uma maior suscetibilidade a intrusões visuais,
dada a maior ocorrência de eventos visuais no horizonte de observação. As áreas detentoras de uma
maior apropriação visual, potencialmente com uma QV superior, correspondem a zonas de menor CAV,
dado que a visualização de novas intrusões visuais irá contribuir para uma maior desordem num horizonte
de observação já com alguns focos de atenção visual. Para a aferição da CAV da AI procedeu-se à
integração de informação proveniente de duas tipologias de pontos, representadas na Figura 115: a
primeira, constituída por uma grelha de 6949 pontos com espaçamento de 100 m x 100 m sobre o
território, possibilita a representação da visibilidade intrínseca da AIV enquanto variável fisiográfica
permitindo a identificação de zonas potenciais de reduzida CAV independentemente da possibilidade
atual de observação por parte da presença humana; a segunda corresponde à inclusão dos 212 pontos
identificados como representativos da presença humana sobre o território associados a locais onde esta e
mais frequente. A soma dos dois cálculos parciais possibilita a constituição de um modelo de avaliação
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global da CAV mais abrangente que traduz tanto a intervisibilidade atual como a potencial deste território.
A Figura 116 apresenta a CAV (que representa o inverso da apropriação visual aferida para o cálculo da
QV) da AIV classificada de acordo os intervalos definidos pelo método das quebras naturais indicados no
Quadro 73.

Figura 115 Pontos utilizados no cálculo da CAV da AIV.
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Figura 116 CAV da AIV.

Capacidade de absorção visual
Muito baixa (1760,9 a 3723)

Área (ha)

% AIV

185,97

2,67

Baixa (1109,4 a 1760,9)

510,10

7,33

Média (644 – 1109,4)

1151,46

16,54

Elevada (279,2 a 644)

1853,81

26,62

Muito elevada (0 a 279,2)

3273,64

47,01

Quadro 76 - Distribuição da qualidade visual na AIV.

Subunidades de paisagem

µ

Mo

Md

Qualidade Visual

Colinas florestais (1)

476,75

39,00

287,00

Elevada a muito elevada

Áreas agroflorestais O (2)

433,40

19,00

199,00

Elevada a muito elevada

Áreas agroflorestais E ( 3)

294,06

12,00

158,00

Elevada a muito elevada

Azinheiras (4)

527,96

90,00

358,00

Elevada a muito elevada

Zonas baixas agrícolas (5)

503,25

114,00

414,00

Elevada a muito elevada

Envolvente de Rio Maior (6)

632,69

528,00

578,00

Média

Vale de Óbidos (7)

231,48

98,00

154,00

Muito elevada

Zona industrial (8)

695,34

544,00

572,00

Elevada a média

Vales dos rios Maior e Atalaia (9)

432,22

232,00

310,00

Elevada
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µ

Mo

Md

Envolvente de Asseiceira (10

421,06

265,00

384,00

Elevada

Envolvente de Abuxanas (11)

192,77

71,00

117,00

Muito elevada

Zonas baixas ocupadas (12)

531,80

167,00

329,00

Média a elevada

Envolvente de Boiças (13)

207,33

162,00

182,00

Muito elevada

AIV

470,11

32

310

Elevada

Subunidades de paisagem

Qualidade Visual

Quadro 77 - Qualidade visual das SUP.

Na generalidade, trata-se de uma AIV que em resultado do relevo bastante ondulado formado por uma
sucessão de colinas de altitude variável, que nunca atinge um valor superior a 240 m, não possui muitas
áreas vulneráveis à presença de novos focos de intrusão visual, evidenciando uma CAV genericamente
elevada a muito elevada que quase atinge os 74 % da área observada, de acordo com o representado
pelo Quadro 76. No entanto, refere-se a presença de valores elevados de intervisibilidade em algumas
zonas no interior das SUP, coincidentes com uma CAV muito reduzida, que ocorrem de forma mais
frequente nas cotas de maior cota nos territórios florestais e representam cerca de 10 % da AIV. Os
valores mais baixos de intervisibilidade identificados, aos quais corresponde uma maior CAV de novos
impactes sobre a paisagem, situam-se também dispersos por toda a AIV, uma vez que, fora das zonas de
cotas mais elevadas, o dinamismo do relevo dificulta a ocorrência de planos de grande abertura visual
para o observador. A exceção à menor CAV identificada fora das zonas mais elevadas ocorre no vale do
rio Maior, onde a maior abertura de relevo possibilita um maior horizonte de observação sobre a
paisagem, em especial em direção a norte.
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4.10.7. Sensibilidade visual

Figura 117 SV da AIV.

Figura 118 Modelo de avaliação da sensibilidade visual da paisagem da AIV.

A sensibilidade visual (SV) da AIV resulta da sobreposição entre a QV e a CAV. A legenda da Figura 117,
que apresenta a sensibilidade visual da AIV, foi elaborada de acordo com o modelo/matriz representada
na Figura 118. A distribuição da SV na AIV e nas SUP consideradas é apresentada nas tabelas
seguintes.
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Sensibilidade visual

Área (ha)

% AIV

Muito elevada (10)

29,05

0,42

Elevada (8 a 9)

335,23

4,81

Média (6 a 7)

1660,31

23,84

Baixa (4 a 5)

2790,14

40,07

Muito baixa (2 a 3)

2160,25

31,02

Quadro 78 - Distribuição da sensibilidade visual na AIV.

Subunidades de paisagem

µ

Mo

Md

Qualidade Visual

Colinas florestais (1)

4,20

3,00

4,00

Baixa

Áreas agroflorestais O (2)

5,42

5,00

5,00

Baixa

Áreas agroflorestais E ( 3)

5,27

5,00

5,00

Baixa

Azinheiras (4)

4,78

4,00

5,00

Baixa

Zonas baixas agrícolas (5)

5,99

6,00

6,00

Média

Envolvente de Rio Maior (6)

4,77

5,00

5,00

Baixa

Vale de Óbidos (7)

4,70

5,00

5,00

Baixa

Zona industrial (8)

3,79

3,00

4,00

Muito baixa a baixa

Vales dos rios Maior e Atalaia (9)

5,96

6,00

6,00

Média

Envolvente de Asseiceira (10

5,54

6,00

6,00

Média

Envolvente de Abuxanas (11)

3,91

4,00

4,00

Baixa

Zonas baixas ocupadas (12)

5,28

5,00

5,00

Baixa

Envolvente de Boiças (13)

4,92

5,00

5,00

Baixa

AIV

4,20

3,00

4,00

Baixa

Quadro 79 - Sensibilidade visual das SUP.

Quando considerada a totalidade da AIV, a classe de SV que melhor a carateriza corresponde à baixa,
sublinhando-se, no entanto, a ocorrência de zonas de elevada e muito elevada SV na generalidade das
SUP. Esta maior SV, apesar de ocorrer com significância territorial variável, ocorre tanto nas zonas mais
elevadas do território florestal como nas áreas de vale mais aberto, com maior ênfase na zona a sul de
Rio Maior, de orientação maioritariamente soalheira, expostas a maior luminosidade solar e possuidoras
de uma menor CAV. São estas as zonas que maior sensibilidade apresentam no que se refere a intrusões
visuais que potencialmente afetarão aspetos do seu caráter intrínseco e da sua leitura, a partir tanto do
interior como da envolvente considerada. No extremo oposto, surge a grande maioria da AIV, dado que a
densidade do coberto arbóreo, em conjugação com a ocupação indiscriminada de zonas de vale e colina
pelas explorações florestais, contribuem para uma grande ocultação de ações do homem. Contudo,
refere-se que esta mesma ocupação indiscriminada contribui decisivamente para uma sensação de
claustrofobia visual, associada a alguma desorientação na circulação ao longo da AIV. Estas sensações
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associadas a algum desconforto visual surgem em resultado da dificuldade de leitura do território dada a
pouca relação entre a ocupação e a vocação do mesmo, de que é exemplo a progressiva ocultação de
vales e zonas de encosta pela ocupação florestal que se assiste em grande parte da AIV.
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