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DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 
Projecto de “PEDREIRA DENOMINADA “ECOGRANITOS”” 

 
Projecto de Execução 

 

I. Tendo por base o Parecer Final da Comissão de Avaliação (CA) e a Proposta da 

Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) relativo ao Procedimento de AIA do 

Projecto de “Pedreira denominada “Ecogranitos””, em fase de Projecto de Execução, situado 

na freguesia de Torre de Pinhão, no concelho de Sabrosa, distrito de Vila Real, emito 

Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada: 

a) Á delimitação e conservação (sem qualquer afectação) de uma zona de defesa em 

todo o limite da área da pedreira a licenciar, nos termos do disposto no Anexo II do 

Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro. 

b) Seja obtido novo parecer favorável da Direcção Geral dos Recursos Florestais 

(DGRF), com a cartografia que lhe está associada, ajustado à área que se pretende 

licenciar e que se encontra dentro da jurisdição da DGRF; 

c) Seja dado cumprimento ao disposto no artigos 35.º do Plano Director Municipal (PDM) 

de Sabrosa, em particular a não afectação de áreas da Reserva Ecológica Nacional 

(REN). 

d) Ao cumprimento integral e cronológico das Medidas de Minimização e dos Planos de 

Monitorização constantes no anexo à presente DIA; 

e) Ao cumprimento integral e faseado do Plano Ambiental de Recuperação Paisagística 

(PARP); 

f) A caução do PARP, prevista no art.º 52º do Decreto-Lei n.º 270/2001 de 6 de Outubro, 

terá que ser determinada pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

do Norte (CCDR-N) na fase de licenciamento, conforme procedimentos estabelecidos 

nos art.ºs 27º e 28º do referido diploma. 

g) À apresentação de relatórios intercalares, com periodicidade de seis anos, e com 

indicação da informação relevante sobre o desenvolvimento do plano de lavra e da 

recuperação paisagística efectuada, designadamente identificando as medidas 
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implementadas, análise dos resultados obtidos nos programas de monitorização e 

alterações detectadas à situação de referência; 

 

II. Os relatórios de monitorização deverão dar cumprimento à legislação em vigor, 

nomeadamente à Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 

III. Nos termos do nº1 do artigo 21º do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, na redacção 

dada pelo Decreto-Lei nº 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 nº 3 do mesmo artigo. 

 

 

30 de Março de 2007, 
 

O Secretário de Estado do Ambiente1 

 

 

Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa 
(No uso das delegações de competências, despacho n.º 16162/2005 (2.ª série), 

publicado no Diário da República de 25/07/2005) 

 

 

 

 

 

Anexo: Medidas de Minimização e Monitorização. 

                                                 
1 O teor do presente documento correspondente integralmente à DIA assinada pelo Senhor Secretário de Estado do 
Ambiente. A DIA assinada constitui o original do documento, cuja cópia será disponibilizada a pedido. 
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Anexo à DIA relativa ao Projecto de Execução do 

“Pedreira denominada “Ecogranitos”” 

 

 

1. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Deverão ser integralmente implementadas todas as medidas de minimização seguidamente 

elencadas.  

 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

1. Deverá assegurar-se que o aterro dos estéreis não aproveitados se limite ao perímetro 

licenciado, e seja devidamente planeado para futuro aproveitamento na recuperação do espaço 

explorado; 

2. Caso exista a necessidade de abate de arvoredo, quer para a instalação da pedreira quer dos 

acessos a abrir ou a melhorar, em áreas pertencentes ao Perímetro Florestal, a retirada do 

material lenhoso existente nas áreas sob gestão da DGRF só é concretizada após a 

Circunscrição Florestal do Norte (CFN) proceder, previamente, à sua venda e respectiva 

repartição de receitas. Torna-se assim necessário que, previamente ao corte de arvoredo, a 

CFN organize todos os processos de comercialização do arvoredo, bem como proceda à sua 

efectiva venda e exploração; 

3. Caso existam sobreiros ou azinheiras na área a intervencionar, o abate de exemplares destas 

espécies deverá obrigatoriamente cumprir com o determinado no Decreto-Lei nº 169/2001, de 

25 de Maio, com as alterações introduzidas pelo DL nº 155/2004, de 30 de Junho – medidas de 

protecção aos povoamentos de sobreiro e azinheira; 

4. Deverá ser dado cumprimento ao Decreto-Lei nº 173/88, de 17 de Maio, no caso de vir a ser 

efectuado o corte prematuro de exemplares de pinheiro bravo em áreas superiores a 2 ha ou 

de eucalipto em áreas superiores a 1 ha (autorização a conceder pela DGRF através do 

serviço regional respectivo – CFN) e do Decreto-Lei nº 174/88, de 17 de Maio, que estabelece 

a obrigatoriedade de manifestar o corte ou arranque de árvores; 

5. O corte de árvores e a desmatação deverão ser reduzidos ao mínimo indispensável, quer para 

efeitos de da instalação da pedreira, quer para efeito da instalação dos estaleiros e de todas as 

outras estruturas de apoio à execução dos trabalhos. O dono da obra deverá ser responsável 
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por eventuais danos que se venham a verificar nos caminhos e povoamentos florestais 

envolventes e decorrentes do funcionamento da pedreira; 

6. Dever-se-á, regularmente, fazer limpeza da vegetação do sub-coberto, de forma a reduzir o 

risco de incêndio das áreas florestais envolventes. A escolha dos locais de implantação dos 

estaleiros, dos parques de material, locais de empréstimo e depósitos de terras e todas as 

outras infra-estruturas de apoio à obra deverão ser planeados de forma a preservar as áreas 

de ocupação florestal; 

7. O PARP deverá prever a rearborização das áreas afectadas com recurso a espécies 

autóctones, ecologicamente adequadas à estação e resilientes ao fogo, dado o elevado risco 

de incêndio da região; 

 

PEDOLOGIA E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Fase de Preparação e de Exploração 

1. Armazenagem das terras de cobertura (em pargas) resultante do progressivo aumento da área 

de corta (esta medida deverá ser sempre aplicada a todos os terrenos que irão ser alvo de 

exploração) nos locais previstos. Esta medida será consolidada pelas acções previstas no 

Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística proposto, que prevê a utilização destas terras 

na recuperação final da área da pedreira; 

Fase de Desactivação/Recuperação 

2. Implementação e cumprimento rigoroso das medidas preconizadas no Plano de Lavra e no 

PARP.  

 

GEOLOGIA  

1. Implementação e cumprimento integral das medidas constantes no Plano de Pedreira (Plano 

de Lavra e PARP).  

 

RECURSOS HÍDRICOS 

Fase de Preparação e de Exploração 

1. Criação de um sistema de drenagem, para as águas pluviais, através da abertura de valas (e 

bacia de decantação), que venha a permitir o correcto escoamento superficial na área da 

pedreira; 
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2. Numa situação em que seja detectada a contaminação por hidrocarbonetos, deverá proceder-

se à recolha e tratamento das águas contaminadas; 

3. Impermeabilização dos locais de armazenamento de potenciais contaminantes, com drenagem 

das águas de lavagem/escorrências para um separador de hidrocarbonetos devidamente 

dimensionado; 

4. Implementação de um sistema de condução das águas de escorrência superficial adequado 

para a área, com instalação de um tanque de decantação imediatamente antes do ponto de 

descarga para o meio natural;  

5. Deverá ser implementado um sistema de controlo para a concentração dos sólidos suspensos 

e para os hidrocarbonetos, das águas do tanque de decantação, antes do ponto de descarga 

para o meio natural;  

6. Instalação de sistemas de retenção temporária de água para que, em situações de forte 

aumento da precipitação, a capacidade erosiva das descargas seja substancialmente reduzida; 

 

QUALIDADE DO AR  

Fase de Preparação e de Exploração 

1. Aspersão das vias de circulação (sobretudo nos dias secos e ventosos) e manutenção dos 

acessos interiores não pavimentados Utilização de dispositivos de protecção individual; 

2. Limitar a velocidade dos veículos pesados no interior da área de exploração; 

3. Implementação de um plano de monitorização para os valores de poeiras emitidos para o 

exterior; 

4. Reduzir ao máximo as operações de taqueio com explosivos. 

5. Utilização de equipamentos homologados pela CE, no que respeita à emissão de ruído e 

poluentes gasosos para a atmosfera provocado pelos motores; 

6. Deverá ser apresentada uma lista de medidas/acções a implementar, que visem a efectiva 

minimização do impacte da pedreira ao nível das PM10. 

 

AMBIENTE ACÚSTICO E VIBRAÇÕES 

1. Redução, ao mínimo indispensável, do uso do martelo pneumático;  

2. Redução, ao mínimo indispensável, das operações de taqueio com explosivos;  
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3. Monitorização - Deverão ser feitas medições de ruído na pedreira com uma periodicidade que 

não deverá ser superior a dois anos, de forma a analisar a evolução do ruído existente no local. 

4. Manutenção e incremento das cortinas arbóreas; 

5. Montagem de forras de borracha nas caixas dos camiões; 

 

CIRCULAÇÃO RODOVIÁRIA 

1. Controle do peso bruto dos veículos pesados, no sentido de evitar a degradação das vias de 

comunicação (respeito da legislação vigente); 

2. Controle e correcta conservação dos veículos. 

3. Controlo de velocidades de circulação dos veículos afectos à pedreira, quer dentro do 

perímetro da pedreira, quer nos acessos à mesma, em especial em zonas habitacionais; 

 

ECOLOGIA 

Fase de Exploração e Desactivação 

1. Evitar as fases iniciais de exploração em épocas de reprodução e/ou nidificação; 

2. Utilização de espécies autóctones na revegetação dos ecossistemas afectados  

3. Aplicação das medidas preconizadas no Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística  

 

PATRIMÓNIO CULTURAL 

1. Sejam efectuados registos pormenorizados, bem como o acompanhamento arqueológico junto 

dos elementos arqueológicos anteriormente identificados. 

2. Acompanhamento arqueológico das principais acções que impliquem revolvimento ou remoção 

do solo (operações de desmatação e remoção de terras); 

3. Na eventualidade de surgir uma situação que ponha em causa um elemento considerado com 

valor intrínseco de património cultural, nomeadamente uma descoberta de âmbito 

arqueológico, que venha a ser assinalada, tal facto deverá ser comunicado pelos responsáveis 

da Pedreira “Ecogranitos”, de imediato, às entidades competentes para a sua avaliação (neste 

caso serão o Instituto Português de Património Arquitectónico (IPPAR) e Instituto Português de 

Arqueologia (IPA)). 

4. Elaboração e implementação do Plano de Monitorização previsto no EIA; 
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5. Caso seja feita alguma descoberta considerada com valor intrínseco nos terrenos da pedreira 

alvo de estudo, deverá a empresa parar de imediato a sua actividade; comunicar o facto às 

entidades competentes, para que se proceda à avaliação e salvaguarda do achado; 

 

PAISAGEM 

1. Modelação da topografia alterada, de modo a que se ajuste o mais possível à situação natural; 

2. Revegetação do local com espécies autóctones e esquema de plantação adequado para a 

reintegração da zona afectada pela exploração na paisagem circundante (implementação e 

cumprimento do Plano Ambiental de Recuperação Paisagística proposto); 

3. Plantação de arbustos de modo a funcionarem como barreira visual, para dentro dos locais 

explorados; 

4. Adaptação das infra-estruturas à topografia e restantes características do local (altura, 

dimensões, cor, etc.); 

5. Arranjo e manutenção dos acessos no interior da pedreira; 

6. Recuperação paisagística à medida que são libertadas frentes de desmonte;  

7. Monitorização periódica do comportamento dos taludes das bancadas em flanco de encosta; 

8. Vedar as áreas que vão sendo recuperadas para preservar as espécies vegetais.  

 

RESÍDUOS INDUSTRIAIS 

1. Manutenção periódica dos equipamentos, de forma a prevenir derrames. Deverá ser efectuado 

um registo das operações de manutenção efectuadas. 

2. Construção e manutenção de uma bacia (tanque) de retenção de óleos (virgens e usados) e 

encaminhamento destes resíduos para empresas devidamente licenciadas de forma a evitar 

possíveis contaminações e derrames para os solos ou meio hídrico; 

3. Correcto acondicionamento das sucatas e outros resíduos (óleos, pneus,...), em locais 

devidamente impermeabilizados, e posterior encaminhamento para empresa credenciada para 

o tratamento destes resíduos ou simplesmente para a sua recolha (ou retomados por 

fornecedores quando são adquiridos novos equipamentos ou consumíveis); 

4. Implementação e cumprimento rigoroso das medidas preconizadas no Plano de Lavra e no 

Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP); 
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5. Instalação de um separador de hidrocarbonetos no local de manutenção de viaturas e de 

armazenamento de óleos (novos e usados), devidamente dimensionado para tratamento das 

águas oleosas aí produzidas; 

6. Impermeabilização do local para lubrificação/manutenção de máquinas e viaturas, com 

drenagem das águas de lavagem ou pluviais para um separador de hidrocarbonetos; 

7. Acondicionamento e armazenamento temporário dos resíduos perigosos (óleos usados, filtros 

de óleo, baterias e materiais contaminados por hidrocarbonetos), bem como dos óleos novos 

em local próprio e coberto, devidamente impermeabilizado e com a bacia de retenção (já 

contemplada no EIA) ligada ao separador de hidrocarbonetos; 

8. Encaminhamento das águas e das lamas oleosas do separador de hidrocarbonetos para um 

receptor devidamente autorizado. 
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2. MONITORIZAÇÃO  

O plano de monitorização deverá ser um instrumento de grande importância para a empresa, no que 

diz respeito a uma gestão equilibrada do seu ambiente de trabalho, durante a fase de exploração da 

pedreira “Ecogranitos”. Assim, os planos propostos pretendem ser dinâmicos e actualizáveis, de 

acordo com os resultados que vão sendo obtidos em cada campanha. Desta forma, proceder-se-á a 

um controlo mais eficiente dos parâmetros a monitorizar acompanhando a sua evolução. 

Cada campanha de monitorização permite concluir não só da eficácia das medidas previstas para 

minimizar os impactes, mas também traçar novas medidas de actuação para uma correcta gestão 

ambiental da área. 

Após a desactivação da pedreira, os planos de monitorização cessarão, devendo ser acompanhado o 

PARP até ao final da sua implementação.  

Deverão ser aplicadas várias medidas de monitorização a alguns parâmetros, que se passam a 

descriminar, no sentido de controlar e prevenir a ocorrência de situações problemáticas para o meio 

circundante à área de exploração. 

O Plano de monitorização proposto passa pelos seguintes parâmetros: 

Aspectos a Monitorizar Plano Geral de Monitorização 

Medições de Ruído PGM 1 

Medições de Poeiras PGM 2 

Gestão de Resíduos PGM 3 

Implementação das Medidas de Recuperação Paisagística PGM 4 

Tabela 1.1. Parâmetros a monitorizar. 

 

Considera-se que, dos descritores analisados no Estudo de Impacte Ambiental (EIA), os elementos 

apresentados no quadro anterior são aqueles que deverão ter um acompanhamento regular e 

calendarizado, ao longo de todo o período da exploração, visto estarem contemplados na legislação 

ou contribuírem como medida de auto-controle. 

No entanto, há que referir que se deverá ter em atenção todos os outros descritores, para os quais 

foram, também, propostas medidas de minimização específicas, apresentadas em cada capítulo, e 

que deverão ser atendidas. 
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Qualquer Plano de Monitorização encontra-se sujeito a revisão e a nova reformulação, caso se 

verifique alguma alteração no processo produtivo, ao longo da vida útil da pedreira, valores anómalos 

que indiquem contaminações ou que acções previstas nas medidas de minimização não estejam a 

atingir o objectivo proposto. 

De forma a simplificar a apresentação dos planos de monitorização propostos, poderá observar-se o 

seguinte cronograma: 

Ano
PGM 

2 4 6 8 11 

Ruído Bienal 

Gestão de Resíduos 

Procedimento 
constante 

(acompanhamento 
semanal) 

Acomp. do PARP Constante 

Tabela 1.2. Cronograma das Campanhas de Monitorização. 

 

 

Plano Geral de Monitorização para o Ruído – PGM1 

a) Objectivos da monitorização: 

Controle constante dos valores de emissão de ruído para o meio, no sentido de que os mesmos se 

enquadrem nos parâmetros legais em vigor. Pretende-se por um lado cumprir a lei vigente e por outro 

prevenir a ocorrência de situações que possam eventualmente vir a pôr em causa a saúde pública, no 

geral, e também a dos trabalhadores. 

 

b) Fases da monitorização: 

A monitorização processa-se por cinco fases: 

Definição dos pontos de medição; 

Recolha de valores; 

Análise e tratamento dos dados; 

Elaboração de Relatório; 

Estudo de medidas minimizadoras, se necessário, em função dos resultados. 
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c) Locais de Medição: 

As medições deverão ser efectuadas em pontos previamente determinados, dando especial 

importância às fontes principais de ruído e aos limites da pedreira. Estes pontos, definidos na planta 

anexa (Planta 1) deverão manter-se ao longo do período de monitorização. 

 

d) Datas e Horários de Medição: 

As medições de ruído deverão ser efectuadas com uma periodicidade bienal, num período de 

trabalho representativo da actividade da pedreira, no sentido de os valores obtidos traduzirem da 

melhor forma a situação ocorrente. 

 

e) Métodos e técnicas de medição utilizados: 

Os parâmetros, a metodologia e as técnicas de medição a utilizar deverão corresponder ao disposto 

no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro. 

 

f) Datas de entrega dos relatórios de medição: 

Um mês após a execução dos trabalhos de medição. 

A CA considera que o plano de monitorização do ruído está devidamente estruturado e 

calendarizado, com periodicidade bianual ou sempre que ocorra qualquer alteração significativa na 

unidade. Tal como já acima referido, o promotor deverá assegurar que as avaliações sejam 

efectuadas de acordo com o estipulado no DL 9/2007, de 17 de Janeiro. 

 

 

Plano Geral de Monitorização da Qualidade do Ar – PGM 2 

O Plano Geral de Monitorização para as Partículas no Ar Ambiente (PM10) tem como objectivos, por 

um lado, controlar os valores de concentração de PM10 na atmosfera, de modo a que se enquadrem 

nos parâmetros legais em vigor, e por outro lado, evitar potenciais impactes junto de receptores 

sensíveis, ou seja, pretende-se por um lado cumprir a lei vigente e por outro prevenir a ocorrência de 

situações que possam eventualmente vir a pôr em causa a saúde pública, estando estes dois 

aspectos, interligados. De um modo geral, a monitorização tem os seguintes objectivos: 
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Controle constante das concentrações de poeiras na atmosfera 

Verificação das previsões efectuadas na Avaliação de Impactes 

Avaliação da necessidade da implementação de medidas mitigadoras 

Avaliação da eficácia das medidas mitigadoras 

Objectivos da 

Monitorização 

Registo histórico da qualidade do ar da área avaliada 

I. Enquadramento Legal 

A monitorização apresentada tem em consideração, para além dos decretos-lei que regem a 

elaboração dos planos de monitorização, de um modo geral, os documentos específicos que 

enquadram a avaliação da Qualidade do Ar, nomeadamente os três diplomas legais seguintes:  

- Decreto-Lei n.º 276/99, de 23 de Julho que define as linhas de orientação da política de gestão da 

qualidade do ar ambiente; 

- Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril, estabelece os valores limite das concentrações no ar 

ambiente do dióxido de enxofre, dióxido de azoto e óxidos de azoto, partículas em suspensão, 

chumbo, benzeno e monóxido de carbono, bem como as regras de gestão da qualidade do ar 

aplicáveis a esses poluentes, em execução do disposto nos artigos 4º e 5º do DL 276/99, de 23 de 

Julho; 

- Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril, estabelece o regime da prevenção e controlo das emissões 

de poluentes para a atmosfera, e que no seu artigo 10º contempla um conjunto de regras que 

permitem a minimização das emissões difusas. 

Para além destes diplomas, dever-se-á ter em consideração o documento técnico definido pelo 

Instituto do Ambiente intitulado “Metodologia para a monitorização de níveis de partículas no ar 

ambiente, em pedreiras, no âmbito do procedimento de avaliação de impacte ambiental”. Esta 

metodologia pretende definir linhas de orientação/metodologias para a monitorização de partículas no 

ar ambiente, resultantes da actividade das pedreiras.  

O Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril, que visa evitar, prevenir ou limitar os efeitos nocivos de 

determinados poluentes atmosféricos, e em particular das partículas em suspensão (PM10), sobre a 

saúde humana e sobre o ambiente na sua globalidade, bem como preservar e melhorar a qualidade 

do ar, constituindo a base de elaboração dos Planos Gerais de Monitorização da Qualidade do Ar, 

pelo que vem dar resposta às seguintes questões: 
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Valores Limite e Limiares de Alerta para as concentrações dos poluentes 

na atmosfera 

Métodos e Critérios de Avaliação das concentrações dos poluentes 

atmosféricos 

Decreto-Lei n.º 111/2002 de 16 de 

Abril 

Normas sobre Informação ao público 

 

Todos os procedimentos a adoptar na elaboração do plano de monitorização deverão obedecer aos 

requisitos do Decreto-Lei supracitado. 

 

II. Programa de Monitorização 

1. Caracterização da Fonte e Área Envolvente 

Elaboração de uma breve descrição da fonte geradora de poeiras, bem como da sua envolvente, no 

que diz respeito aos aspectos abaixo mencionados (ou outros que se julguem relevantes). 

Equipamentos/máquinas utilizados no processo de 

exploração Fonte Modo de Laboração 

Número de horas de laboração da pedreira 

Área envolvente Descrição da Envolvência Existência de outras fontes potenciais de emissão partículas 

em suspensão (efeito cumulativo) no raio de 1 km ou mais, 

caso se justifique 

 

2. Parâmetros a Monitorizar 

Nas pedreiras a céu aberto, o principal poluente atmosférico são as partículas em suspensão 

(Poeiras), sendo as mais gravosas para a saúde humana as de menor diâmetro (<10 µm). Estas são 

classificadas segundo o Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril, como PM10, sendo este o 

parâmetro a monitorizar. Para além deste parâmetro, dever-se-ão monitorizar parâmetros 

meteorológicos que condicionem a concentração de poeiras na atmosfera em cada ponto de 

amostragem, designadamente, a temperatura, velocidade do vento e humidade relativa ou 

alternativamente recolhidos na estação meteorológica mais próxima, devendo constar 

obrigatoriamente a direcção e a velocidade do vento. 
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PM10 

Partículas em suspensão susceptíveis de serem recolhidas através de 

uma tomada de amostra selectiva, com eficiência de corte de 50%, para 

um diâmetro aerodinâmico de 10 µm Parâmetros a 

monitorizar 
Parâmetros 

Meteorológicos 
Temperatura, Velocidade do vento e Humidade Relativa 

 

3. Procedimentos de Medição 

O método de amostragem é descrito na EN 12341 “Qualidade do ar – Procedimento de ensaio no 

terreno para demonstrar a equivalência da referência dos métodos de amostragem para a fracção 

PM10 das partículas em suspensão”, descrito no anexo XI – secção IV do decreto-lei supracitado.  

Este método baseia-se na recolha num filtro da fracção PM10 de partículas em suspensão no ar 

ambiente e na posterior determinação da massa gravimétrica. De referir, que outro método é passível 

de ser utilizado desde possua uma relação sistemática com o método de referência ou que os 

resultados obtidos sejam comprovadamente equivalentes. 

Na recolha da fracção de PM10, deverão, tanto quanto possível, ser cumpridas as seguintes 

orientações:  

O fluxo de ar em torno da tomada de ar não deve ser restringido por eventuais obstruções 

que possam afectar o seu escoamento na proximidade do dispositivo de amostragem 

(normalmente, a alguns metros de distância de edifícios, varandas, árvores e outros 

obstáculos e, no mínimo, a 0,5 m do edifício mais próximo, no caso dos pontos de 

amostragem representativos da qualidade do ar na linha de edificação) 

Em geral, a tomada de ar deve estar a uma distância entre 1,5 m e 4 m acima 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 vasta área 

O exaustor do sistema de amostragem deve ser posicionado de modo a evitar a recirculação 

do ar expelido para a entrada do sistema 

A tomada de ar não deve ser posicionada na imediata proximidade de fontes, para evitar 

admissão directa de emissões não misturadas com o ar ambiente 

Modo de 

recolha de 

PM10 

Factores de carácter logístico (acessibilidade, segurança) 
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4. Localização e Caracterização do(s) Ponto(s) de Amostragem 

O(s) ponto(s) de amostragem, com vista a protecção do ambiente e consequentemente da saúde 

humana, deverão ser seleccionados de modo a fornecerem dados sobre as áreas onde estão 

localizados os receptores sensíveis mais próximos (população/vegetação), directa ou indirectamente, 

expostos a níveis elevados durante um período significativo em relação ao período considerado para 

o(s) valor(es) limite. Os pontos de amostragem deverão, se possível, ser igualmente representativos 

de locais similares, junto de outros receptores sensíveis, não situados na sua proximidade imediata. 

De um modo geral, os pontos de amostragem deverão estar localizados, de modo a evitar medir 

ambientes de muito pequena dimensão (micro ambientes), na sua proximidade imediata. 

Os procedimentos de selecção de locais deverão ser devidamente documentados, com identificação 

através de coordenadas e utilizando meios como fotografias da área envolvente e um mapa 

pormenorizado. Os locais devem ser reavaliados periodicamente, face a novos desenvolvimentos dos 

aglomerados populacionais e das próprias pedreiras, com base na actualização dessa 

documentação, para garantir que os critérios de selecção continuam a ser válidos ao longo do tempo. 

Localização do(s) ponto(s) de 

amostragem 

Junto do receptor sensível mais próximo, potencialmente afectado pela 

actividade da pedreira 

 

O(s) ponto(s) de amostragem deverão ser caracterizados quanto aos seguintes aspectos: 

Distância do ponto de amostragem (receptor sensível) à pedreira 

Condições meteorológicas ocorrentes no local ou relativos à estação 

meteorológica mais próxima 
Caracterização do(s) ponto(s) 

de amostragem 

Estimativa da população exposta aos níveis de concentração de poeiras 

medidos 
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Na carta militar, apresentada em anexo, localiza-se a pedreira em estudo, bem como o ponto de 

amostragem seleccionado a priori e proposto neste Plano Geral de Monitorização. Este ponto foi 

seleccionado, tendo em consideração os pressupostos anteriormente referidos e a recolha de 

informação in situ. 

 

5. Período e Frequência das Campanhas de Amostragem 

A periodicidade das amostragens deverá seguir, dentro do possível, o definido na legislação em vigor, 

nomeadamente no Decreto-Lei nº 111/2002, de 16 de Abril, considerando-se as emissões, os 

padrões mais prováveis de distribuição das partículas e a potencial exposição dos receptores 

sensíveis.  

As campanhas de amostragem de PM10 a efectuar deverão ser indicativas de períodos de 24 horas 

com início às 0h00, em que a soma dos períodos de amostragem não deve ser inferior a 14% do ano, 

de acordo com o estipulado no Anexo X do Decreto-Lei n.º 111/20002, de 16 de Abril.  

Em relação a este aspecto, deverá ser realizada uma avaliação de 7 dias (incluindo o fim de semana) 

de acordo com a metodologia constante no documento publicado pelo IA, segundo o qual “as 

medições devem ser realizadas por períodos de 24 horas de todos os pontos de amostragem não 

deverá ser inferior a 7 dias, incluindo o fim-de-semana, por forma a obter informação de qualidade do 

ar, relativa a várias situações de intensidade de tráfego”. 

A amostragem deverá ocorrer, preferencialmente, durante o período seco (correspondente à maior 

situação de empoeiramento) e sob condições normais de laboração. 

Após a primeira avaliação, a frequência das campanhas de amostragem é definida com base nos 

resultados obtidos, de acordo com o documento técnico do IA, segundo o qual “…se as medições de 

PM10 indicarem a não ultrapassagem de 80% valor-limite diário – 40 µg/m3, valor médio diário a não 

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

sendo que nova avaliação deverá ser realizada pelo menos ao fim de 5 anos, caso se verifique a 

ultrapassagem desse valor, a monitorização deverá ser anual.” 
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Período 
7 dias, incluindo o fim-de-semana (atendendo à situação no terreno e de 

modo a ser possível a comparação com a primeira campanha realizada) 

Primeira 

Campanha 

Campanha de amostragem de forma a caracterizar a 

situação de referência 1 
Campanhas de 

Amostragem 
Frequência  

Campanha 

Seguinte 

A definir após a realização da primeira campanha de 

amostragem 

Amostragem com a actividade em laboração, com o objectivo de caracterizar a situação de referência, face ao 

Decreto-lei n.º 111/20002, de 16 de Abril. 

 

6. Análise e interpretação dos Resultados 

Como critério de interpretação dos resultados obtidos, deverão ser seguidos os valores indicados no 

anexo III – 1ª fase (até 2010) e 2ª fase (a partir de 1 de Janeiro de 2010), do Decreto-Lei nº 111/2002, 

de 16 de Abril. 

No quadro seguinte, apresentam-se os valores limite para as duas fases de aplicação do diploma em 

vigor, segundo o Anexo III. 

Valores Limite Período Considerado Valor Limite para PM10 Data de 
cumprimento 

Valor limite diário para 
protecção da saúde humana 24 horas 50 µ/m3 

1 
ª F

as
e 

Valor limite anual para a 
protecção da saúde humana Ano civil 40 µ/m3 

1 Janeiro 2005 

Valor limite diário para 
protecção da saúde humana 24 horas 50 µ/m3 

2ª
 F

as
e 

Valor limite anual para a 
protecção da saúde humana Ano civil 20 µ/m3 

1 Janeiro 2010 

 

A interpretação dos resultados far-se-á confrontando os resultados obtidos com os limites legais em 

vigor, tendo em consideração as condições meteorológicas registadas durante a campanha, e dados 

de laboração (tais como o tráfego associado) e retirando as ílações possíveis.  

Se os níveis de concentração de poeiras ultrapassarem os valores limite estabelecidos na legislação 

vigente citada, dever-se-ão adoptar medidas minimizadoras, de forma a prevenir ou reduzir os 

impactes, sendo a sua eficácia avaliada nas campanhas subsequentes e/ou analisar a eficácia das 
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medidas de minimização já adoptadas, demonstrando-se a aplicação de todas as medidas de gestão 

e redução possíveis de implementar. 

Em função dos resultados e de alterações no processo produtivo, poder-se-ão ajustar vários 

aspectos, nomeadamente os locais de amostragem e periodicidade das campanhas seguintes.  

Dado que os resultados obtidos na monitorização das PM10 não ultrapassaram 80% do valor-limite 

diário - 40 µg/ m3, valor médio diário a não ultrapassar em mais de 50% do período de amostragem, a 

CA entende que as medições anuais não são obrigatórias e a nova avaliação deverá ser realizada 

pelo menos ao fim de dois anos.  

 

 

Plano Geral da Gestão de Resíduos 

a) Objectivos da monitorização: 

A monitorização a nível da gestão de resíduos terá duas abordagens: por um lado, pretende-se uma 

actuação constante no sentido de prevenir e remediar potenciais ocorrências como os derrames e 

contaminação do solo, o controle das bacias de impermeabilização e a recolha selectiva de óleos e 

sucatas, e outros resíduos referenciados, por parte de empresa credenciada, a gestão diária de 

resíduos sólidos urbanos, por outro lado, pretende-se controlar e acompanhar o cumprimento da 

legislação em vigor. 

 

b) Fases da monitorização: 

A monitorização processa-se por seis fases/procedimentos: 

1. Identificação das potenciais ocorrências (e.g. derrame de óleos no solo); 

2. Correcção dos problemas; 

3. Manutenção dos locais de recolha de armazenamento de resíduos, nomeadamente bacia de 

óleos e sucatas, contentores de RSU’s, etc. 

4. Documentação de todas as guias de acompanhamento de resíduos; 

5. Preenchimento do mapa de óleos se o volume movimentado for superior a 200 Lt; 

6. Preenchimento anual do mapa de resíduos, até 15 de Fevereiro de cada ano. 
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c) Periodicidade: 

Procedimento constante e diário durante a vida útil da pedreira. As condições deverão ser aferidas 

pelo encarregado da pedreira numa base semanal. Desta forma deverão ser verificados o estado de 

manutenção dos contentores de resíduos e das bacias de retenção, intervindo em função da análise 

efectuada através das operações de manutenção necessárias. 

Se for verificado qualquer derrame de óleos, deverá ser retirado o solo contaminado e entregue à 

empresa credenciada para a recolha. 

A CA entende que o Plano de Monitorização que o EIA apresenta para a “Gestão de Resíduos” 

(referenciado como PGM 3), é aceitável, desde que seja adequado ao novo Regime Geral da Gestão 

de Resíduos aprovado pelo Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro. 

 

Plano de Monitorização para a Implementação das Medidas de Recuperação Paisagística 

a) Objectivos da monitorização: 

Fazer cumprir as medidas apontadas no PARP. 

 

b) Fases da monitorização: 

Este plano de monitorização visa reforçar a importância do cumprimento das medidas propostas no 

PARP (documento constante do processo de licenciamento), nomeadamente as medidas 

consideradas de implementação imediata, as medidas faseadas (no decorrer da exploração) e as 

medidas de recuperação final. 

 

c) Periodicidade: 

Deverá ser acompanhado rigorosamente o cronograma temporal apresentado no Plano Ambiental e 

de Recuperação Paisagística. 

 

Plano de Monitorização da Rede de Drenagem 

Apesar de não ter sido proposto no EIA um Plano de Monitorização para a rede de drenagem, a CA, 

dada a situação actual da zona em que se insere a pedreira em avaliação, considera que deverá ser 

apresentado, em sede de licenciamento, um plano de monitorização que considere os seguintes 

aspectos: 
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 -A rede de drenagem periférica e a bacia de decantação propostas no EIA, para evitar a entrada das 

águas pluviais na área de exploração com materiais em suspensão, deverão ser verificadas 

trimestralmente de modo a detectar eventuais locais de mau funcionamento e implementar medidas 

de manutenção que se considerem necessárias; 

 - As águas pluviais que se esperam recolher nas valas de drenagem, com destino final em bacia de 

decantação, deverão ser objecto de monitorização, principalmente no que concerne à capacidade de 

remoção de Sólidos Suspensos Totais (SST) das águas recolhidas. 

Nesta vertente, um plano de monitorização tem como principal finalidade a apresentação de medidas 

de auto-controle da qualidade das águas, no sentido de prevenir a eventual contaminação dos solos e 

recursos hídricos. 

O plano de monitorização para esta vertente da gestão da pedreira assentará na definição do n.º de 

colheitas, definição dos pontos de recolha, recolha das amostras, controle analíticos das amostras, 

preparação do relatório e proposta de medidas minimizadoras se tal se justificar. 

Como parâmetros a analisar, estes deverão ser os Sólidos Suspensos Totais (SST) e os 

Hidrocarbonetos. 

Depende, em boa medida, da correcta gestão da informação proveniente da monitorização, a 

garantia de que os impactes, que afectam este descritor, sejam efectivamente bem controlados.  

 

Plano de Monitorização do Património Cultural 

Considerando as recomendações emanadas do estudo arqueológico realizado, assim como do 

parecer emitido pelo então Instituto Português de Arqueologia, deverá ser dado conhecimento a este 

Instituto (IPA), a data de início da actividade da pedreira. 
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