
MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DO (tRDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO
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Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente

DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL

Projecto "PEDREIRA DE AR'GlLA -OUTEIRO DO BARRO"

Projecto de Execução

Tendo por base o Parecer Final da Comissão de Avaliação (CA), as Conclusões da

Consulta Pública e a Proposta da Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA)

relativo ao Procedimento de AIA do Projecto "Pedreira de Argila -Outeiro do Barro", em

fase de Projecto de Execução, emito Del:laração de Impacte Ambiental (DIA) favorável

condicionada a:

1. Ao cumprimento das medidas de minimização, planos de monitorização e das

medidas de gestão ambiental constantes da presente DIA.

2. Ao cumprimento dos pareceres dals entidades externos constantes do Anexo I do

Parecer Final da CA;

3. Os relatórios de monitorização deverão ser apresentados à Autoridade de AIA,

respeitando a estrutura prevista no Anl3xo V da Portaria n.o 330/2001, de 2 de Abril.

Em sede de licenciamento, deverá ocorrer a rectificação das peças desenhadas, no que se

refere ao valor das áreas afectas à propriedade e à pedreira (porquanto em peças

desenhadas ambas são coincidentes e em valores diferenciam-se em cerca de 1 ha) e de

que, igualmente, deverá substituída a referência ao art.O 28.0 pelo art.O 25.0 do regulamento

do PDM, devendo ser dado conhecimento :3 Autoridade de AIA desta rectificação.

Nos termos do nO1 do artigo 21,0 do Decreto-Lei n,O 69/2000. de 3 de Maio. na redacção

dada pelo Decreto-Lei n.O 197/2005, de 8 de Novembro, a presente DIA caduca se.

decorridos dois anos a contar da presente data, não tiver sido iniciada a execução do

respectivo projecto, exceptuando-se os casos previstos no n,O 3 do mesmo artigo,
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~

Humberto Delgado lJbach Chaves Rosa
, série),

publicado no Diário da R,~pública de 25/07/2005)

I

Anexo: Medidas de Minimização e Planos de Monitorização.
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Anexo à DIA relativa ~IO Projecto de Execução

"Pedreira de Argila -Outeiro do Barro"

1. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

1.1 MEDIDAS GERAIS

A execução dos trabalhos de manutenção de maquinaria e veículos, nas oficinas dos concessionários

da marca ou nas instalações da fábrica da empresa, deverão ser afastados da exploração. em

substrato impermeável.

1.2 Geologia e geomorfologia

As medidas de minimização dos impactes negativas sobre a geologia e geomorfologia encontram-se

incorporadas nas técnicas e na execução dos diver~;os aspectos do projecto.

De acordo com o preconizado no Plano de Aterro, deverá proceder-se ao enchimento da corta da

pedreira e à medida que o aterro definitivo for evoluindo, deverão ter início as operações de

recuperação paisagística de acordo com o faseamlento estabelecido. A estabilidade do aterro e dos

taludes finais da pedreira será reforçada pela revE~getação da área, conforme é descrito no Plano

Ambienta' e de Recuperação Paisagística.

Deverão seguir-se as acções, previstas no Plano de Pedreira, que garantem as adequadas condições

geotécnicas, o enquadramento com o relevo envolvente e o bom aproveitamento do recurso mineral

disponível.

1.3 Solo e uso do solo

De forma a minimizar os impactes no solo e uso do solo, deverá proceder-se à reconversão das

áreas de extracção, tal como referido no Plano Ambiental de Recuperação Paisagística (PARP), em

áreas onde, depois de finalizadas as operações de modelação, se deverá constituir um substrato com

condições favoráveis para o desenvolvimento da vegetação permitindo, deste modo, acelerar a

pedogénese.

o PARP deverá prever a remoção prévia da camada superficial de terra viva, o que constituirá uma

forma eficaz de minimizar à magnitude dos impacte's. A terra recolhida deverá ser armazenada em

1
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pargas e utilizada nas acções de recuperação à medida que a lavra cessa em cada uma das fases da

pedreira.

o armazenamento das camadas de terra viva em Ijepósitos de superfície horizontal, tal como previsto

no projecto, deverá diminuir as suas perdas, neste período, por erosão hídrica.

Deverão ser adoptadas as medidas necessárias para potenciar a possibilidade do uso agrícola da

área.

1.4 Recursos hídricos subterrâneos

Deverão ser implementadas todas as medidas de minimização preconizadas no Estudo de Impacte

Ambienta' (ElA).

1.5 Recursos hídricos superficiais

No início de cada época de exploração, deverão ser construídas, no maciço argiloso, duas bacias de

decantação para minimizar o arrastamento de materiais sólidos para a rede de drenagem. A primeira

bacia servirá para receber, por bombagem, a água acumulada no interior da corta da pedreira,

enquanto a segunda bacia receberá, por gravidade, a água da primeira bacia. A água será devolvida

ao sistema de drenagem natural, por bombagem, designada mente para o ribeiro do Grou, a partir da

segunda bacia de decantação, de forma a promover uma redução significativa dos sólidos suspensos

que vão sendo sucessivamente acumulados no fundo das bacias de decantação.

1.6 Ambiente sonoro

Deverá assegurar-se a utilização de equipamentos qlue cumpram os requisitos regulamentares;

Deverá assegurar-se a utilização de equipamentos modernos e em boas condições de manutenção,

equipados com silenciadores e atenuadores de ruído.

1.7 Qualidade do ar

Deverá assegurar-se o controlo das emissões fugitivas de partículas provenientes dos caminhos não

asfaltados no interior da área de exploração e nos acessos à mesma, recorrendo à rega por aspersão

de água. A aspersão de água poderá ser realizadi3 com recurso a um Joper ou. em alternativa,

deverá ser criado um sistema permanente por aplicação de aspersores ao longo dos acessos não

pavimentados.

2
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Complementarmente, deverá ser fiscalizada a obrigatoriedade da cobertura da carga nas viaturas,

recorrendo a telas apropriadas para esse fim.

A implementação destas medidas deverá contritluir para o cumprimento dos limites impostos pelo

Decreto-Lei n.o 111/2002, de 16 de Abril.

Para além das medidas de minimização de impactes enunciadas. deverão ser aplicadas outras. de

cariz preventivo, tendo como objectivo a limitação da emissão de poeiras, em especial nos acessos

não asfaltados. através de:

.Restrições aos veículos: a velocidade de circlJlação dos veículos no interior da pedreira deverá

ser limitada;

.Melhoria dos acessos: a via deverá ser pavimentada ou ser aplicado seixo ou tout-venant nas

zonas mais degradadas.

Caso se verifique que não ocorreu uma diminuição das emissões de partículas para níveis aceitáveis,

deverão ser aplicadas a seguintes medidas correcti'l/as:

.Criação de barreiras artificiais à dispersão dos poluentes;

.Aplicação de lâminas filtrantes sintéticas -con:5iste na aplicação de uma camada de geotêxtil, a

qual é posteriormente coberta por material granular grosso. Desta forma, será possível reduzir a

quantidade de água a aspergir, obtendo-se uma redução nas emissões de cerca de 46%.

1.8 Fauna e flora

De forma a diminuir os impactes na fauna e flora de'{erá ser implementado o PARP, à medida que as

áreas da pedreira forem abandonadasc em 2 fases, com vista à recuperação das áreas afectadas,

tendo em conta:

.A recuperação dos padrões de vegetação, utiliz;3ndo como referência a futura utilização agrícola

do solo.

.A plantação parcial de algumas sebes de vegetação autóctone, com o consequente aumento da

diversidade e densidade das zoocenoses;

A formação de um pequeno lago com a criação de uma galeria ripícola,

Adicionalmente, deverá proceder-se à recuperação da vegetação da linha de' água da área de

projecto como acção de minimização de grande relevo. Numa primeira fase, deverá efectuar-se a sua

limpeza e eliminação de espécies infestantes e, por lúltimo, aquando da recuperação e instalação de

3.
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vegetação ripícola, deverão ser requalificadas as margens deste curso de água, através da plantação

de espécies típicas mediterrânicas.

1.9 Paisagem

A minimização dos impactes visuais da pedreira deverá ser conseguida através da implementação do

PARP e deverá ocorrer logo que, em cada uma das fases, sejam atingidas as cotas fin~is de

exploração.

A decapagem da camada de terra viva nas álreas a explorar e a sua deposição em depósitos

temporários, deverá permitir que o solo possa, posteriormente, ser utilizado na recuperação

paisagística, servindo de substrato das áreas a se:mear e a plantar .

Para minimização dos impactes, na fase de exploração deverão ser, ainda, implementadas as

seguintes medidas de minimização:

.Aspersão hídrica periódica da área da pedlreira, principalmente durante o período estival, de

forma a reduzir as emissões de poeiras e materiais diversos levantados pela deslocação de

maquinaria pesada;

.Limitação das zonas de circulação na envolvente da pedreira de modo a evitar a compactação de

terrenos limítrofes;

Para a fase de pós-exploração, o PARP deverá ser imediatamente implementado, tendo em vista a

completa integração das áreas exploradas na p,aisagem envolvente e a recuperação de todas as

áreas degradadas no decurso da actividade extral~tiva.

1.10 Sócio-economia

A mão-de-obra local deverá ser, preferencialmente, local, com o objectivo de contribuir para a

redução da taxa de desemprego local.

Deverá ser vedado o perímetro da área licenciad.3, de forma a evitar a ocorrência de acidentes com a

população local.

Os locais de perigo deverão ser identificados devidamente, através de sinalização adequada, quer

para os trabalhadores da pedreira quer para a população local;

o circuito de circulação deverá interferir o menos possível com os acessos usados pela população

residente nas imediações, medida já prevista no projecto;

4
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Deverão ser sempre salvaguardadas as condiçcíes de qualidade de vida, saúde e segurança das

populações.

1.11 Património arqueológico e construido

o descritor Património Àrqueológico e Construícjo deverá ter, como medidas de minimização, o

acompanhamento arqueológico da obra durante a:) fases de decapagem, desmatação e revolvimento

de solos, tendo o cuidado de entregar ao responsável por esse acompanhamento o cronograma dos

trabalhos.

Na eventualidade de ser efectuada qualquer descoberta arqueológica, deverão ser alertadas as

entidades competentes (no caso, o Instituto PortU{1uês de Arqueologia e o Instituto do Português do

Património Arquitectónico), e interromper os traba"',los até à decisão das mesmas.

2. PLANO DE MONITORlZAÇÃO

o presente plano de monitorização define os procedimentos para o controlo da evolução das

vertentes ambientais consideradas mais sensíveis. l"Jeste sentido, são considerados como descritores

ambientais críticos, o Solo, a Qualidade da Agua Superficial, a Qualidade do Ar, a Paisagem, o

Ambiente Sonoro e o Património Arqueológico.

Dos descritores referfdos anteriormente, apenas o descritor Ambiente Sonoro não necessita de um

plano de monitorização, na medida em que deverá 81penas estar sujeito a um auto-controlo.

Para cada um dos descritores sujeitos a um plano de monitorização, a metodologia adoptada deverá

ter em conta:

A discriminação das actividades de monitori2:ação -especificações técnicas de execução das

acções de monitorização, incluindo: parâmetros a monitorizar; locais de amostragem, leitura ou

observação; técnicas, métodos analíticos e equipamentos necessários (quando aplicável);

frequência de amostragem, leitura ou observação; duração do programa.

A definição de critérios de avaliação de desempenho -estabelecer critérios de avaliação de

desempenho, que especifiquem os níveis de f'Tludança ou de tendência que o programa de

monitorização deverá estar habilitado a detectar, a partir dos quais será necessário intervir com a

introdução de medidas de gestão ambiental.

Os critérios de avaliação de desempenho, por compc~ração com as observações efectuadas, deverão

determinar uma das seguintes avaliações:

~
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Excede o desempenho previsto;

Cumpre o desempenho previsto;

Não cumpre o desempenho previsto.

Para alguns dos descritores considerados pode!rá não existir um registo histórico que permita

projectar quantitativa mente o desempenho espl~rado. Esta situação decorre, normalmente, da

ausência de informação para a área estudada ou (jo fraco nível de confiança dos dados disponíveis.

Para estes casos, a avaliação de desempenho far-se-á por confrontação dos valores observados com

aqueles que foram obtidos na caracterização da ~)ituação actual ou de referência, muito embora a

determinação das causas dos desvios e a consiequente implementação de medidas de gestão

ambiental apenas possa ser efectuada na sequên,c:ia de trabalhos periciais a realizar no âmbito do

próprio programa de monitorização.

Medidas de gestão ambiental a adoptar em caso de desvio ao desempenho previsto -tendo

sido detectados desvios ao desempenho previsto e estabelecido o nexo de causalidade, deverão se

enunciadas acções de resposta a implementar e quE! poderão ser de três tipologias distintas:

Medidas correctivas: destinadas a corrigir situações de não conformidade entre as acções

de prevenção ou de mitigação de impacte5, previstos e sua implementação efectíva;

Redefinicão dos obiectivos de desemDenho ambiental do Droiecto e/ou de accõ

proiecto: nos casos em que se verificar a ineficácia ou a desadequação das medidas de

prevenção ou de minimização de impactes propostas ou ainda, devido a uma alteração

significativa dos pressupostos de base que presidiram à sua elaboração;

Planos de continaência: destinados a c:orrigir danos decorrentes de impactes não

previstos.

2.1 SOLO

A campanha de monitorização do descritor Solo deverá ter por base a avaliação dos seguintes

parâmetros: estado geral do solo armazenado, teor lem matéria orgânica, textura, pH, condutividade

eléctrica, azoto e, fósforo e potássio disponíveis. A avaliação dos parâmetros anteriormente

identificados deverá ocorrer em áreas de armazenamento das pargas e terras vegetais decapadas,

através de uma análise visual, bem como de norma~) técnicas e cuidados específicos para este tipo

de procedimentos. O período de amostragem dev~3rá ser anual e deverá ter, como critérios de

desempenho. a manutenção da fertilidade do solo.

6
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2.2 QUALIDADE DA ÁGUA SUPERFICIAL

A campanha anual deverá ser iniciada duas semanas antes do início da bombagem das águas da

corta e prolongar-se durante todo o período de tempo que esta operação durar;

-Os parâmetros a analisar deverão ser, pelo menos, os seguintes: pH, SST, cao, Óleos

Minerais e Hidrocarbonetos;

-A frequência de amostragem deverá ser senr1anal;

As amostras deverão ser pontuais e colhidas à superfície da segunda lagoa de decantação, próximo

do local de captação de águas antes da bombagem para o meio receptor

A análise dos valores obtidos deverá ter por base os Valores Limite de Emissão (VLE) da legislação

em vigor .

2.3 QUALIDADE DO AR

Uma vez que a caracterização da situação de referência não seguiu a proposta no documento

"Metodologia para a Monitorização de Níveis de ,Parlículas no Ar Ambiente em Pedreiras, no ãmbito

do Procedimento de AIA ", pese embora todos o~; receptores sensíveis se encontrarem a distâncias

superiores a 1 km, dado ser uma zona onde existem diversas explorações com características

semelhantes, bem como diversas unidades industriais. deverá proceder-se, no primeiro de ano de

laboração, a uma campanha de monitorização da qualidade do ar, recorrendo a medições no local,

sendo que estas deverão respeitar, pelo menos, os seguintes critérios:

1.Medição da fracção de partículas <10 I.Jm (PM10) no ar ambiente, de acordo com o método
.

gravimétrico ou equivalente, nos termos do Ane:(o XI do Decreto-Lei n.o 111/2002, de 16 de Abril;

2. As medições deverão ser realizadas por períodos de 24 horas com início às OhOO e

preferencialmente em período seco. O somatório dos períodos de medi«ão de todos os pontos de

amostragem não deverá ser inferior a 7 dialS, incluindo o fim-de-semana, de forma a obter

informação de qualidade do ar, relativa a várias situações de intensidade de tráfego;

3. Medição das concentrações de NOx e de CO, já que estes poluentes, resultantes dos

processos de combustão de veículos e máquina,s motorizadas, poderão s.er relevantes;

4. Caracterização das condições meteorol,Dgicas ocorridas durante o período de medição,

devendo constar obrigatoriamente direcção e velocidade do vento;

7
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5. A amostragem deverá ser realizada na povoação mais próxima da área de exploração,

Casais de Larana, e deverá dar cumprimento ao disp.osto no Anexo VIII, do D.L. n.o 111/2002, de

16 de Abril;

6. Deverá ser indicado o número de horais de laboração e outros factores relevantes para a

caracterização das situações monitorizadas;

7. Nos relatórios das campanhas, deverá ser efectuada uma interpretação e apreciação dos

resultados, obtidos em função das condições meteorológicas obser\'adas e das condições de

laboração da pedreira, devendo também proceder-se a uma análise da eficácia das medidas

adoptadas para prevenir ou reduzir os impacl:es na qualidade do ar. Esta análise deverá ter em

conta aspectos relevantes da actividade das restantes pedreiras pres,entes na área, incluindo o

tráfego associado ao funcionamento das mesmas;

8. No que diz respeito à frequência das campanhas de amostragem, esta ficará condicionada

aos resultados obtidos na monitorização do primeiro ano de exploração. Assim, se as medições de

PM10 indicarem a não ultrapassagem de 80% do valor limite diário -40 IJ9I m3, valor médio diário a

não ultrapassar em mais de 50% do períocjo de amostragem, as medições anuais não são

obrigatórias e nova avaliação deverá ser reali2:ada, pelo menos, ao fim de cinco anos. No caso de

se verificar a ultrapassagem desse valor, a monitorização deverá ser anual e deverá ser realizada

nos termos definidos no ponto III, do documento "Metodologia para a Monitorização de Níveís de

Partículas no Ar Ambiente em Pedreiras, no âmbito do Procedimento de AIA";

9. Em situações que indiciem a ultrapassagem dos valores-limite, o plano deverá apresentar

uma lista de potenciais acções que visem a efectiva minimização do impacte da pedreira e/ou

demonstrar que foram aplicadas todas as medj,das de gestão e de redução de emissões.

2.4 p AISAGEM

A monitorização do descritor paisagem deverá ter em conta os seguintes pontos:

1. Avaliação do avanço das actividades de recuperação, da taxa de sobrevivência da vegetação

e da progressão das áreas recuperadas;

2. A recolha de informação deverá ser feiti3 por observação directa dos trabalhos efectuados e

do desenvolvimento da vegetação nas áreas em recuperação/recuperadas;

3. As observações deverão ser realizad;as duas vezes por ano, nos meses de Março e

Setembro;

Deverá ser dado cumprimento ao descritlQ no PARP.4.

8



2.5 PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO

A monitorização do descritor Património Arqueológico tem como objectivo a detecção e preservação

atempada de eventuais achados arqueológicos. Neste descritor, deverá avaliar-se a existência de

vestígios arqueológicos sob a camada superficial do solo, nas áreas recém-desmatadas ou

decapadas e das primeiras escavações de exploração, através do acompanhamento dos trabalhos de

desmatação e decapagem, sempre que cada um;3 destas acções for efectlJada.

3.1 Relatórios de monitorização

Os resultados das acções de monitorização, de\ferão ser transmitidos, através de três tipologias de

relatórios, distintos no âmbito e nos objectivos a atingir:

-Os relatórios de monitorização parcelares deverão descrever, para cada uma das acções de

monitorização programadas, os trabalhos des;envolvidos, os resultados obtidos e a sua análise

crítica. Deverão ser produzidos com a periodicidade estabelecida para as actividades a que se

referem e mantidos no escritório da Cerâmica Avelar para que po~jsam ser consultados, em

qualquer momento, pelas entidades com compE~tência de fiscalização.

-Os relatórios de monitorização de rotina deverão apresentar, feito o enquadramento do

projecto, a descrição das acções desenvolvidas, a descrição dos rE~sultados obtidos e a sua

interpretação e confrontação com as previsões efectuadas neste ElA. Serão elaborados a partir da

informação de base fornecida pelos relatórios Iparcelares e deverão reportar-se, pelo menos, a um

ciclo completo do programa de monitorização, pelo que se preconiza que sejam realizados e

enviados para a entidade licenciadora, com uma periodicidade anual.

-Os relatórios de monitorização extraordinários deverão ser elatlorados e enviados para a

entidade licenciadora na sequência da detecção de qualquer desvio rt31evante para os objectivos

ambientais estabelecidos no presente ElA. Estl~s relatórios deverão detalhar as medidas correctivas

ou os planos de contingência que se preterlde implementar ou, em alternativa, uma proposta

justificada de redefinição dos objectivos do plano de monitorização.

9
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2.2 Revisão do plano de monitorização

A revisão do plano de monitorização poderá decorrer da necessidade da sua adequação à evolução,

a médio e a longo prazos, das condições que determinaram a sua elaboração, nomeadamente:

.Da alteração dos pressupostos que sustentaram a elaboração do projecto e que,

consequentemente, possam alterar a avaliação de impactes ambientais;

.Da detecção de impactes negativos com natureza ou magnitude distintas daqueles que foram

previstos neste ElA;

.Da constatação do desajustamento entre as acções de monitorização e os objectivos

estabelecidos;

.Da alteração do quadro legal aplicável;

.Da obsoletização dos meios técnicos preconizados;

As eventuais propostas de revisão do programa de monitorização deverão ser devidamente

fundamentadas e incluídas nos relatórios de monitorização a apresentar à entidade licenciadora.
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