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Glossário de Termos 

Termo Significado / Conceito 

AFN Autoridade Florestal Nacional 

AIA avaliação de impacte ambiental 

ANPC Autoridade Nacional de Protecção Civil 

APA Agência Portuguesa do Ambiente 

ARH Centro Administração da Região Hidrográfica do Centro 

CA comissão de avaliação 

CCDR Centro Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 

CP consulta pública 

CM Câmara Municipal 

DACAR Departamento de Alterações Climáticas, Ar e Ruído 

DIA Declaração de Impacte Ambiental 

DRAP Centro Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro 

DRC Centro Direcção Regional de Cultura do Centro 

DRC/MEI Direcção Regional do Centro do Ministério da Economia e Inovação 

EIA estudo de impacte ambiental 

EN estrada nacional 

IC itinerário complementar 

ICNB Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I.P. 

IGESPAR Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico 

IGT Instrumentos de Gestão Territorial 

LNEG Laboratório Nacional de Energia e Geologia 

LRP, SA LRP – Britas do Centro, SA 

MAOT Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território 

PARP plano ambiental e de recuperação paisagística 

PDM Plano Director Municipal 

PMDFCI Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

PP Plano de Pedreira 

RAN Reserva Agrícola Nacional 

REN Reserva Ecológica Nacional 

RGR regulamento geral do ruído 

RNT resumo não técnico 
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1. Introdução 

1.1 Enquadramento Legal AIA 

Em cumprimento da legislação sobre avaliação de impacte ambiental (AIA), designadamente o 

Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3/05, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, 

de 8/11, e a Portaria n.º 330/2001, de 2/04, a Direcção Regional do Centro do Ministério da 

Economia e Inovação (DRC/MEI), através do Ofício com Ref. n.º 401921/10-SIRG de 26/07/2010, 

e na sua qualidade de entidade licenciadora, enviou em 29/07/2010 à Agência Portuguesa do 

Ambiente (APA), para procedimento de AIA, o estudo de impacte ambiental (EIA) relativo ao 

Projecto de Ampliação da Pedreira n.º 2986 “Serra do Carvalhal”, em fase de projecto de 

execução, cujo proponente é a empresa LRP Britas do Centro, S.A.. 

O procedimento de AIA foi instruído em 30/07/2010, ao qual foi alocado o AIA n.º 2308. O prazo 

foi suspenso para a entrega de elementos complementares, tendo o Aditamento ao EIA dado 

entrada na APA em 20/01/2011, e declarada a conformidade do EIA em 28/01/2011. 

O projecto em avaliação enquadra-se no Anexo I do Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3/05, na sua 

actual redacção, designadamente nas disposições do n.º 18. 

 

1.2 Comissão de Avaliação 

A APA, na sua qualidade de Autoridade de AIA, nomeou, através do Ofício Circular n.º 

0556/2010/GAIA, de 26/08/2010 (Ref. APA 2010-08-26 S-011840/2010), a respectiva comissão 

de avaliação (CA), que se indica na Tabela 1.1. 

Tabela 1.1 – Comissão de Avaliação 

Entidade 
Enquadramento Legal 

(N.º 1 Artigo 9º D.L.197/2005, 8/11) 
Cargo/Factor Ambiental 

APA alínea a Coordenação 

APA alínea a Consulta pública 

Administração da Região 

Hidrográfica do Centro, I.P. 

(ARH Centro) 

alínea b Água 

Instituto da Conservação da 

Natureza e da Biodiversidade, I.P. 

(ICN B) 

alínea c 
Fauna e Flora 

Habitats e Ecossitesmas 

Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro 

(CCDR Centro) 

 

alínea e 

Solo 

Ocupação do Solo e Ordenamento 

do Território 

Qualidade do Ar 

Sócio-Economia 

PARP 

Instituto de Gestão do Património 

Arquitectónico e Arqueológico 

(IGESPAR) 

alínea d Património 

Direcção Regional de Cultura do 

Centro (DRC Centro)* 
alínea f Património Classificado 

APA / DACAR alínea f Ruído 

Laboratório Nacional de Energia e 

Geologia, I.P. (LNEG) 
alínea f Geologia e Geomorfologia 

*Nota: Foi nomeada a DRC Centro para proceder à avaliação específica do factor ambiental património classificado, que 

informou que não constituiria a CA, dado não existirem na área de estudo Imóveis Classificados ou em Vias de 

Classificação e respectivas Zona de Protecção, sob sua jurisdição. 
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1.3 Âmbito AIA 

O presente relatório foi produzido pela CA para a APA, com finalidade específica de avaliação de 

impacte ambiental do Projecto de Ampliação da Pedreira n.º 2986 “Serra do Carvalhal”, orientada 

para o apoio à tomada de decisão do MAOT. 

Visa assim prever os impactes no ambiente natural e social resultantes da implementação do 

projecto e analisar conjuntos de medidas e planos, para os vários factores ambientais, 

preconizados no EIA e decorrentes da avaliação da CA, que possam minimizar os impactes 

negativos e/ou potenciar os impactes positivos do projecto. 

Este objectivo foi alcançado em várias etapas que a seguir se sistematizam: 

 análise global do EIA e aditamento ao EIA; 

 análise do plano de pedreira que inclui o plano de lavra (PL) e o plano ambiental e de 

recuperação paisagística (PARP); 

 verificação dos instrumentos de gestão territorial em vigor para a área em estudo; 

 análise dos pareceres solicitados a entidades externas à CA, designadamente:  

 Autoridade Florestal Nacional (AFN) 

 Câmara Municipal de Pombal 

 Águas de Portugal (Águas do Mondego) 

O Anexo 1 ao presente relatório apresenta os pareceres das entidades externas recebidos.  

 visita de reconhecimento à área do projecto, no dia 04/03/2011, em colaboração com a 

entidade proponente e a equipa que realizou o EIA, coordenada pelo Eng.º Fernando 

Pacheco; 

 realização da consulta pública e análise dos resultados; e, 

 realização de reuniões da CA. 

O presente relatório apresenta a seguinte estrutura: 

Secção 1 Introdução - onde é efectuado o enquadramento legal e âmbito de AIA do projecto. 

Secção 2 Localização e Enquadramento do Projecto – onde são indicadas a localização e 

principais características do projecto. 

Secção 3 Análise do EIA - inclui a apreciação dos factores ambientais considerados 

relevantes e componente social, tendo por base a informação disponibilizada no 

EIA e a presente avaliação. 

Secção 4 Consulta Pública e Pareceres Externos – discute os resultados relevantes 

provenientes de todos os participantes da CP e entidades externas à CA. 

Secção 5 Conclusões – conclui e delibera sobre a viabilidade do projecto, e refere as 

principais condicionantes, tendo por base a análise dos factores ambientais, com o 

objectivo de dar apoio à tomada de decisão do MAOT.  
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2. Localização e Enquadramento do Projecto 

2.1 Localização do Projecto 

O projecto de ampliação da pedreira n.º 2986 “Serra do Carvalhal” (projecto em avaliação), 

localiza-se na freguesia de Tapéus, concelho de Soure, distrito de Coimbra (Anexo 2). Totaliza 

uma área de cerca de 46,2 ha, seis já licenciados e 40,2 ha correspondentes à ampliação 

propriamente dita, com a área de extracção/desmonte correspondente a cerca de 28,85 ha, 

sendo que a restante área é ocupada pelas instalações, depósitos de materiais, acessos e zonas 

de defesa. 

A área do projecto em avaliação situa-se entre as cotas 200 m e 400 m, com declives moderados 

relativamente à sua envolvente, dominando as áreas de extracção de inertes e algumas manchas 

de espécies de vegetação rasteira herbácea e arbustiva, afastada de povoações e de pontos de 

maior concentração humana. 

A área envolvente da pedreira é marcada pelos afloramentos rochosos e topografia mais 

acentuada e irregular, particularmente a este da pedreira (cotas a variar entre 100 e 600 m). A 

oeste da pedreira, os terrenos apresentam-se menos declivosos, entre 0 e 100 m. As linhas de 

água são temporárias devido às taxas de infiltração elevadas dos terrenos calcários. Apresenta 

algumas características rurais (nomeadamente parcelas de olivais), desenvolvendo-se 

essencialmente por terrenos de tufos arbustivos (carrasqueira e oliveiras) e floresta 

(principalmente pinhais densos a norte da área do projecto).  

O acesso principal à área do projecto faz-se através da EN348, próximo do km 21,22, contíguo e 

que dá acesso ao sector oeste da pedreira. A EN348 liga Soure e Degracias, e entronca a EN1 

ao km 17,6 (a cerca de 1,6 km para noroeste da área do projecto). A região da área do projecto é 

ainda servida pela A1, a oeste, e a A8, a sul da área do projecto. A expedição do material faz-se 

pelo troço da EN348 entre a pedreira e o IC2/N1. 

As construções são escassas e dispersas. Destaca-se a povoação de Carvalhal localizada a 

cerca de 300 m a norte da área do projecto, e a povoação de Baixos, afastada cerca de 800 m 

para noroeste da área do projecto, na aproximação à EN348, local considerado no EIA como 

receptor sensível, tendo em conta o percurso de expedição do material. 

Existem ainda outras edificações nas proximidades da área do projecto: um abrigo de apoio a 

caçadores, a cerca de 100 m a sudeste (direcção de expansão da pedreira), e uma casa segundo 

o EIA, desabitada há vários anos, a cerca de 225 m noroeste. Verifica-se um maior número de 

habitações na aproximação à EN1, ainda que de carácter disperso e relativamente afastada da 

área do projecto. 

2.2 Justificação do Projecto 

A realização do projecto de ampliação da pedreira n.º 2986 “Serra do Carvalhal” visa o 

aproveitamento racional dos recursos geológicos em exploração/a explorar e uma correcta e 

faseada recuperação paisagística das áreas exploradas. É objectivo deste projecto proceder à 

legalização, ampliação e regularização, de forma integrada, da exploração de rocha calcária 

actualmente existente na Pedreira “Serra do Carvalhal”. 

A rocha calcária ocorrente na área do projecto (parte de uma sequência calcária do Bajociano – 

ver sector 3.2 Geologia e Geomorfologia) apresenta grande potencialidade para a indústria 

extractiva, que no seu conjunto permite a produção de várias gamas de inertes calcários, com 

aplicabilidade na indústria da construção civil e obras-públicas, e em diversas obras estruturantes 

concelhias.  
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Com o projecto de ampliação da exploração e aproveitamento da rocha calcária pretende-se, 

para além da regularização da Pedreira do Carvalhal, o prolongamento do horizonte temporal da 

actividade extractiva no local e aumentar as reservas de inertes calcários, e assim responder às 

solicitações impostas pelos vários sectores situados a jusante onde esta matéria-prima é 

aplicada. Visa ainda promover o aproveitamento do recurso em condições económicas e no 

respeito das normas de higiene e segurança de pessoas e bens e da protecção do meio 

ambiente. 

Actualmente, a pedreira da Serra do Carvalhal encontra-se em laboração com uma área 

licenciada de exploração de 5,4 ha. Pretende-se com o projecto de ampliação da pedreira 

licenciar/regularizar para a mesma actividade uma área global de 46,2 ha, sendo que 29,85 ha 

correspondem à área efectiva de lavra e os restantes 16,35 ha destinados às zonas de defesa; à 

área do anexo mineiro, que inclui duas unidades industriais de quebra e britagem; a áreas de 

depósitos provisórios de terras vegetais, de depósitos de materiais estéreis para enchimento 

parcial e nivelamento da escavação. 

Segundo o EIA, está previsto extrair a céu aberto 17872633 m
3
 de calcário até ao final de vida útil 

do projecto de lavra (30 anos), sendo que as reservas exploráveis, considerando o peso 

específico do calcário de 2,6 ton/m
3
, são de cerca de 46,5 milhões de toneladas. A produção 

média anual prevista é de 1500000 toneladas, com um fluxo correspondente de 90 a 160 veículos 

pesados de transporte por dia, prevendo (a manutenção de) 59 postos de trabalho. 

2.3 Características do Projecto 

Segundo o plano de pedreira, o desmonte processa-se a céu aberto através do desenvolvimento 

de degraus sub-verticais com 10 m de altura por acção de meios mecânicos e recurso a 

explosivos, assumindo um sentido de avanço de lavra para sul e sudeste. A profundidade 

máxima da escavação é, segundo as plantas e perfis finais de lavra, de cerca de 170 m, não se 

prevendo a intersecção do nível freático.  

O calcário desmontado é processado no estabelecimento industrial que integra o anexo de 

pedreira (localizado no interior da área da pedreira, a noroeste), onde é efectuada a quebra, 

britagem (primária e secundária) e classificação de brita de acordo com a sua granulometria 

(nomeadamente, rachão, tout-venant, britas e pó de pedra). Este processo é desenvolvido em 

duas unidades de britagem similares, por via seca, não existindo, segundo o EIA, efluentes 

líquidos gerados no processo produtivo.  

Para além do estabelecimento industrial, o anexo de pedreira é composto por um conjunto de 

infra-estruturas de apoio (nomeadamente, instalações sociais, oficina, báscula, postos de 

transformação e armazenamento de combustíveis, parque de máquinas e viaturas).  

Salienta-se que o anexo da pedreira está sujeito a processo de licenciamento industrial 

autónomo, ao qual segundo o plano de lavra foi atribuído pela DR Centro o processo 

n.º 2013240. 

De acordo com o EIA, existe um furo que abastece a pedreira, pressupondo-se a sua utilização 

para abastecer as instalações sociais do anexo da pedreira. As águas residuais provenientes das 

instalações sociais serão encaminhadas para uma fossa séptica estanque (localizada junto ao 

anexo da pedreira) dimensionada para o n.º de utilizadores previsto, sendo efectuada a sua 

limpeza pela Junta de Freguesia de Tapéus, que efectua o transporte e depósito na ETAR mais 

próxima (Paleão).  

O EIA não prevê a construção de sistemas de drenagem de águas pluviais, uma vez tratarem-se 

de unidades permeáveis, com taxas de infiltração muito elevadas. Além disso, considera que o 

talude de terras e as cortinas arbóreas constituem barreiras ao afluxo de água e sólidos à zona 

de exploração e/ou para o seu exterior. 

Segundo o EIA, a actividade laboral desenvolve-se ao longo dos 12 meses do ano, nos dias 

úteis, em turnos diários (8h00m-17h00m). 
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Segundo informação disponibilizada na declaração de envio anexa ao ofício remetido pela DR 

Centro/MEI, o valor do investimento do projecto é de 203 376 euros. 

Está prevista a implementação de medidas de recuperação paisagística no espaço afectado pelo 

projecto e envolvente, em articulação com o faseamento da lavra, de acordo com o Plano 

Ambiental e Recuperação Paisagística (PARP). O modelo de recuperação paisagística a 

implementar no núcleo de exploração compreende de um modo geral, duas fases. As medidas de 

recuperação paisagística a implementar na primeira fase, consistem basicamente em acções no 

imediato de dissimulação e protecção da área de exploração em todo o seu perímetro, bem como 

nas tarefas a implementar em concomitância com o desenvolvimento da lavra. A segunda fase 

reflecte a recuperação paisagística da área de escavação e envolvente a implementar no final da 

lavra, possibilitando a reconversão da área intervencionada para uso florestal. 

Assim, a primeira fase englobará as seguintes acções: 

a) O armazenamento das terras vegetais e do material estéril provenientes da decapagem, 

visando a reutilização desses materiais nas tarefas de recuperação paisagística. 

b) A implementação de um talude de blocos de cubicidade métrica para formar uma cortina 

de enrocamento no bordo superior da escavação, visando a segurança no perímetro do 

céu aberto. 

c) Constituição de uma cortina arbórea que consiste na plantação de espécies de 

crescimento rápido (cipreste comum) em todo o perímetro do talude de terras vegetais 

d) Reflorestação arbórea em sectores envolventes ao céu aberto, concretamente no bordo 

Oeste do céu aberto e na zona da crista topográfica no bordo norte, visando a 

densificação do estrato arbóreo e arbustivo. 

e) Pavimentação e compactação do acesso à pedreira, zonas de trabalho e pistas de 

circulação de máquinas para diminuir os níveis de empoeiramento nas zonas de trabalho 

do estabelecimento industrial e nas vias de circulação e movimentação de máquinas. 

f) Rega das pistas e restrição de velocidade para diminuição significativa do 

empoeiramento gerado na pedreira. 

g) Vedação a colocar no bordo do céu aberto e em concomitância com o desenvolvimento 

da escavação, visando a protecção ao céu aberto e a restrição ao acesso de pessoas e 

veículos estranhos à actividade. 

A segunda fase não dissociável da primeira, reflecte essencialmente o modelo de recuperação 

paisagística a implementar no final da vida útil da pedreira, contempla as seguintes acções: 

a) Suavização dos taludes finais da escavação através da quebra das cristas desses 

taludes. 

b) Enrocamento de protecção ao bordo da plataforma do estabelecimento industrial, 

consistindo na colocação de uma cortina de blocos para barreira física ao bordo superior 

dessa plataforma. 

c) Talude de terras vegetais colocado paralelamente à cortina de blocos de enrocamento no 

bordo da plataforma do estabelecimento industrial. 

d) Enchimento com materiais arenosos através da deposição de um substrato de terra 

vegetal e materiais silto-arenosos de boa qualidade numa área com cerca de 0,6 ha. 

e) Enchimento com terras vegetais, regularização e sementeiras através da deposição de 

um substrato de terra vegetal e materiais silto-arenosos sobre os pisos de escavação 210 

e 230 e na área anteriormente ocupada pelo estabelecimento industrial, seguindo-se a 

fase de nivelamento e regularização. 
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f) Reflorestação arbórea sobre o substrato, com a plantação arbórea da área da 

propriedade envolvente à escavação, bem como da área de implantação do 

estabelecimento industrial e infra-estruturas do anexo de pedreira. 

g) Desactivação e desmantelamento de anexos e equipamentos, com reconversão das 

construções existentes em instalações de apoio à reutilização do espaço, sendo que os 

equipamentos fixos da britagem serão desmantelados e expedidos para unidades de 

reciclagem e reutilização. 

2.4 Antecedentes 

A pedreira “Serra do Carvalhal” foi já objecto de um procedimento de AIA (AIA n.º 1533), para 

uma área de projecto de 29,9 ha, que culminou com a emissão de uma Declaração de Impacte 

Ambiental (DIA) desfavorável, em 27/02/2007, por questões de incompatibilidade do projecto com 

os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) em vigor. 

No presente, a pedreira labora segundo o EIA com licença de exploração provisória, emitida pela 

DRC/MEI, em 15/12/2009, numa área que extravasa a actualmente licenciada de 6 ha. Esta 

situação levou à necessidade de definir o projecto de ampliação/regularização da pedreira da 

“Serra do Carvalhal” com uma área total de 46,2 hectares (área licenciada + área de ampliação), 

objecto da presente avaliação. 

A demarcação da poligonal de 46,2 hectares, que consubstancia o projecto em avaliação, 

atendeu às decisões de um grupo de trabalho constituído, segundo o EIA, pela DRC/MEI, 

CDDRC Centro e Câmara Municipal de Soure. Destacam-se de seguida as principais decisões do 

grupo de trabalho apresentadas no EIA, que permitiram a concretização do presente projecto: 

 inclusão de toda a área intervencionada pela pedreira na poligonal do projecto de 

regularização; 

 redefinição do traçado da estrada nacional EN348 no sector sudeste da pedreira. Este 

desvio foi alvo de acordo de indemnização para efeito de suporte do custo de execução 

do novo traçado, celebrado com a Câmara Municipal de Soure; 

 desvio da conduta de água subterrânea intermédia que liga os reservatórios de 

Carvalhal - Tapeus e das Degracias dos Serviços Municipalizados de Soure 

(anteriormente contígua ao limite da pedreira no seu sector norte), que agora acompanha 

parte do novo traçado da EN348; 

 alteração do traçado da linha eléctrica de média tensão da EDP (anteriormente a norte da 

pedreira) para o limite sul da pedreira, acompanhando o novo traçado da EN348; e, 

 emissão do reconhecimento do interesse público municipal e rectificação do Plano 

Director Municipal (PDM) em sede de Câmara Municipal de Soure. Segundo o exposto na 

carta da Câmara Municipal de Soure (anexa ao aditamento do EIA), foi aprovada a 

proposta de rectificação do art. 47º do PDM de Soure, de modo a permitir a ampliação da 

pedreira n.º 2986 “Serra do Carvalhal”, e, segundo redacção do aditamento ao EIA, 

obtida a deliberação de interesse público municipal para o efeito de exploração em 

terrenos classificados como REN. 
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3. Análise do EIA 

3.1 Introdução 

Os impactes no ambiente natural e social são identificados no EIA e aditamento ao EIA de forma 

geral e qualitativa consistente com uma revisão ao nível de projecto de execução.   

A presente avaliação procurou centrar-se sobretudo nos factores que irão sofrer maior afectação 

com a ampliação da Pedreira “Serra do Carvalhal” em análise.  

Assim, considera-se que como factores importantes: 

 o uso do solo e o ordenamento do território, numa óptica de análise a médio/longo prazo, 

na medida em que condiciona as decisões a tomar para o desenvolvimento futuro do uso 

do solo. Por outro lado, induz uma dinamização da economia local e regional, 

promovendo o desenvolvimento da região, como a manutenção/instalação de indústrias 

nas proximidades do projecto; 

 a socioeconomia em termos de perturbação das populações (ruído e poeiras). Por outro 

lado, a manutenção/criação de postos de trabalho, o que num contexto de 

enfraquecimento progressivo do mercado de trabalho, constitui um aspecto positivo 

significativo; 

 recursos hídricos subterrâneos, dada a potencial risco de contaminação com 

hidrocarbonetos do aquífero subjacente (consequência de derrames acidentais); e, 

 paisagem/ecologia/geomorfologia, e importância de implementação das medidas de 

recuperação paisagística em coordenação com o avanço da lavra. 

 

3.2 Geologia e Geomorfologia 

A área em estudo situa-se no Maciço de Condeixa-Sicó que se enquadra no conjunto de serras 

calcárias de Condeixa, Sicó e Alvaiázere. Estas correspondem a um conjunto de relevos 

calcários, calcomargosos e calcodolomíticos originados pela erosão diferencial e pela tectónica 

de fracturação (Cunha, 1990
1
). O Maciço de Condeixa-Sicó é formado por um conjunto de 

unidades de idade jurássica, essencialmente do Jurássico Médio e Superior, disposto 

grosseiramente num monoclinal com pendor para SW. A estrutura encontra-se perturbada por 

dobramentos cilíndricos de grande raio e por intensa fracturação cujas direcções principais são 

facilmente reconhecidas pelo próprio desenvolvimento topográfico (Cunha e Soares, 1987
2
). 

Assim, da configuração dos blocos que constituem o relevo actual, realça-se a orientação NW-SE 

como direcção principal de fracturação do maciço. 

A paisagem cársica do maciço de Condeixa-Sicó é resultado de um modelado de vales secos, 

canhões, reculées, ou seja, de formas fluviais, ao contrário do Maciço Calcário Estremenho onde 

as depressões fechadas (vales cegos, dolinas e polja) dão o mote à paisagem. A carsificação 

neste maciço apresenta claramente as marcas de um processo cársico duradouro e complexo 

com fases de carsificação intrajurássicas, cretácicas ou pré-cretácias, terciárias e quaternárias. 

                                                      

1
Cunha, L. (1990) “As serras calcárias de Condeixa-Sicó-Alvaiázere; Estudo de geomorfologia” INIC, Col. Geografia Física, 1, Coimbra, 

329 p. 
 
2
 Cunha, L. e Soares, A. F. (1987) “ A carsificação no Maciço de Sicó. Principais fases de evolução” Cadernos de Geografia, Coimbra, 

6, pp. 119-137. 
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Em termos de relevo, o Maciço de Condeixa-Sicó apresenta a sua cota máxima na Serra de Sicó 

com 532 metros, e com planaltos a cotas mínimas de 300 m em Degracias (nas proximidades da 

área de estudo). Nos vales encaixados as cotas atingem valores mínimos de 100 m (Relatório 

síntese do EIA). 

Descrevem-se  de seguida de forma sucinta os calcários do Jurássico Médio, da base para o 

topo, nos quais se incluem os calcários explorados da Pedreira  Serra do Carvalhal: 

 calcários e calcários margosos da Formação da Póvoa da Lomba (Aaleniano-Jurássico 

Médio), que afloram a norte de Degracias;  

 calcários com nódulos de sílex da Formação de Degracias (Bajociano – Jurássico Médio) 

é a unidade explorada na pedreira da Serra do Carvalhal. São calcários frequentemente 

com texturas pseudo-oolíticas, organogénicos, que se dispõem em bancadas espessas, 

que alternam com calcários mais compactos, com fractura conchoidal, tons claros, raros 

fósseis e com nódulos de sílex; e, 

 calcários bioclásticos e oolíticos da Formação da Senhora da Estrela (Batoniano – 

Jurássico Médio). 

Em termos de sismicidade, e segundo o zonamento sísmico do território continental adoptado no 

Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas Edifícios e Pontes (DL 235/83 de 31/05), a 

área em estudo insere-se na zona sísmica C, de risco sísmico médio a reduzido, à qual se atribui 

um valor de sismicidade  de 0,3. 

Não são conhecidos valores geológicos com interesse científico ou com particular significado 

geológico na área afectada pelo projecto. 

O recurso geológico explorado e a explorar integra a sequência calcária pertencente ao 

Bajociano (J2a) que aflora junto a Degracias. A rocha calcária ocorrente apresenta características 

adequadas ao fabrico das várias gamas de inertes para os fins a que se destinam. A área de 

lavra da Pedreira “Serra do Carvalhal” actual e prevista, dada a continuidade lateral e vertical da 

rocha calcária de interesse, engloba cerca de 28.85 hectares. O cálculo de reservas indica 46 

468 845 toneladas, com uma produção de 1 500 000 toneladas por ano, correspondendo a uma 

vida útil da exploração de 30 anos.  

Segundo o relatório de EIA os impactes na geomorfologia gerados pela ampliação da pedreira da 

Serra do Carvalhal são de dois tipos: 

 impacte criado pela depressão escavada – o desmonte a céu aberto do maciço calcário 

irá originar uma área escavada cuja dimensão e geometria resulta da delimitação do 

jazigo mineral e do aproveitamento do recurso. A execução desta escavação irá provocar 

uma alteração na geomorfologia que não será reposta no final do projecto já que o plano 

de recuperação paisagística não prevê a reposição das cotas originais. Assim, o impacte 

da depressão escavada na geomorfologia consistirá num impacte negativo, directo, 

localizado, permanente de magnitude moderada e significativo. 

 impacte gerado pelo depósito de materiais – este resulta da mobilização de terras 

vegetais e resultantes da decapagem superficial do terreno e de materiais de alteração 

do calcário explorado que devem ser levados a depósito. Como existe a intenção destes 

materiais serem posteriormente reutilizados no plano de recuperação paisagística, prevê-

se que aquele impacte seja temporário. Assim, o impacte gerado pelo depósito de 

materiais considera-se negativo, indirecto, localizado, temporário, de magnitude baixa e 

pouco significativo. 

Nos recursos minerais o impacte estará associado à exploração de um recurso não renovável e 

limitado através da sua remoção da zona de extracção numa área de 28.85 ha (actual área mais 

ampliação) que provocará um impacte negativo, directo, localizado, de magnitude moderada e de 

significância reduzida. 
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Pelo exposto, reconhece-se que existem impactes negativos inevitáveis devendo ser adoptadas 

as medidas de minimização preconizadas no presente parecer (Anexo 3). Destaca-se a 

necessidade de nas frentes em que se efectua a extracção dos materiais, deve ser garantida a 

estabilidade através de um desmonte com taludes adequados, com as dimensões definidas no 

plano lavra. O impacte na geomorfologia resultante da depressão escavada manter-se-á na fase 

de desactivação já que a recuperação paisagística não reporá as cotas originais do terreno. 

 

3.3 Água - Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos 

A área em estudo localiza-se na margem esquerda da ribeira da Venda Nova, na sub-bacia do rio 

Anços da bacia hidrográfica do rio Mondego. A rede hidrográfica na sua vizinhança é pouco 

densa, formada por linhas de água temporárias que se encontram completamente secas nos 

meses secos ou quando a pluviosidade é reduzida, devido às boas condições de infiltração 

proporcionadas pelas superfícies de natureza calcária, e com caudal reduzido nos meses mais 

chuvosos. 

Ao nível dos recursos hídricos subterrâneos a área em estudo localiza-se na unidade 

hidrogeológica designada Orla Ocidental estando sob a influência do Sistema Aquífero Sicó-

Alvaiázare e do Sistema Aquífero de Louriçal. No entanto, a poligonal da pedreira insere-se 

totalmente no primeiro sistema aquífero, cujas formações aquíferas dominantes são calcários e 

dolomitos (Batoniano e Bajociano), que sustentam um sistema com comportamento tipicamente 

cársico, muito heterogéneo. O sentido de fluxo do aquífero é tendencialmente N-S. 

Trata-se de um sistema aquífero com uma vulnerabilidade elevada a muito elevada à poluição, 

visto que o fluxo subterrâneo é rápido e portanto a capacidade de auto-depuração é reduzida, 

difundindo-se a poluição rapidamente para longe do local da fonte. Pelo facto de se tratar de um 

substrato muito permeável, que permite elevadas taxas de infiltração, a escorrência de água 

superficial apenas é significativa em alturas de maior pluviosidade. 

Num raio de influência de 1 Km em redor da pedreira foram inventariadas cinco captações de 

água por poço, todos elas particulares e localizadas, a norte da pedreira, no sistema aquífero do 

Louriçal, distinto do subjacente à pedreira, não sendo, dada a área já intervencionada, o sentido 

de desenvolvimento da lavra e o sentido do fluxo subterrâneo, expectável a afectação dos 

mesmos quer em termos de qualidade da água quer em termos dos níveis piezométricos. Existe 

ainda um furo junto aos escritórios da pedreira, com alvará de licença de captação e exploração 

subterrânea para a actividade industrial associada à pedreira, o qual se encontra caducado desde 

Janeiro do corrente ano. 

No que respeita a captações para abastecimento público, a área em estudo está totalmente 

inserida na Zona de Protecção Alargada do Perímetro de Protecção definido pela Câmara 

Municipal de Pombal para a captação de Ourão, área considerada de recarga desta exsurgência. 

Os efluentes domésticos das instalações sociais da pedreira são conduzidos a uma fossa 

estanque com 7 m
3
 de capacidade e posteriormente transportados pela Junta de Freguesia de 

Tapéus para a ETAR municipal de Paleão. 

Dadas as características hidrogeológicas do maciço calcário (sistema aquífero cársico) o EIA 

refere não haver lugar a acumulação excessiva de água na base da escavação, não se tornando 

por isso necessária a instalação de qualquer sistema de bombagem. Pela mesma razão e dado o 

desenvolvimento da exploração em cava, considera desnecessária a execução de um sistema de 

drenagem periférico, que circunde a área de extracção, para a recolha das águas pluviais. 

No contexto regional, a qualidade das águas é de uma forma geral razoável, estando as 

principais fontes de poluição associadas a descargas de efluentes de aviários, boviniculturas e 

suiniculturas. 
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Os impactes sobre os recursos hídricos foram analisados face à possível afectação da rede de 

drenagem superficial e da rede de fluxos hídricos subterrâneos, nomeadamente em termos de 

quantidade e qualidade da água, sendo na generalidade considerados negativos, directos, 

abrangentes, temporários e pouco significativos. 

O EIA considera que não são esperadas quaisquer interferências na rede de drenagem 

superficial, dado que a área de exploração não irá interferir com qualquer linha de água 

superficial. Quanto à possível interferência com a dinâmica e recarga do sistema aquífero, 

considera-se não ser expectável que o projecto as comprometa, dadas as cortas existentes e 

futuras que poderão até fomentar a infiltração das águas da chuva, potenciando a recarga do 

aquífero subjacente. 

No que respeita à qualidade da água, tendo em consideração que os efluentes de origem 

doméstica são conduzidos a uma fossa estanque e posteriormente transportados para uma 

ETAR municipal e, a manutenção dos equipamentos adstritos à actividade produtiva é efectuada 

em local apropriado para o efeito, não são expectáveis impactos significativos na qualidade da 

água. Contudo a ocorrer, nomeadamente derrame de óleos/hidrocarbonetos no solo, e 

consequente percolação vertical, constituiria um impacte negativo muito significativo, dada a 

grande vulnerabilidade à poluição do aquífero subjacente, incrementada pelo aumento de 

profundidade de exploração previsto (cota base 170 m).  

Relativamente à captação de água do Ourão, o EIA considera que, pelo facto de se tratar de uma 

captação localizada fora da bacia hidrográfica da ribeira da Venda Nova por onde drenam as 

águas superficiais e sub-superficiais oriundas da envolvente à pedreira em causa, os impactes na 

qualidade da água da captação do Ourão serão potencialmente nulos. A Figura 23 (Reformulada) 

apresentada no aditamento ao EIA aparenta um fluxo subterrâneo na zona da pedreira 

tendencialmente de norte para sul, enquanto na zona envolvente à captação de Ourão e 

respectivos perímetros de protecção, de este para oesteÉ também referido no EIA que, a 

localização da exploração na zona de divisão de fluxo hipogeio confere à mesma uma 

característica de elemento neutro na interferência com os circuitos hidráulicos subterrâneos. No 

entanto, a pedreira localiza-se na zona de protecção alargada da Nascente de Ourão (que 

constitui uma zona de recarga do aquífero) definida no Regulamento Municipal de Delimitação de 

Protecção da Captação da Nascente de Ourão, pressupondo a possibilidade do fluxo subterrâneo 

na direcção da referida captação da área da pedreira. Assim, com os dados actuais não é 

possível assegurar a inexistência de conexão hidráulica entre estas duas áreas (a pedreira e a 

Nascente de Ourão).  

Além disso, a utilização de explosivos e os trabalhos de desmonte em sistemas cársicos 

conduzem à intersecção de galerias e fendas alargadas por onde a infiltração se faz de forma 

rápida e concentrada, interferindo directamente com os escoamentos subterrâneos. 

Cumulativamente, as vibrações provocadas pelos rebentamentos podem provocar instabilidade e 

desmoronamentos parciais das cavidades cársicas, provocando a alteração da qualidade da 

água. 

Relativamente a este aspecto, as justificações apresentadas no aditamento ao EIA quanto à não 

existência de impactes na qualidade e quantidade da água disponível na captação de Ourão, não 

garantem a não afectação da mesma. Neste sentido, o proponente deverá apresentar um estudo 

hidrogeológico, recorrendo, entre outros, a ensaios com traçadores, que identifique o sentido do 

escoamento subterrâneo que alimenta as descargas do sistema aquífero Sicó-Alvaiázare 

constante da Figura A2 do aditamento ao EIA, de forma a permitir demonstrar rigorosamente a 

não interferência da exploração com a captação de Ourão. 

Face ao exposto e dada a área já intervencionada, desde que demonstrada a não interferência 

da exploração com a captação de água do Ourão, considera-se que apesar de o projecto poder 

induzir impactes negativos sobre os recursos hídricos, principalmente associados a questões de 

deterioração da qualidade da água, provocada turvação e por derrames acidentais de 

contaminantes (como óleos/hidrocarbonetos), os mesmos são passíveis de serem minimizados 
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através da implementação das medidas de minimização e controlados por planos de 

monitorização específicos, os quais se encontram preconizados no Anexo 3 do presente parecer. 

O EIA propõe ainda a implementação de um plano de monitorização das águas subterrâneas 

orientado no sentido de aferir a evolução da qualidade das águas captadas no furo existente nas 

instalações sociais da empresa. Embora se concorde com a generalidade dos parâmetros a 

controlar, considera-se que deverá ser também monitorizado o parâmetro relativo aos 

hidrocarbonetos totais. O plano de monitorização deve ainda obedecer às alterações 

consideradas no Anexo 3 do presente parecer A periodicidade mínima de amostragem deverá ser 

semestral 

Sobre este tema, e na sequência do parecer externo recebido da Câmara Municipal de Pombal 

(secção 4.2 e Anexo 1 do presente parecer), a CA reforça a necessidade de, previamente ao 

início da exploração, aferir quanto à existência de conexão hidráulica entre a área da pedreira e 

captação de Ourão, bem como confirmar o sentido do fluxo subterrâneo N-S, possivelmente, E-

W, Para tal, deve atender aos seguintes aspectos: 

 Realizar um conjunto de medições dos níveis piezométricos no furo da pedreira, e na 

captação de Ourão, em situações representativas de níveis hidrostáticos e 

hidrodinâmicos. 

 Georreferenciar com determinação das cotas do furo da pedreira e da captação de 

Ourão. 

 Se possível, realizar ensaios de caudal específicos na captação de Ourão com o 

objectivo de avaliar a existência de interferência da extracção na captação de Ourão nos 

níveis medidos no furo da pedreira, e assim, confirmar a existência de conexão 

hidráulica. 

 Recorrer a ensaios com traçadores, a injectar no furo da pedreira, procurando-se a sua 

assinatura na Nascente de Ourão, e/ou em outras exsurgências localizadas a sul da 

pedreira do mesmo sistema aquífero (Sicó-Alvaiázere), de modo a confirmar o sentido de 

fluxo subterrâneo. 

Confirmando-se a conexão hidráulica entre a área do projecto e a Nascente de Ourão, o plano de 

monitorização da qualidade da água subterrânea deve ser ajustado no que respeita à 

periodicidade de amostragem, que deverá ser mensal, e no que respeita aos locais de 

amostragem, designadamente, no furo da pedreira e na captação de Ourão, ou em furo instalado 

para o efeito, com autorização da Câmara Municipal de Pombal. Deve ainda ser estudada a 

viabilidade de limitar a exploração em profundidade (a uma cota mais elevada) de modo a que a 

espessura da zona não saturada do aquífero subjacente não seja diminuída consideravelmente e 

aumentada ainda mais a vulnerabilidade à poluição.   

Por fim salienta-se que face ao regime de escoamento intermitente do ribeiro da Venda Nova, o 

EIA propõe a implementação de um plano de monitorização da qualidade das águas superficiais 

num ponto da referida linha de água, a jusante da exploração e onde é possível observar o 

escoamento superficial. Contudo, atendendo a que: 

 se forem adoptadas as medidas de minimização mencionadas no Anexo 3 não são 

expectáveis impactes negativos significativos ao nível dos recursos hídricos; e, 

 o ponto possível de monitorização da qualidade da água não é representativo da pedreira 

em questão, dado localizar-se a uma distância superior a 1,5 km relativamente à área de 

exploração e poder reflectir simultaneamente outros contributos para as oscilações de 

qualidade da água que não estejam directamente relacionados com o desenvolvimento 

da exploração; 

conclui-se não ser necessário implementar do programa de monitorização das águas superficiais, 

na medida em que o mesmo não será conclusivo. 
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3.4 Solo e Ocupação do Solo 

A tipologia de solo onde assenta o projecto é o Luvissolo. Quanto à capacidade de uso e no que 

se refere a potencialidades agrícolas, os referidos solos são pouco férteis, em face do predomínio 

de afloramentos rochosos, a qual não favorece a acumulação de materiais orgânicos. 

Em termos de ocupação, refira-se que a maior parte da área da pedreira corresponde a área 

intervencionada/explorada, sendo de assinalar uma pequena área (a este) ainda ocupada por 

vegetação herbácea e arbustiva, com algum olival disperso e em perda de presença e 

significado. 

Considera-se que a desmatação constitui a principal acção desencadeadora de impactes, no 

entanto em face do reduzido volume a remover e das próprias características, uso e ocupação do 

solo, os mesmos são negativos, mas pouco significativos. A colocação desses materiais em 

pargas, para posterior aplicação na recuperação constitui procedimento adequado e 

ambientalmente correcto. 

Da análise às medidas de minimização preconizadas no EIA, saliente-se a obrigatoriedade da 

utilização dos solos resultantes da decapagem nas duas fases da recuperação ambiental 

paisagística. 

A eventual potenciação de uma maior dinâmica erosiva, em virtude da desmatação dos solos, 

deverá ser minimizada com uma proximidade temporal maior entre a data da desprotecção e a do 

início da exploração dessa área. 

Quanto ao impacte do projecto na compactação dos solos, a mesma não produzirá qualquer 

notoriedade, sendo limitada à circulação de maquinaria. 

Relativamente à eventual contaminação dos solos pelos derrames adstritos à manutenção de 

equipamentos, considera-se necessária a continuidade na implementação das medidas de 

precaução actualmente colocadas em prática, donde se salienta a obrigatoriedade da não 

realização dessas tarefas na frente de desmonte, mas nos locais existentes, os quais são 

específicos e vocacionados para o efeito. 

Sobre a questão dos resíduos industriais, deverá existir a garantia do seu acondicionamento, 

gestão e expedição adequadas, esta última a efectuar de forma integral, atempada e 

devidamente licenciada. 

 

3.5 Ordenamento do Território 

De acordo com a carta da Reserva Ecológica Nacional (REN), em vigor para o município de 

Soure, a pretensão em apreço encontra-se totalmente inserida em solos da REN, na tipologia 

“áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo”.  

Ainda de acordo com o disposto na alínea d) do Item V do Anexo II, e na subalínea iii) da alínea 

b) do n.º 3 do artigo 20.º do Regime Jurídico da REN (RJREN), transposto para a legislação em 

vigor através do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22/08, a pretensão encontra-se sujeita a 

autorização da CCDR Centro. 

Assim, de acordo com o estabelecido no n.º 7 do artigo 24.º do RJREN, e tendo presente o 

objectivo pretendido (ampliação da pedreira “Serra do Carvalhal”) e os requisitos exigidos para a 

sua viabilização, constantes da alínea d) do Item V do Anexo I da Portaria n.º 1356/2008, de 

28/11, refira-se o seguinte: 

1. Quanto ao cumprimento do requisito i) “…esteja prevista e regulamentada em plano 

municipal de ordenamento do território”, verifica-se que: 
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 de acordo com o Plano Director Municipal (PDM) de Soure, a pretensão encontra-se 

inserida nas classes de espaço, “zona agrícola e outras” e “zona florestal”; 

 de acordo com a alínea e) do artigo 49.º do Regulamento do PDM de Soure, em 

“espaços agrícolas”, não RAN, e não REN, a pretensão é considerada uma acção 

interdita; e, 

 de acordo com o artigo 51.º do Regulamento do PDM de Soure, em “espaço florestal”, 

a acção pretendida encontra-se omissa, logo, não prevista e regulamentada em PMOT.  

Face ao exposto, conclui-se que não é dada satisfação a este requisito. 

2. Quanto ao cumprimento do requisito ii) “…seja reconhecida, pela autarquia, como 

revestindo interesse público municipal”, foi já aprovado o reconhecimento do Interesse 

Público Municipal (IPM) relativo a um pedido de adaptação/regularização e ampliação da 

pedreira em apreço, tal como demonstrado no EIA, considerando-se cumprido este 

requisito. 

3. Quanto ao cumprimento do requisito iii) “…no caso de ampliação, deve a mesma ser 

justificada por razões de necessidade decorrente do uso existente”. Tendo em consideração 

os elementos que constam do EIA, considera-se como cumprido este requisito. 

4. Quanto ao cumprimento do requisito iv) “…seja comprovada, pelo requerente, a inexistência 

de alternativas de localização viável em áreas não integradas na Reserva Ecológica 

Nacional”. Constata-se a existência de referências que comprovam a inexistência de 

localização alternativa viável em áreas não integradas na REN, pelo que se considera 

cumprido este requisito.  

5. Quanto ao cumprimento do requisito v) “… no caso da exploração não ser sujeita a 

procedimento de avaliação de impacte ambiental, nos termos da legislação aplicável, a 

pretensão está sujeita a um procedimento de avaliação de incidências ambientais. Este 

procedimento segue, com as devidas adaptações, o estabelecido nos artigos 5.º a 9.º do 

Decreto-Lei n.º 255/2007, de 31 de Maio” (em tramitação). 

6. Quanto ao cumprimento do requisito vi) “… no âmbito da avaliação de impacte ambiental, 

ou de incidências ambientais, deverão ser apresentadas medidas de compensação 

ambiental, a executar na fase de exploração e pós-exploração, podendo ainda apresentar 

medidas de recuperação de outras pedreiras ambientalmente degradadas”. São 

apresentadas medidas de compensação ambiental, considerando-se cumprido este 

requisito. 

7. Quanto ao cumprimento do requisito vii) “…nos leitos dos cursos de água…”, este requisito 

não é aplicável no caso vertente. 

Face ao exposto, pode concluir-se que a pretensão cumpre todos os requisitos à excepção da 

sua não previsão e regulamentação no artigo 51.º do PDM de Soure, aplicável aos espaços 

florestais, sendo também que a exploração de inertes é expressamente interdita nas áreas 

agrícolas não RAN e não REN, de acordo com o artigo 49.º do PDM de Soure. Tal interdição 

deve, por maioria de razão, aplicar-se também às áreas de REN. 

Assim, considera-se necessário que seja desenvolvido procedimento no âmbito do regime 

jurídico dos instrumentos de gestão territorial (Decreto-Lei nº. 380/99, de 22/09 e posteriores 

alterações), que permita acolher o projecto. Importa referir que a Câmara Municipal de Soure já 

demonstrou, em reunião com a CCDR Centro, a sua vontade em alterar o PDM, o que poderá 

passar pela inclusão da área em causa em “espaço de indústria extractiva”, devendo previamente 

ao licenciamento ser apresentada à Autoridade de AIA cópia da deliberação do início do 

procedimento dessa alteração ao PDM. 
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3.6 Sistemas Ecológicos 

A área localiza-se parcialmente no Sítio de Interesse Comunitário “Sicó-Alvaiázere” (SICSA), 

aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 76/2000, de 5/07 e reconhecido como 

SIC, pela Portaria n.º 829/2007, de 1/08o, na qual estão identificados os tipos de habitats naturais 

e das espécies de fauna e de flora que aí ocorrem, previstos no Decreto-Lei n.º 140/99, de 24/04, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24/02. Para a zona incluída no SICSA, e tendo em 

conta que o licenciamento da pedreira foi efectuada antes da classificação desta área (1986) não 

estão identificados a presença de habitats naturais. 

Para o efeito, no relatório síntese do EIA é apresentada a cartografia com os habitats naturais 

existentes na área adjacente à pedreira fornecidos pelo ICNB em 2003 (anexo 9 do relatório 

síntese), bem como foram efectuados levantamentos de campo para confirmar e completar os 

dados existentes para a zona. 

Assim, considera-se que este factor ambiental está correctamente avaliado, quer ao nível da flora 

e vegetação, quer ao nível da fauna, não estando portanto presentes valores que ponham em 

causa a integridade do SICSA. 

Deste modo, considera-se que, não obstante os impactes significativos provocados pela 

extracção, a correcta aplicação do PARP irá permitir a criação de condições que levem ao 

estabelecimento de habitats naturais. 

Em relação ao PARP, sem prejuízo da análise e aprovação prévia que será feita pela CCDR do 

Centro, concorda-se do ponto de vista da ecologia com a proposta no que respeita às espécies 

arbóreas/arbustivas a utilizar (azinheira, oliveira e carrasco), uma vez que tem em conta as 

existentes na envolvente à pedreira. 

No que respeita às medidas mitigadoras propostas para este factor ambiental concorda-se com 

as medidas apresentadas no EIA e preconizadas no Anexo 3 do presente parecer, devendo ser 

considerada para as zonas onde não haja trabalhos de pedreira, como as zonas de defesa, a 

inexistência de qualquer tipo de intervenção, conservando a vegetação natural e promovendo a 

condução das espécies arbóreas/arbustivas autóctones aí existentes. 

 

3.7 Qualidade do Ar 

Para a caracterização da situação de referência da qualidade do ar na zona da Pedreira da Serra 

do Carvalhal foi realizada uma campanha de monitorização do poluente PM10 num único 

receptor sensível e durante sete dias. Da análise dos resultados verificou-se que, de acordo com 

as directrizes do Ex-Instituto do Ambiente, em menos de 30% (dois dias)  do período de 

amostragem foi ultrapassado o valor médio diário de 40 µg/m
3
, abaixo do valor limite diário de 

PM10 legislado (50 µg/m
3
).. Os valores apresentados revelam portanto que a área em estudo no 

período de tempo considerado não apresentou problemas de poluição atmosférica no que se 

refere ao poluente PM10. 

Considera-se não ser expectável qualquer alteração significativa ao nível do empoeiramento, 

dado que o projecto não desencadeará um efeito cumulativo acentuado das emissões 

atmosféricas verificadas presentemente. 

Da análise aos impactes identificados no EIA, conclui-se que os mesmos são minimizáveis 

através da implementação das medidas de minimização, nomeadamente a limitação e o controlo 

da velocidade dos veículos pesados nos acessos de terra batida no interior da área de 

exploração, a aspersão dos acessos internos de terra batida e a optimização do sistema de 

despoeiramento existente nas linhas de britagem. 

Considera-se que a próxima avaliação da qualidade do ar deverá ser efectuada daqui a cinco 

anos. O plano de monitorização de qualidade do ar ambiente apresentado no EIA, o qual recai 
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sobre a análise do parâmetro PM10, considera-se ajustado, apenas com a salvaguarda de que o 

período mínimo de amostragem de PM10 a considerar nas próximas medições indicativas 

(campanhas de monitorização), não deverá ser inferior ao estipulado no Anexo II do Decreto-lei 

n.º 102/2010, de 23/09, (14% do ano) e deverá cumprir com o definido no seu Anexo VII no que 

se refere ao método de referência. 

 

3.8 Património 

No que concerne à caracterização do ambiente relativamente ao factor património foi efectuada 

pesquisa bibliográfica e das bases de dados referentes aos bens patrimoniais bem como foi 

efectuada a prospecção arqueológica do terreno que no entanto se confrontou, na maior parte da 

área a ampliar, com visibilidade reduzida. 

A área de incidência directa foi considerada pelo EIA como sendo a referente à totalidade da área 

da pedreira, onde no decurso dos trabalhos de campo não foram identificados quaisquer 

elementos patrimoniais. Na sua envolvente também não foram identificados elementos 

patrimoniais, situando-se os mais próximos que foram cartografados, a mais de dois quilómetros, 

referindo ainda no relatório um eventual sítio arqueológico romano indeterminado situado 800 m a 

norte, junto à Quinta do Poço, mas que o EIA não cartografa. O EIA não considera assim existir 

uma área de possível afectação indirecta por parte do projecto para este factor devido a não ser 

previsível a existência de elementos patrimoniais. 

Relativamente às formações cársicas refere-se que apesar das reduzidas condições de 

visibilidade do solo não se observou na área qualquer indício da existência de algares, de igual 

forma não existem na área quaisquer formas cársicas ou escarpas que permitam a existência de 

abrigos ou pequenas grutas, não tendo igualmente sido reconhecida nos cortes da actual 

exploração a existência de diáclases ou fissuras. 

Relativamente à avaliação de impactes, o EIA considera na generalidade para o factor património 

(arquitectónico, arqueológico e arquitectónico), como sendo potencialmente nulos, pelo que 

preconiza como grande e única medida preventiva, o acompanhamento arqueológico permanente 

principalmente da fase de desmatação e decapagem superficial do terreno e de todas as etapas 

de exploração que consistem na mobilização de sedimentos (escavação, revolvimento e aterro).  

No entanto considera-se que não se justifica a presença permanente de um arqueólogo durante 

os trinta anos da exploração da pedreira, devendo-se concentrar em momentos precisos o 

faseamento da preparação para o desmonte (desmatação e remoção do solo e sedimentos 

móveis), de forma a rentabilizar o acompanhamento arqueológico. 

Refira-se ainda que no EIA não são propostas medidas relativamente ao desvio da linha eléctrica 

da conduta de água e da EN 348, obras onde deverá ser implementado igualmente o 

acompanhamento arqueológico na fase de obra. Assim, deverão integrar o parecer final da CA as 

medidas de minimização preconizadas no Anexo 3 do presente parecer. 

 

3.9 PARP 

A base da escavação irá atingir a cota 170 m e os degraus a céu aberto desenvolvem-se entre 

essa cota e a cota 350 m, resultando numa profundidade de escavação que atinge os 180 m, 

estando previsto três plataformas, designadamente as intermédias nos pisos 230 e 210 e a 

plataforma final no piso 170). 

De acordo com o PARP  (PARP inicial integrado no Plano de Pedreira complementado com o 

aditamento) pretende-se implementar medidas de recuperação paisagística e de minimização da 

perturbação ambiental “quer na pedreira (área de exploração), quer na área de trabalhos (anexo 

de pedreira)”. Da apreciação da planta de recuperação paisagística final da área do projecto, 
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datada de Março 2011 (apresentada em fase pós-conformidade juntamente com o ofício remetido 

à APA, referência E-005105/2011, de 17/03/2011), prevê-se a colocação de de sementeira tipo 

prado numa área  anteriormente explorada e onde se localizam também as instalações sociais 

(zona noroeste da área da pedreira) e de plantação arbórea numa área não explorada mas 

intervencionada (zona de stocks). É importante referir que deveria ter já sido efectuada uma 

abordagem da situação existente e adoptadas soluções de recuperação/integração paisagística 

em algumas zonas da área já explorada, permitindo uma fisionomia menos agressiva em termos 

visuais e mais integrada na paisagem envolvente. 

As medidas definidas no PARP visam a integração da área de intervenção do projecto na 

paisagem natural, tendo  o modelo de recuperação incidido essencialmente sobre a geometria 

final da escavação. 

Considera-se que a geometria final da lavra, ainda em período de exploração, deve proporcionar 

uma eficaz articulação com o modelo de recuperação paisagística final que se pretende 

implementar. Deste modo, permitirá uma melhor integração paisagística através de uma efectiva 

suavização dos taludes finais, proporcionando igualmente a criação de condições de segurança 

de pessoas e animais sem recorrer às vedações previstas em planta (Desenho n.º1 B do EIA) em 

todo o perímetro da bordadura superior da área de lavra, e sobretudo em explorações desta 

dimensão onde não é viável, do ponto de vista económico, o enchimento, ainda que parcial, da 

área de lavra.  

Quanto aos usos e reconversões propostos no modelo apresentado, potenciam-se o uso florestal, 

o uso recreativo e ainda a utilização como refúgio ecológico, através das seguintes reconversões:  

 Enchimento do maciço ocupado pela instalação de britagem, com posterior sementeira 

(tipo Euro Control) de herbáceas e arbustivas. 

 Implementação de sementeira herbácea (tipo Prado) em toda a área de lavra (incluindo a 

área já anteriormente explorada), complementada com manchas de enchimento de terras 

vegetais para sementeira herbácea-arbustiva nas plataformas dos pisos 210 e 230. 

 Colocação de substrato e plantação de espécies arbóreas em faixa contígua à EN 348. 

 Implantação de taludes de terras vegetais, conforme planta. 

 Colocação de maciços de terras vegetais para plantação arbórea de oliveiras (Olea 

europea v.syvatica) e azinheiras (Quercus ilex L.ssp.Rotundifolia) e sementeira herbácea-

arbustiva, no bordo oeste da lavra. 

Está previsto também um modelo de reflorestação do espaço envolvente ao intervencionado que 

propõe plantações de oliveiras (Olea europea v.syvatica), azinheiras (Quercus ilex 

L.ssp.Rotundifolia) e carrascos (Quercus coccifera) e que, de acordo com a nova planta (datada 

de Março de 2011), deve abranger toda a área de pedreira. 

Considera-se que em face da dimensão e características desta exploração, onde poderá não ser 

viável o enchimento, ainda que parcial, da área de lavra, deverá ser reformulado o Plano de 

Pedreira (PP), que inclui o PARP, e entregue à Autoridade de AIA  previamente ao licenciamento. 

Assim, face ao exposto, o PARP deverá ser corrigido de modo a atender aos seguintes aspectos: 

 deve apresentar novos perfis longitudinais e transversais da geometria final da lavra e da 

configuração final do terreno após recuperação paisagística. Estes perfis devem ser 

demonstrativos de uma efectiva suavização dos taludes finais da lavra, cuja inclinação 

final deverá contribuir para uma melhor integração paisagística, criar assim condições 

para a implementação da sementeira pretendida e assegurar ainda as condições 

mínimas de segurança de pessoas e animais sem recorrer às vedações previstas em 

todo o perímetro da bordadura superior da área de lavra. 
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 deve incluir uma  abordagem da situação existente na área já explorada  e as possíveis 

soluções de recuperação/integração paisagística. 

 deve promover e permitir concretizar, de forma integrada e faseada no tempo a 

recuperação e integração paisagística da área afectada. O PARP deve prever que após o 

abandono de uma bancada (ou piso), esta seja de imediato submetida a uma modelação 

dos terrenos, suavização dos taludes, iniciando-se a revegetação do local. Em 

simultâneo a lavra vai avançando na fase seguinte. Desta forma, além de se estabilizar 

as cortas, a área já explorada vai adquirindo uma fisionomia menos agressiva em termos 

visuais e mais integrada na paisagem envolvente, minimizando-se os impactes negativos 

sobre a paisagem e vários parâmetros ambientais (geomorfologia, ecologia). 

 salienta-se a importância para o PARP prever a manutenção dos ecrãs arbóreos ao 

longo do perímetro da escavação, nas bancadas e junto aos caminhos, privilegiando as 

zonas visualmente mais expostas. 

O valor da caução, que tem por base o orçamento para a implementação da recuperação 

paisagística, será avaliado no âmbito do processo de licenciamento da ampliação desta pedreira, 

de acordo com o n.º 10 do artigo 28.º do D.L. n.º 270/2001, de 6 de Outubro, alterado e 

republicado pelo D.L. n.º 340/2007, de 12 de Outubro. 

 

3.10 Ruído 

O ambiente sonoro de referência foi caracterizado por medições acústicas efectuadas em quatro 

locais (P1, P2, P3 e P4), durante a laboração da pedreira, com equipamentos fixos (britagem) e 

móveis (máquinas e camiões) em funcionamento, e também durante rebentamentos. Foi 

igualmente determinado o ruído residual, em condições de paragem de laboração da pedreira. As 

distâncias entre esses quatro locais (receptores sensíveis identificados no EIA) e o limite da 

pedreira são apresentadas na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1 – Distâncias aos receptores sensíveis (P1, P2, P3, e P4), onde foram efectuadas 

medições acústicas 

Receptor sensível 

 

Distância ao limite da 

área do projecto (m) 

Distância à EN348 – 

via de expedição do 

material (m) 

Distância às 

instalações de 

britagem (m) 

P1 
habitação da povoação 

de Baixos 
750 (noroeste) contígua 870 (noroeste) 

P2 
habitação da povoação 

de Carvalhal 
250 (norte) 75 (norte) 390 (norte) 

P3 casa desabitada 500 (noroeste) contígua 630 (noroeste) 

P4 
abrigo de apoio a 

caçadores 

100 (sudeste) 

Direcção de expansão 

da pedreira 

40 (norte) 990 (sudeste) 

Os resultados indicam a marcada influência de ruído da rodovia EN348 nos pontos P1 e P3 com 

Lden da ordem dos 60 dB(A), ao contrário do verificado nos pontos P2 e P4 com Lden < 50 dB(A). 

O estudo efectuou previsões de ruído, tendo obtido, nos cenários mais críticos, os resultados que 

se apresentam na Tabela 3.2 e Tabela 3.3. 

Tabela 3.2 – Valores de incomodidade nos receptores sensíveis, para os cenários mais 

críticos (Fonte: EIA) 
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Cenários mais críticos 

Valores de incomodidade no receptor sensível - 

dB(A) 

P1 P2 P3 P4 início P4 fim 

Cenário 1 (velocidade pesados de 50 

Km/h) 

7 8 6 2 4 

Cenário 2 (velocidade pesados de 30 

Km/h) 

4 6 4 2 4 

 

Tabela 3.3 – Previsões dos níveis de ruído para os cenários mais críticos (Fonte: EIA) 

Cenários mais críticos 
Valores de Lden no receptor sensível - dB(A) 

P1 P2 P3 P4 início P4 fim 

Cenário 1 (velocidade pesados de 50 Km/h) 60 49 60 46 46 

Cenário 2 (velocidade pesados de 30 Km/h) 58 48 58 45 46 

 

Observa-se, face ao estabelecido no Regulamento Geral do Ruído (RGR - D.L. nº 9/2007, de 17 

de Janeiro), cumprimento do critério de exposição máxima, caso os receptores sensíveis não 

estejam ainda classificados no Plano Director Municipal de Coimbra, e não cumprimento do 

critério de incomodidade nos pontos 1 e 2, no cenário 1. 

Conclui-se que irá ocorrer um impacte negativo no ambiente sonoro devido à ampliação da 

pedreira. De forma a evitar a ocorrência de incumprimentos ao RGR e minimizar os impactes 

previstos do descritor ruído, devem ser implementados as medidas de minimização e planos de 

monitorização preconizados no Anexo 3 do presente parecer. 

 

3.11 Socioeconomia 

O concelho de Soure apresentava, em 2007, uma população residente de 20579 indivíduos, 

representando um decréscimo populacional na ordem dos 1,7%, face aos 20940 indivíduos de 

2001. 

Quanto à estrutura activa concelhia no que respeita ao número de empresas aí sediadas, refira-

se que a mesma denota a predominância do sector terciário (69,5%), seguido pelo secundário 

(29,1%) e por último o primário (1,4%). A taxa de actividade concelhia em 2004 era de 40,5% e a 

taxa de desemprego cifrava-se nos 6,5%. 

A acessibilidade à pedreira é assegurada através de várias infra-estruturas viárias, sendo que o 

acesso principal à área do projecto faz-se através da EN348, próximo do km 21,22, contíguo e 

que dá acesso ao sector oeste da pedreira. A EN348 liga Soure e Degracias, e entronca a 

EN1/IC2 ao km 17,6 (a cerca de 1,6 km para noroeste da área do projecto). A região da área do 

projecto é ainda servida pela A1, a oeste, e a A8, a sul da área do projecto para ligação ao 

interior. A expedição do material faz-se pelo troço da EN348 entre a pedreira e o EN1/IC2. 

Quanto à questão do emprego, saliente-se a manutenção dos actuais postos de trabalho da 

empresa (59 funcionários), o que num contexto de enfraquecimento progressivo do mercado de 

trabalho, constitui um impacte positivo e significativo. 

A referida manutenção criará não só uma continuada estabilidade no mercado de trabalho, como 

também a fixação da população, com efeitos na estabilidade demográfica. 
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Considera-se que o contributo do projecto será maior no que respeita à manutenção do emprego, 

do que em efectiva criação de mais postos de trabalho, todavia, se vier a acontecer deverá ser 

privilegiado o recrutamento local. 

A dependência e o desenvolvimento mútuo das actividades associadas ao sector extractivo 

(construção civil e obras públicas) serão consubstanciados também através da concretização do 

projecto, com evidente reflexo no emprego indirecto e na redistribuição do rendimento. 

A nível local e regional, o projecto contribui de forma positiva e significativa para a dinamização 

comercial, enquanto recurso a factores de produção necessários ao seu desenvolvimento e 

manutenção. 

O trânsito preferencial dos camiões oriundos da pedreira efectua-se na EN348 em direcção à 

EN1/IC2, havendo a passagem pela povoação de Baixos. A EN348 apresenta localmente um 

traçado algo sinuoso, com faixas de rodagem estreitas, estando no entanto dimensionadas para a 

circulação e cruzamento de veículos pesados, evidenciando um adequado estado de 

conservação. 

Considera-se importante a obra de correcção realizada na EN348 junto ao sector SE da pedreira 

(decorrente de acordo indemnizatório com a Câmara Municipal de Soure), tendo em conta os 

seus efeitos positivos, quer na menor sinuosidade introduzida no traçado, quer enquanto maior 

afastamento à área de exploração e por conseguinte, maior estabilidade ao maciço calcário e 

maior segurança para quem circula na EN348. 

Destaca-se a preocupação evidenciada na criação de condições de segurança como atitude 

preventiva perante eventuais problemas decorrentes da falta de sinalização, sendo importante o 

reforço da sinalização da entrada e saída dos camiões da pedreira para a EN348 e na passagem 

pela povoação de Baixos. 

No que respeita à passagem de camiões pela povoação de Baixos, a qual cria um impacte 

negativo em termos de perturbação das populações (ruído, poeiras, desorganização espacial e 

funcional devido a circulação de veículos pesados), é fundamental como minimização do seu 

significado, que a mesma se processe dentro dos limites de velocidade estabelecidos e que a 

carga deva sempre estar devidamente acondicionada. 

O projecto não configurará qualquer alteração na situação actual (tráfego diário entre 180 e 320), 

em termos de pressão do tráfego sobre a via mais afectada (EN348), representando actualmente  

um considerável patamar de exigência em termos de conservação das vias. 

Concorda-se com a concertação das partes interessadas na garantia das melhores condições de 

circulação e de segurança da EN348 no troço mais utilizado, nomeadamente quando for 

necessário proceder a pavimentação e à limpeza e manutenção das bermas. 
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4. Resultados da Consulta Pública e Pareceres Externos 

à Comissão de Avaliação 

4.1 Resultados da Consulta Pública 

A consulta pública (CP) decorreu entre 23/02/2011 e 15/04/2011, tendo sido recebidos quatro 

pareceres: 

 Câmara Municipal de Soure; 

 Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC); 

 Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAP Centro); e, 

 Turismo de Portugal, IP 

No cômputo geral, os pareceres apresentados no âmbito da CP não se opõem ao projecto de 

ampliação da pedreira “Serra do Carvalhal”. Propõem que sejam implementadas diversas 

medidas de mitigação e de monitorização. 

A Câmara Municipal de Soure não se pronunciou sobre o projecto referindo apenas não ter 

recebido nenhuma contribuição do público. 

O parecer emitido pela DRAP Centro nada tem a opor à implementação do projecto pelo facto do 

mesmo não afectar áreas ou actividades relacionadas com o sector agrícola. No entanto, 

apresenta algumas recomendações a atender, designadamente, cumprir rigorosamente as 

medidas de minimização, planos de monitorização e implementar o PARP, referidos no EIA. 

A CA refere que se encontram salvaguardadas e especificadas no Anexo 3 ao presente parecer 

as medidas a implementar para minimizar potenciais impactes negativos e os planos de 

monitorização (específicos e realizáveis para os factores ambientais que o justificam), bem como 

as directrizes a considerar na implementação do PARP. A definição destas medidas e planos 

teve por base a análise do EIA e decorreu da avaliação da CA para os vários factores ambientais. 

O Turismo de Portugal informa que o projecto não afecta directamente os empreendimentos 

turísticos classificados ou previstos, como sejam, “casas de campo” situadas a sudoeste da 

pedreira, em Degracias (a 2,5 km) e o “hotel rural” previsto instalar no lugar de Vinha da Rainha 

(a 16,5 km). Refere ainda que também não prevê a afectação do empreendimento turístico 

classificado, situado no concelho de Pombal a 9,3 km da pedreira; os empreendimentos turísticos 

situados em Condeixa-a-Nova; e, as ruínas e o Museu de Conímbriga, pólo de atractividade 

turística, situados a cerca de 10 km do local de implantação da Pedreira da Serra do Carvalhal. 

Face ao exposto, o Turismo de Portugal não se opõe ao projecto alertando para a necessidade 

de serem implementadas medidas mitigadoras de empoeiramento. 

A ANPC alerta para os riscos de incêndio florestal e instabilidade de taludes, e importância da 

mitigação de situações de perigo iminente ou grave para a segurança e ambiente, devendo 

considerar: 

Risco de incêndio florestal 

1. Adoptar medidas de segurança, de modo a que a manobra de viaturas e o 

manuseamento de determinadores equipamentos não venha a estar na origem de focos 

de incêndio; 

2. Remover, de modo controlado, todos os despojos das acções de desmatação, 

desflorestação, corte ou decote de árvores, cumpridas que sejam as disposições legais 

que regulam esta matéria.  
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3. Realizar estas acções fora do período crítico de incêndios florestais (de acordo com 

Portaria anual da AFN - Autoridade Florestal Nacional) e utilizando mecanismos 

adequados à retenção de faíscas; 

4. Assegurar a limpeza anual, por supressão total, do material combustível existente numa 

faixa lateral de terreno confinante com estaleiros, armazéns ou oficinas integrantes do 

projecto, de modo a garantir a existência de uma faixa de Segurança de largura não 

inferior a 50 m, designadamente, através do cumprimento do n.º 2 , do artigo 15º, do DL 

nº 124/2006, de 28 de Junho com a redacção dada pelo DL n.º 17/2009, de 14 de 

Janeiro; 

5. Informar o Serviço Técnico Florestal Municipal sobre a eventual necessidade de se 

proceder à actualização do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra incêndios. 

Instabilidade geomorfológica dos declives e dos taludes resultantes da lavra 

6. Verificar o cumprimento do contorno do céu aberto e pisos de desmonte finais (12 m x 6 

m de largura) de forma a respeitar os 70 metros de protecção relativamente ao traçado 

da EN 348.  

7. Monitorizar os sectores previamente identificados como fundamentais no processo de 

percolação de águas através do sistema de diaclaseamento natural do maciço; 

8. Monitorizar as áreas identificadas com risco de escorregamentos planos e 

escorregamentos por rotação; 

9. Garantir o nível de estabilidade dos taludes finais de escavação (monitorização de 

taludes) que forem considerados críticos, de forma a estimar atempadamente o grau de 

alterabilidade geotécnica do maciço rochoso. 

10. Informar o Serviço Municipal de protecção Civil sobre a eventual necessidade de se 

proceder à actualização do Plano Municipal de Emergência, considerando a realidade 

local e os possíveis riscos a avaliar. 

A CA considera estas questões pertinentes, pelo que as incorpora no Anexo 3 ao presente 

parecer. O Anexo 3 sistematiza as várias condicionantes ao projecto de ampliação da pedreira da 

Serra do Carvalhal, e as medidas e planos a adoptar.  

 

4.2 Pareceres de Entidades Externas à Comissão de Avaliação 

O parecer da Autoridade Florestal Nacional (AFN) é favorável ao projecto condicionado aos 

seguintes aspectos (vide Anexo 1): 

 Implementação imediata do PARP na medida em que uma parte significativa da área da 

pedreira já foi intervencionada e apresentação do cronograma faseado anualmente. 

 Utilização, alargando a gama de espécies florestais escolhidas para a recuperação da 

área, de outras espécies indicadas para a sub-região homogénea “Sicó-Alvaiázere” do 

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral no artigo 28º do D.R. 

n.º11/2006, de 21/07
1
 

1
 http://www.afn.min-agricultura.pt/portal/gestao-florestal/ppf/profs/prof-do-centro-litoral 

 Garantir a verificação de medidas de protecção contra incêndios de acordo com o 

Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28/06, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

17/2009, de 14/01, nomeadamente no artigo 15.º, e outras aplicáveis constantes do 

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) de Soure, na medida 

em que a zona este da pedreira está localizada em área classificada de perigosidade 

Muito Alta aqueles documentos normativos. 

http://www.afn.min-agricultura.pt/portal/gestao-florestal/ppf/profs/prof-do-centro-litoral
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O parecer da Câmara Municipal de Pombal alerta para a necessidade de ser efectuado um 

estudo hidrogeológico que demonstre que o projecto (em concreto no que se refere ao aumento 

da profundidade das cotas de exploração) não irá afectar o regime hidrogeológico da região, com 

consequências na Nascente do Ourão. A Nascente do Ourão é actualmente, segundo aquele 

município, a principal nascente no concelho de Pombal para abastecimento público.  

Neste sentido, a CA ressalva a necessidade de, previamente ao início da exploração, efectuar um 

estudo hidrogeológico de modo a poder aferir quanto à existência de conexão hidráulica entre a 

área da pedreira e a captação da Nascente de Ourão, e a identificar o sentido do fluxo 

subterrâneo. Este estudo deve ainda atender aos seguintes aspectos: 

 Realizar um conjunto de medições dos níveis piezométricos no furo da pedreira, e na 

captação da Nascente de Ourão, em situações representativas de níveis hidrostáticos e 

hidrodinâmicos. 

 Georreferenciar as cotas do furo da pedreira e da captação da Nascente de Ourão. 

 Se possível, realizar ensaios de caudal específicos na captação da Nascente de Ourão 

com o objectivo de avaliar a existência de interferência da extracção na captação de 

Ourão nos níveis medidos no furo da pedreira, e assim, confirmar a existência de conexão 

hidráulica. 

 Recorrer a ensaios com traçadores, a injectar no furo da pedreira, procurando-se a sua 

assinatura na captação da Nascente de Ourão, e/ou em outras exsurgências localizadas a 

sul da pedreira do mesmo sistema aquífero (Sicó-Alvaiázere), de modo a confirmar o 

sentido de fluxo subterrâneo. 

 Confirmando-se a conexão hidráulica entre a área do projecto e a captação da Nascente 

de Ourão, o plano de monitorização da qualidade da água subterrânea (indicado em baixo 

em secção própria) deve ser ajustado no que respeita à periodicidade de amostragem, 

que deverá ser mensal, e no que respeita aos locais de amostragem, designadamente, no 

furo da pedreira e na captação da Nascente de Ourão, ou em furo instalado para o efeito, 

com autorização da Câmara Municipal de Pombal. Deve ainda ser estudada a viabilidade 

de limitar a exploração em profundidade (a uma cota mais elevada) de modo a que a 

espessura da zona não saturada do aquífero subjacente não seja diminuída 

consideravelmente e aumentada ainda mais a vulnerabilidade à poluição. 

O parecer da Câmara Municipal de Pombal reporta ainda para os condicionalismos expressos no 

Regulamento Municipal de Delimitação da Protecção da Captação da Nascente do Ourão, 

destacando-se: 

 Deverá ser efectuada a recuperação paisagística e ambiental de todas as áreas afecta à 

pedreira, tendo o cuidado de ser executada de uma forma faseada à medida que vão 

sendo libertas áreas de exploração. 

 Em caso de derrame acidental de potenciais contaminantes, nomeadamente substâncias 

tóxicas, no interior das pedreiras referenciadas, com especial incidência para a existente 

na zona de protecção intermédia, deve o caso ser de imediato comunicado à Câmara 

Municipal de Pombal, para que se actue em conformidade com a situação, no mais curto 

espaço de tempo, accionando medidas de segurança e ambientais, de molde a minimizar 

qualquer tipo de impacte, tendo em conta a importância para o concelho de Pombal, da 

água subterrânea a proteger e do ecossistema em geral, na área em causa. 

 Desenvolver todas as actividades tendo em conta as boas práticas ambientais na 

protecção das águas subterrâneas, prevenindo qualquer tipo de impacte que possa vir a 

ser causado pela laboração e atendendo à sustentabilidade do recurso em causa. 

 Nas zonas de protecção da captação da Nascente de Ourão, bem como nas suas 

imediações e em toda a área afecta à indústria extractiva existente, no caso de 
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ocorrerem eventuais derrames de combustíveis ou de outras substâncias liquidas, ou 

outro tipo de acidentes e/ou descargas, capazes de prejudicar a qualidade da água 

subterrânea, deverão os serviços do Município de Pombal, ser informados de imediato. 

Neste sentido, deve ser dado conhecimento em tempo útil ao Município de Pombal da 

extensão da área geográfica afectada, do que já foi realizado para salvaguardar o 

recurso água, bem como demarcar-se a área afectada e uma zona de intervenção, de 

modo a reunirem-se num curto espaço de tempo esforços e serem tomadas as medidas 

adequadas, necessárias e proporcionais, tendo em conta a natureza e extensão do 

perigo, e assim minimizar todos os impactes causados a curto e longo prazo nos 

aquíferos locais. 

 A(s) indústria(s) responsáveis pelos factos descritos no ponto anterior, são responsáveis 

por quaisquer danos ou eventuais prejuízos causados no abastecimento público de água 

ao Município de Pombal, salvo em situações de eventuais desastres naturais. 

A Águas do Mondego, S.A., nada tem a opor ao projecto, informando que não existem na área do 

projecto quaisquer infra-estruturas pertencentes à Águas do Mondego.  
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5. Conclusão  

A “Pedreira Serra do Carvalhal” localiza-se na freguesia de Tapéus, no concelho de Soure e no 

distrito de Coimbra, encontrando-se em linha recta a cerca de 1,6 km para este da EN1, a 1,5 km 

para ESE da povoação de Baixos e a cerca de 1 km para sul da povoação de Carvalhal. 

O acesso principal à pedreira faz-se a partir da EN348, que serve de ligação entre Soure e 

Degracias e cujo itinerário entronca a EN1 ao km 17.600. Depois de percorridos cerca de 2.4 km 

a partir do entroncamento com a EN1 no sentido de Degracias, ao km 21.220 deste itinerário 

chega-se ao sector oeste da pedreira, onde se localizam as instalações administrativas. 

A referida pedreira congrega um conjunto de instalações anexas: unidade industrial de quebra, 

britagem e classificação de britas e de betão betuminoso, as instalações administrativas e 

sociais, armazém, báscula, oficina de manutenção, armazém de apoio, posto de transformação e 

depósito de combustível, assim como parque de máquinas e viaturas. 

O projecto visa a ampliação da área da pedreira perspectivando-se: a) o aumento do horizonte de 

vida útil da exploração em harmonia com a sua valorização técnico-económica; b) o 

aproveitamento sustentável do recurso; c) a segurança e saúde dos trabalhadores; d) a 

minimização do impacte ambiental induzido na envolvente; e) a recuperação paisagística da área 

intervencionada. 

A área total da pedreira perfaz os 46,2 ha, os quais resultam dos 6 ha licenciados e da ampliação 

de 40,2 ha, com a área de extracção/desmonte a correspondente a cerca de 28,85 ha, sendo que 

a restante área é ocupada pelas instalações, depósitos de materiais, acessos e zonas de defesa. 

O desenvolvimento do projecto fará com que a actual base de escavação (210 m) atinja a cota 

dos 170 m, permitindo um desmonte em maior extensão e profundidade. No total, os pisos que 

circundam o céu aberto são em número de 18, colocando-se os mesmos da base para o topo aos 

180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340 e 350 m. 

O processo de exploração consiste no desmonte a céu aberto, por degraus direitos, com a 

remoção da massa mineral a ser efectuada por acção de explosivos conjugados com a 

intervenção de meios mecânicos móveis. 

Segundo o EIA, o desenvolvimento do desmonte compreenderá 1) Decapagem e 

Armazenamento das terras vegetais e outros materiais ripáveis (calcário alterado); 2) Extracção 

do Calcário – Perfuração, Pega de Fogo e Rebentamento; 3) Taqueamento Mecânico de blocos 

de grandes dimensões provenientes dos rebentamentos; 4) Remoção, Limpeza das Frentes e 

Transporte da Massa Mineral para a instalação de quebra, britagem e classificação, seguindo-se 

as fases de stockagem e expedição. 

Os materiais produzidos na pedreira são: o rachão, com granulometrias grosseiras de 40-60 mm 

e 80-160 mm; as várias classes de britas que apresentam granulometrias desde 4-8 até 40-60 

mm; os aglomerados britados de granulometria extensa (vulgo “tout-venants”) que variam entre 

as granulometrias de 0 e 35 mm e o pó de pedra de 0-4 mm.  

Para os vários factores ambientais, e com base na informação disponibilizada no EIA, foram 

avaliados os impactes resultantes das acções do projecto, e analisados conjuntos de medidas e 

planos que possam minimizar os impactes negativos e/ou potenciar os impactes positivos do 

projecto. Para complementar a análise da CA, foram ainda solicitados pareceres a entidades 

externas à CA (AFN, Câmara Municipal de Pombal, Águas de Portugal) com relevância para o 

tipo de projecto e sua localização, e efectuada uma visita de reconhecimento ao local do projecto. 

A avaliação efectuada permitiu concluir que o projecto provoca, a nível geral, impactes negativos 

locais, resultantes da ocupação da área de exploração, do uso de maquinaria e explosivos 

utilizados na exploração e da britagem e expedição do material extraído. 
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Da análise específica, refira-se que em termos de ocupação do solo a maior parte da área da 

pedreira corresponde a área intervencionada/explorada, sendo de assinalar a área a este ainda 

ocupada por vegetação herbácea e arbustiva, com algum olival disperso e em perda de presença 

e significado. A desmatação constitui assim a principal acção desencadeadora de impactes, no 

entanto em face do reduzido volume a remover e das próprias características, uso e ocupação do 

solo, os mesmos são negativos, mas pouco significativos. Considera-se assim, do ponto de vista 

da ocupação do solo que não existem condições que configurem impedimento ao 

desenvolvimento do projecto, sendo necessária a continuidade da implementação das medidas 

cautelares respeitantes à não contaminação dos solos, assim como a utilização dos solos 

resultantes da decapagem nas duas fases da recuperação ambiental paisagística. 

Quanto aos recursos hídricos, considera-se que apesar de o projecto poder induzir impactes 

negativos sobre os recursos hídricos, os mesmos são passíveis de serem minimizados, através 

do cumprimento das medidas de minimização referidas no Anexo 3 e implementação do plano de 

monitorização das águas subterrâneas proposto no EIA com as alterações preconizadas no 

presente parecer (Anexo 3). O desenvolvimento do projecto deve ficar condicionado à 

apresentação de um estudo, recorrendo a ensaios com traçadores, que identifique o sentido do 

escoamento subterrâneo que alimenta as descargas do sistema aquífero Sicó-Alvaiázare 

constante da Figura A2 do aditamento ao EIA, de forma a poder concluir de forma rigorosa a não 

interferência com a captação do Ourão; e, ao pedido de emissão de novo Título de Utilização de 

Recursos Hídricos relativo à captação de águas subterrâneas do furo da pedreira, à ARH Centro, 

I.P. 

Quanto ao ordenamento do território, de acordo com o estabelecido no n.º 7 do artigo 24.º do 

RJREN, e tendo presente o objectivo pretendido (ampliação da pedreira “Serra do Carvalhal”) e 

os requisitos exigidos para a sua viabilização, constantes da alínea d) do Item V do Anexo I da 

Portaria n.º 1356/2008, de 28/11, a pretensão cumpre todos os requisitos à excepção da sua não 

previsão e regulamentação no artigo 51.º do PDM de Soure, aplicável aos espaços florestais e 

(tendo por base o artigo 49º do PDM) aos espaços agrícolas não RAN e não REN. Assim, 

considera-se necessário que seja desenvolvido procedimento no âmbito do regime jurídico dos 

instrumentos de gestão territorial (Decreto-Lei nº. 380/99, de 22/09 e posteriores alterações), que 

permita acolher o projecto. Importa referir que a Câmara Municipal de Soure já demonstrou, em 

reunião com a CCDR Centro, a sua vontade em alterar o PDM, o que poderá passar pela 

inclusão da área em causa em “espaço de indústria extractiva”, devendo previamente ao 

licenciamento ser apresentada à Autoridade de AIA cópia da deliberação do início do 

procedimento dessa alteração ao PDM.  

No que respeita à qualidade do ar, considera-se que a próxima avaliação da qualidade do ar 

deverá ser efectuada daqui a cinco anos. O plano de monitorização de qualidade do ar ambiente 

apresentado no EIA, o qual recai sobre a análise do parâmetro PM10, considera-se ajustado, 

apenas com a salvaguarda de que o período mínimo de amostragem de PM10 a considerar nas 

próximas medições indicativas (campanhas de monitorização), não deverá ser inferior ao 

estipulado no Anexo II do Decreto-lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro, (14% do ano) e deverá 

cumprir com o definido no seu Anexo VII no que se refere ao método de referência. 

Sobre a socioeconomia, saliente-se como impactes positivos mais importantes, a manutenção 

dos actuais postos de trabalho da empresa (59 funcionários), o desenvolvimento mútuo das 

actividades associadas ao sector extractivo (construção civil e obras públicas) e reflexo no 

emprego indirecto e na redistribuição do rendimento, a dinamização comercial, enquanto recurso 

a factores de produção necessários ao seu desenvolvimento e manutenção. Como impactes 

negativos mais importantes, refira-se o tráfego gerado pelo projecto, nomeadamente na 

passagem na povoação de Baixos e sobre a EN348, os quais deverão ser minimizados através 

da implementação das medidas de minimização. 

Relativamente ao PARP, considera-se que em face da dimensão e características desta 

exploração, onde poderá não ser viável o enchimento, ainda que parcial, da área de lavra, deverá 
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ser reformulado o PARP, e entregue à Autoridade de AIA previamente ao licenciamento. Assim, 

face ao exposto, e sem prejuízo da apreciação que virá a ser feita em sede de licenciamento, o 

PARP deverá ser corrigido de modo a atender aos aspectos constantes do Anexo 3 do presente 

parecer. 

Dos resultados da consulta pública, verifica-se que o projecto de ampliação da pedreira em 

análise não origina conflitos, salientando-se dos pareceres recebidos a importância das medidas 

de recuperação paisagística de imediato e a necessidade de implementação de medidas de 

mitigação para riscos de incêndio florestal e instabilidade de taludes, 

Em suma, a presente avaliação permite concluir que os factores ambientais que irão sofrer maior 

afectação com a exploração da pedreira em análise, em função da área de implantação e 

localização geográfica são o uso do solo e o ordenamento do território, resultantes da ocupação 

de uma área de exploração, com restrições ao nível do uso do solo e necessidade de 

desflorestação, embora pouco significativo, e numa óptica de análise a médio/longo prazo, na 

medida em que condiciona as decisões a tomar para o desenvolvimento futuro do uso do solo. 

Por outro lado, induz uma dinamização da economia local e regional, promovendo o 

desenvolvimento da região. A socioeconomia em termos de perturbação das populações (ruído e 

poeiras). Por outro lado, a manutenção/criação de postos de trabalho, o que num contexto de 

enfraquecimento progressivo do mercado de trabalho, constitui um impacte positivo significativo. 

Os recursos hídricos subterrâneos, dada a potencial risco de contaminação com hidrocarbonetos 

da rede de drenagem natural e do aquífero subjacente (consequência de derrames acidentais), e 

a importância do estudo hidrogeológico que salvaguarde a afectação da Nascente de Ourão. Por 

último, a paisagem, ecologia e geomorfologia, e importância de implementação das medidas de 

recuperação paisagística de imediato para a área já explorada e em coordenação com o avanço 

da lavra, com as directrizes preconizadas no presente parecer. 

As estratégias de mitigação descritas no Anexo 3 do presente parecer visam evitar ou minimizar 

os potenciais impactes negativos e/ou potenciar os impactes positivos acima expostos. São 

igualmente apresentados planos de monitorização específicos para a fase de exploração com o 

objectivo de avaliar a eficácia das medidas e facilitar a detecção precoce de problemas potenciais 

ou emergentes, bem como para registar mudanças no estado ambiente ao longo do tempo. 

Pretende-se que estes planos sejam específicos e realizáveis, bem como ajustados aos 

resultados obtidos. 

A CA emite parecer favorável ao projecto de Ampliação da Pedreira n.º 2986 “Serra do 

Carvalhal” condicionado ao conjunto de medidas e planos, para os vários factores 

ambientais, preconizados no Anexo 3 do presente parecer. 

O presente parecer não prejudica a necessária obtenção de quaisquer outros pareceres, 

autorizações e/ou licenças previstos no quadro legislativo em vigor, como sejam as entidades 

com competências específicas nas áreas sujeitas a condicionantes e servidões. 
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ANEXO 3 

CONDICIONANTES / MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

Identificação 

Designação do Projecto: Projecto de Ampliação da Pedreira n.º 2986 “Serra do Carvalhal” 

Tipologia de Projecto: Anexo I, nº18 
Fase em que se encontra 

o Projecto: 
Projecto de Execução 

Localização: Freguesia de Tapéus, concelho de Soure, distrito de Coimbra 

Proponente: LRP - Britas do Centro, S.A. 

Entidade licenciadora: Direcção Regional do Centro do Ministério da Economia e Inovação (DRC/MEI) 

Autoridade de AIA: Agência Portuguesa do Ambiente Data: 16 de Maio de 2011 

 

Proposta de Decisão: 
Declaração de Impacte Ambiental (DIA) Favorável Condicionada 

 

 

Condicionantes: 

1. Efectuar, previamente ao início da exploração, e apresentar à autoridade de AIA, 
um estudo hidrogeológico de modo a poder aferir quanto à existência de conexão 
hidráulica entre a área da pedreira e a captação da Nascente de Ourão, e a 
identificar o sentido do fluxo subterrâneo. Este estudo deve ainda atender aos 
seguintes aspectos: 

a) Realizar um conjunto de medições dos níveis piezométricos no furo da 
pedreira, e na captação da Nascente de Ourão, em situações 
representativas de níveis hidrostáticos e hidrodinâmicos. 

b) Georreferenciar as cotas do furo da pedreira e da captação da Nascente 
de Ourão. 

c) Se possível, realizar ensaios de caudal específicos na captação da 
Nascente de Ourão com o objectivo de avaliar a existência de 
interferência da extracção na captação de Ourão nos níveis medidos no 
furo da pedreira, e assim, confirmar a existência de conexão hidráulica. 

d) Recorrer a ensaios com traçadores, a injectar no furo da pedreira, 
procurando-se a sua assinatura na captação da Nascente de Ourão, e/ou 
em outras exsurgências localizadas a sul da pedreira do mesmo sistema 
aquífero (Sicó-Alvaiázere), de modo a confirmar o sentido de fluxo 
subterrâneo. 

e) Confirmando-se a conexão hidráulica entre a área do projecto e a 
captação da Nascente de Ourão, o plano de monitorização da qualidade 
da água subterrânea (indicado em baixo em secção própria) deve ser 
ajustado no que respeita à periodicidade de amostragem, que deverá ser 
mensal, e no que respeita aos locais de amostragem, designadamente, 
no furo da pedreira e na captação da Nascente de Ourão, ou em furo 
instalado para o efeito, com autorização da Câmara Municipal de Pombal. 
Deve ainda ser estudada a viabilidade de limitar a exploração em 
profundidade (a uma cota mais elevada) de modo a que a espessura da 
zona não saturada do aquífero subjacente não seja diminuída 
consideravelmente e aumentada ainda mais a vulnerabilidade à poluição. 

f) Dar conhecimento à Câmara Municipal de Pombal do estudo 
hidrogeológico efectuado.   

2. Seguir os condicionalismos expressos no Regulamento Municipal de Delimitação 
da Protecção da Captação da Nascente do Ourão. 

3. Assegurar a compatibilização do projecto com o Plano Director Municipal de 
Soure, através do desenvolvimento de procedimento no âmbito do regime jurídico 
dos instrumentos de gestão territorial. 

4. Reformular previamente ao licenciamento o plano ambiental e de recuperação 
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paisagística (PARP) de acordo com as condições impostas na presente proposta 
de DIA, indicadas em baixo. A reformulação do PARP deve ser objecto de 
aprovação prévia pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Centro, devendo ser dado conhecimento à autoridade de AIA. 

5. Elaborar um plano de segurança que contemple e acautele os riscos de poluição 
provocados por mau funcionamento/deficiente manutenção do estabelecimento 
industrial (que inclui a unidade de lavagem, as instalações sanitárias e oficina de 
manutenção de equipamentos), devendo para estas situações, estarem planeados 
e prontos a activar, procedimentos de segurança (nomeadamente, meios de 
contenção de descargas/derrames). 

6. Concretização das medidas de minimização bem como dos programas de 
monitorização a desenvolver de acordo com as directrizes constantes na presente 
proposta de DIA. 

7. A presente proposta de DIA não prejudica a necessária obtenção de quaisquer 
outros pareceres, autorizações e/ou licenças previstos no quadro legislativo em 
vigor, como sejam as entidades com competências específicas nas áreas sujeitas 
a condicionantes e servidões. 

 
 

Outras condições para licenciamento ou autorização do projecto 

Medidas de minimização e de compensação 

Fase prévia à exploração 

1. Executar as seguintes medidas constantes na Lista de Medidas de Minimização Gerais da Fase de 
Construção, disponível no sítio de Internet da Agência Portuguesa do Ambiente: 1, 2, 3, 7, 8, 20 e 24. 

2. Proceder ao planeamento da lavra no sentido de garantir o aproveitamento integral dos recursos ocorrentes, 
bem como a posterior recuperação da área morfologicamente afectada. 

3. Proceder à decapagem da terra viva (pargas), devidamente protegidas do vento e água de escorrência, e 
identificação dos locais de deposição e respectivos percursos entre estas e as áreas de depósito final. 

4. As acções de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos solos devem ser 
limitadas às zonas estritamente necessárias e realizadas por forma a minimizar a exposição dos solos nos 
períodos de maior pluviosidade. 

5. A circulação de máquinas pesadas e de outras viaturas deve ser condicionada às zonas de trabalho e aos 
acessos definidos, evitando-se assim uma maior afectação do solo e do coberto vegetal devido à circulação 
desnecessária destes equipamentos em zonas adjacentes. 
 

Fase de Exploração 

6. Verificar o estado de impermeabilização das áreas de apoio à exploração, e sua adequação para armazenar 
os óleos, equipamentos e maquinaria (e proceder à sua revisão) de modo a evitar derrames para o 
solo/águas subterrâneas. 

7. Executar a cortina arbórea e arbustiva, com vegetação de folha persistente, com uma largura mínima de 30 
metros, ao redor da escavação, no âmbito da recuperação a implementar na fase de exploração. 

8. Proceder à extensão destas cortinas arbóreas durante a vida útil da pedreira, para que no final da actividade 
estejam reunidas todas as condições para se efectuar o fecho ao perímetro total da exploração preconizada. 

9. Reduzir e controlar a velocidade de circulação dos equipamentos móveis nas vias de acesso, uma vez que a 
velocidade está directamente relacionada com o nível de ruído emitido pelo equipamento (motor, 
transmissão, interacção pneu/piso, etc.).  

10. Reduzir para 30 Km/h a velocidade máxima de circulação na EN 348 de veículos pesados de e para a 
pedreira. 

11. Manter o período de laboração da pedreira restrito ao período diurno, de forma a evitar a ocorrência de 
impactes significativos (incomodidade) no seio das habitações mais próximas. 

12. Sempre que possível, realizar determinados trabalhos ruidosos (ex: trabalhos nas frentes de desmonte por 
acção da perfuradora de bancada BPI 115 e compressor) com os restantes equipamentos imobilizados. 

13. As detonações praticadas na pedreira devem ser executadas antes do final da tarde e antes das pessoas que 
trabalham fora regressarem às suas residências, sobretudo às que se situam na área de influência da 
pedreira. 

14. Qualquer aquisição adicional de equipamento produtivo deve considerar as opções relativas à insonorização 
das componentes mecânicas mais ruidosas. A Caterpillar, por exemplo, utiliza silenciadores de escape em 
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10% dos seus equipamentos, os quais permitem reduzir a emissão de ruído até 35-40 dB. 

15. Dando continuidade a um procedimento já implementado na pedreira “Serra do Carvalhal” ao nível da gestão 
e da disponibilidade dos equipamentos produtivos (plano de manutenção e logística), continuar a efectuar a 
manutenção preventiva dos equipamentos, de forma a evitar ruídos parasitas que neste tipo de equipamentos 
pesados são sempre consideráveis, folgas, gripagem de rolamentos, vibrações por desgaste de peças, 
escapes danificados, etc. 

16. Embora as duas instalações de britagem existentes já possuam equipamentos e telas transportadoras 
encapsuladas, deverão no entanto ser adoptadas medidas de reforço no isolamento sonoro, bem com 
algumas soluções economicamente viáveis que possam contemplar algumas destas medidas: a) um sistema 
anti-vibração nas estruturas de suporte; b) o revestimento das superfícies de queda de material; c) a redução 
da altura de queda de materiais. 

17. Colocar silenciadores apropriados nos escapes dos equipamentos móveis e, se possível, diminuir a 
intensidade sonora das sirenes de marcha atrás, que se revelam particularmente ruidosas em alguns 
equipamentos. 

18. Reutilizar os materiais sobrantes que resultam da exploração da pedreira, tais como terras vegetais e 
materiais de alteração do calcário explorado na recuperação paisagística da pedreira. 

19. Proceder à manutenção periódica dos equipamentos afectos à exploração. Efectuar os trabalhos de 
reparação e lubrificação dos equipamentos mecânicos em nos locais existentes, os quais são específicos e 
vocacionados para o efeito. 

20. Armazenar os materiais potencialmente contaminantes (sucatas ferrosas e óleos) em local adequado 
(impermeabilizado e coberto), até serem recolhidos por empresas especializadas para o tratamento e destino 
final destes resíduos.  

21. Implementar o programa de monitorização das águas subterrâneas definido nesta DIA. 

22. Não efectuar qualquer tipo de manutenção de equipamentos no interior da pedreira. 

23. Evitar situações de contaminação por hidrocarbonetos e/ou óleos derramados durante a circulação dos 
equipamentos móveis, fomentando a sua manutenção preventiva. 

24. Sempre que se detectar uma situação de contaminação por hidrocarbonetos (derrames acidentais), deve 
proceder-se à recolha e tratamento adequados dos solos e/ou águas contaminadas. 

25. Assegurar a manutenção e revisão periódicas por parte de empresa especializada da fossa séptica estanque. 

26. Adoptar as medidas necessárias com vista a impedir a eventual ocorrência de escorrências e arrastamento 
de sólidos para a valeta da EN328, implementando, caso se mostre necessário, uma rede de drenagem nesta 
zona, com ligação a uma bacia de retenção. 

27. As captações afectadas devem ser recuperadas/repostas e/ou objecto de indemnização. 

28. Caso haja necessidade de proceder à descarga, para o exterior, de águas procedentes dos locais de 
escavação, será necessário efectuar o seu prévio licenciamento, junto da ARH Centro. 

29. No decorrer da monitorização se verificarem desníveis anómalos dos níveis piezométricos deverá ser 
identificada a causa e a revisão do projecto consoante a tipologia de causa detectada. 

30. Realizar a decapagem, de forma faseada, da camada superficial do solo (terra vegetal) e depositar em 
pargas para posterior aplicação na recuperação. 

31. Minimizar as acções de fenómenos erosivos, em virtude da desmatação dos solos, com uma proximidade 
temporal maior entre a data da desprotecção do solo e a do início da exploração dessa área. 

32. Implementar medidas de precaução, actualmente em prática, relativamente à eventual contaminação dos 
solos pelos derrames adstritos à manutenção de equipamentos, salientando-se a obrigatoriedade da não 
realização dessas tarefas na frente de desmonte, mas nos locais existentes, os quais são específicos e 
vocacionados para o efeito. 

33. Garantir o acondicionamento e gestão adequados dos resíduos industriais, e efectuar a sua expedição de 
forma integral, atempada e devidamente licenciada. 

34. Limitar e controlar a velocidade dos veículos pesados nos acessos de terra batida no interior da área de 
exploração. 

35. Proceder à aspersão dos acessos internos de terra batida e optimizar o sistema de despoeiramento existente 
nas linhas de britagem. 

36. Proceder à limpeza e manutenção das bermas no troço da EN348 que circunda a pedreira. 

37. Adoptar nas instalações de britagem soluções que permitam reduzir a queda de material na alimentação e na 
descarga dos britadores e/ou reduzir a altura de queda dos materiais com quedas em espiral ou com 
amortecimento através de pequenas alhetas; ou que permitam a descarga de materiais no centro da tela. 

38. Proteger os depósitos de materiais da acção erosiva do vento através da execução de sementeiras, no caso 
das terras vegetais, e através de um correcto posicionamento e dimensionamento (evitar depósitos em 
altura), no caso dos depósitos de calcário alterado e de produtos acabados. 

39. Privilegiar o recrutamento local. 

40. Reforçar a sinalização da entrada e saída dos camiões da pedreira para a EN348 e na passagem pela 
povoação de Baixos. 

41. Proceder juntamente com as partes interessadas à pavimentação e à limpeza e manutenção das bermas da 
EN348, de forma a garantir as melhores condições de circulação e de segurança da EN348 no troço mais 
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utilizado. 

42. Os camiões de expedição de material devem estar devidamente acondicionados. 

43. Confinar as acções respeitantes à exploração ao menor espaço possível, não devendo haver qualquer tipo de 
intervenção nas zonas limítrofes (como são as zonas de defesa) que não serão afectadas pelo projecto de 
lavra, conservando a vegetação natural e promovendo a condução das espécies arbóreas/arbustivas 
autóctones aí existentes. 

44. Evitar a abertura de novos acessos que impliquem a destruição de cobertura vegetal, sobretudo na 
vizinhança das áreas adjacentes à pedreira inseridas nos sectores este e nordeste onde se desenvolvem 
habitats protegidos. 

45. Fomentar a utilização e a preservação dos acessos existentes, devendo na medida do possível tentar-se a 
abertura de novos acessos nas áreas mais degradadas e desprovidas de vegetação, no cumprimento 
rigoroso das áreas de defesa e de forma a manter intactas as zonas vegetativas ocorrentes nestas áreas, 
como por exemplo o olival. 

46. Adoptar medidas para a optimização da circulação de equipamentos móveis no interior da área de 
exploração, de forma a diminuir o impacte sobre a vegetação nas áreas adjacentes, sobretudo na vizinhança 
das áreas inseridas nos sectores este e nordeste onde se desenvolvem habitats protegidos. 

47. Manter a localização das zonas de depósito conforme o previsto no plano de pedreira, em áreas actualmente 
desprovidas de vegetação digna de realce. 

48. Adoptar medidas para o controlo do ruído, poeiras e detonação das pegas de fogo, no sentido de não 
afugentar as espécies que ainda subsistem nas zonas envolventes, permitindo que se aproximem cada vez 
mais da pedreira, povoando os habitats que outrora lhes pertenciam. 

49. Durante a actividade, deverá fomentar-se no interior da bacia do ribeiro da Venda Nova a preservação das 
linhas de água que circundam a área do projecto, concretamente a que apresenta drenagem na vizinhança 
do limite norte da pedreira, de modo a que as espécies possam encontrar nestes locais condições estáveis 
para o seu desenvolvimento, e contribuindo no caso das espécies da fauna para a sua fixação em zonas 
relativamente próximas da área intervencionada. 

50. Proceder durante a actividade de exploração à implementação do plano de recuperação paisagística, 
sobretudo nos aspectos que se relacionam com o repovoamento vegetal que visa a integração florística e a 
revitalização natural e cénica da envolvente imediata à área de intervenção, no âmbito da constituição da 
cortina arbórea ao redor da escavação e da reflorestação arbórea em sectores específicos da envolvente ao 
céu aberto. 

51. Proceder no fim da vida útil da exploração à recuperação paisagística final da pedreira, com a reflorestação 
arbórea preconizada para as áreas intervencionadas da envolvente da escavação e para as áreas entretanto 
desactivadas e desmanteladas de anexos e equipamentos, visando uma reconstituição florestal adaptada a 
solos pobres e secos como são os calcários. 

52. Implementar as medidas de recuperação paisagística faseadamente durante a actividade de exploração de 
forma a permitir a reabilitação biológica de toda a área afectada pela exploração, fomentando a recuperação 
paisagística da pedreira vizinha (n.º 2320) em consonância e de forma integrada com estas medidas.  

Medidas Específicas - Património 

53. Todas as acções com impacte no solo (desmatação e decapagens superficiais) sejam realizadas num único 
momento, (de acordo com o faseamento da exploração), e em toda a área de intervenção até aos níveis 
arqueologicamente estéreis, de forma a tornar viável o acompanhamento arqueológico, pois não se justifica a 
presença permanente de um arqueólogo na fase de exploração. 

54. O arqueólogo responsável pelo acompanhamento da obra deverá ainda realizar a prospecção arqueológica 
nas zonas destinadas a áreas funcionais da obra, como áreas para as instalações de apoio e de 
processamento, áreas de depósito, áreas de empréstimo, acessos e outras áreas, caso estas não se 
integrem na área a licenciar ou tivessem anteriormente apresentado visibilidade reduzida. 

55. Na fase de exploração, na eventualidade de surgir, nomeadamente, uma descoberta de âmbito arqueológico 
durante a lavra da pedreira, deverá a mesma ser suspensa e ser de imediato comunicado ao organismo da 
tutela para que se proceda à avaliação dos vestígios. 

56. Na sequência do enunciado na medida anterior, também a descoberta na fase de exploração de cavidades 
cársicas, que poderão eventualmente ter interesse arqueológico, deverá ser comunicada ao organismo da 
tutela que poderá determinar outras medidas complementares. 

57. As obras relativas à alteração dos traçados de infra-estruturas, resultantes da ampliação da pedreira, como o 
desvio da conduta de água, da EN 348 e da linha eléctrica de Média Tensão, deverão ser objecto de 
acompanhamento arqueológico, nomeadamente quando envolvam acções que tenham impacte no solo 
(revolvimento ou remoção). 

Medidas Específicas - Risco de incêndio florestal 

58.  Adoptar medidas de segurança, de modo a que a manobra de viaturas e o manuseamento de 
determinadores equipamentos não venha a estar na origem de focos de incêndio. 
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59. Remover, de modo controlado, todos os despojos das acções de desmatação, desflorestação, corte ou 
decote de árvores, cumpridas que sejam as disposições legais que regulam esta matéria.  

60. Realizar estas acções fora do período crítico de incêndios florestais (de acordo com Portaria anual da AFN - 
Autoridade Florestal Nacional) e utilizando mecanismos adequados à retenção de faíscas. 

61.  Assegurar a limpeza anual, por supressão total, do material combustível existente numa faixa lateral de 
terreno confinante com estaleiros, armazéns ou oficinas integrantes do projecto, de modo a garantir a 
existência de uma faixa de Segurança de largura não inferior a 50 m, designadamente, através do 
cumprimento do n.º 2 , do artigo 15º, do DL nº 124/2006, de 28 de Junho com a redacção dada pelo DL n.º 
17/2009, de 14 de Janeiro. 

62. Informar o Serviço Técnico Florestal Municipal sobre a eventual necessidade de se proceder à actualização 
do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra incêndios. 

Medidas Específicas - Instabilidade geomorfológica dos declives e dos taludes resultantes da lavra 

63. Nas frentes em que se efectua a extracção dos materiais, garantir a estabilidade através de um desmonte 
com taludes adequados, com as dimensões definidas no plano lavra. 

64. Os depósitos de materiais devem ter uma dimensão adequada, com declives pouco acentuados e um 
sistema de drenagem, de modo a evitar a ocorrência de fenómenos erosivos. 

65. Verificar o cumprimento do contorno do céu aberto e pisos de desmonte finais (12 m x 6 m de largura) de 
forma a respeitar os 70 metros de protecção relativamente ao traçado da EN 348.  

66. Monitorizar os sectores previamente identificados como fundamentais no processo de percolação de águas 
através do sistema de diaclaseamento natural do maciço. 

67. Monitorizar as áreas identificadas com risco de escorregamentos planos e escorregamentos por rotação. 

68. Garantir o nível de estabilidade dos taludes finais de escavação (monitorização de taludes) que forem 
considerados críticos, de forma a estimar atempadamente o grau de alterabilidade geotécnica do maciço 
rochoso. 

69. Informar o Serviço Municipal de protecção Civil sobre a eventual necessidade de se proceder à actualização 
do Plano Municipal de Emergência, considerando a realidade local e os possíveis riscos a avaliar. 

Medidas Específicas - Vibrações 

70. Cumprir o número de rebentamentos semanais bem como os horários estabelecidos para a sua execução, de 
modo a evitar qualquer tipo de sobreposição com a pedreira vizinha. 

71. Proceder à correcta implementação da pega de fogo, obedecendo criteriosamente às principais 
características do diagrama de fogo tipo normalmente utilizado na pedreira. 

72. Controlar a execução das pegas de fogo de forma a evitar o perigo da existência de tiros “falhados” e os 
riscos associados a explosões não controladas, a projecções de material, à emissão de 
poeiras/ruídos/vibrações e ao desmoronamento do maciço. 

73. Efectuar o controlo sistemático dos parâmetros que intervêm na pega de fogo, nomeadamente das cargas de 
explosivo utilizadas (cargas totais e instantâneas por tempo de atraso). 

74. Implementar um Plano de Monitorização das Vibrações, visando a medição periódica dos níveis de vibração 
junto às edificações mais próximas da pedreira. 
 

Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) 

 
Sem prejuízo da apreciação que virá a ser feita, em sede de licenciamento, do PARP, este último deverá ser corrigido, 
e entregue à Autoridade de AIA  previamente ao licenciamento, de modo a atender aos seguintes aspectos: 

 Deve incluir uma  abordagem da situação existente na área já explorada  e as possíveis soluções de 
recuperação/integração paisagística. 

 Implementação imediata das medidas de recuperação paisagística na medida em que uma parte significativa 
da área da pedreira já foi intervencionada e apresentação do cronograma faseado anualmente. 

 Utilização, alargando a gama de espécies florestais escolhidas para a recuperação da área, de outras 
espécies indicadas para a sub-região homogénea “Sicó-Alvaiázere” do Plano Regional de Ordenamento 
Florestal do Centro Litoral no artigo 28º do D.R. n.º11/2006, de 21/07

1
 

1
 http://www.afn.min-agricultura.pt/portal/gestao-florestal/ppf/profs/prof-do-centro-litoral 

 Deve promover e permitir concretizar, de forma integrada e faseada no tempo a recuperação e integração 
paisagística da área afectada. O PARP deve assim prever após o abandono de uma bancada (ou piso), que 
esta seja no mais curto intervalo de tempo submetida a uma modelação dos terrenos, suavização dos 
taludes, iniciando-se a revegetação do local. Em simultâneo a lavra vai avançando na fase seguinte. Desta 
forma, além de se estabilizar as cortas, a área já explorada vai adquirindo uma fisionomia menos agressiva 
em termos visuais e mais integrada na paisagem envolvente, minimizando-se os impactes negativos sobre a 
paisagem e vários parâmetros ambientais (geomorfologia, ecologia). Deve considerar reduzir a altura dos 
pisos de exploração. 

http://www.afn.min-agricultura.pt/portal/gestao-florestal/ppf/profs/prof-do-centro-litoral
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 Salienta-se a importância para o PARP prever a manutenção dos ecrãs arbóreos ao longo do perímetro da 
escavação, nas bancadas e junto aos caminhos, privilegiando as zonas visualmente mais expostas. A 
plantação nas bancadas a cotas superiores deve prever a utilização de espécies arbustivas e arbóreas 
autóctones com dimensão considerável à data de plantação, devendo conformar uma cortina mais densa, 
estratificada, multiespecíficas, respeitando no entanto o carácter florestal. 

 Deve apresentar novos perfis longitudinais e transversais da geometria final da lavra e da configuração final 
do terreno após recuperação paisagística. Estes perfis devem ser demonstrativos de uma efectiva 
suavização dos taludes finais da lavra, cuja inclinação final deverá contribuir para uma melhor integração 
paisagística, criar assim condições para a implementação da sementeira pretendida e assegurar ainda as 
condições mínimas de segurança de pessoas e animais sem recorrer às vedações previstas em todo o 
perímetro da bordadura superior da área de lavra. 

 Implementar um plano de manutenção/monitorização sobre a eficácia da execução das medidas de 
recuperação paisagística, de forma a permitir a avaliação periódica da evolução da reflorestação e a garantir 
a correcta instalação e desenvolvimento eficaz da vegetação proposta. Este plano deve incluir, 
nomeadamente a calendarização para o conjunto de operações básicas de manutenção do revestimento 
vegetal previsto, nomeadamente, regas periódicas, fertilizações, ressementeiras, retanchas/substituição, 
limpezas e cortes de vegetação. Deve ainda permitir avaliar a eventual necessidade de estabelecer medidas 
de minimização adicionais em função dos resultados obtidos. 

 Devem ser tomadas medidas correctivas nas zonas que eventualmente apresentem sinais de erosão, 
principalmente em taludes, decorrentes da drenagem superficial, eventualmente com recurso a plantações e 
outras soluções de engenharia natural, materiais susceptíveis de minimizar o impacte visual. 

 O valor da caução, que tem por base o orçamento para a implementação da recuperação paisagística, será 
avaliado no âmbito do processo de licenciamento da ampliação desta pedreira, de acordo com o n.º 10 do 
artigo 28.º do D.L. n.º 270/2001, de 6 de Outubro, alterado e republicado pelo D.L. n.º 340/2007, de 12 de 
Outubro. 

Quanto  aos usos e reconversões propostos no modelo apresentado, potenciam-se o uso florestal, o uso recreativo e 
ainda a utilização como refúgio ecológico, através das seguintes reconversões:  

 Enchimento do maciço ocupado pela instalação de britagem, com posterior sementeira (tipo Euro Control) de 
herbáceas e arbustivas. 

 Implementação de sementeira herbácea (tipo Prado) em toda a área de lavra (incluindo a área já 
anteriormente explorada), complementada com manchas de enchimento de terras vegetais para sementeira 
herbácea-arbustiva nas plataformas dos pisos 210 e 230. 

 Colocação de substrato e plantação de espécies arbóreas em faixa contígua à EN 348. 

 Implantação de taludes de terras vegetais, conforme planta. 

 Colocação de maciços de terras vegetais para plantação arbórea de oliveiras (Olea europea v.syvatica) e 
azinheiras (Quercus ilex L.ssp.Rotundifolia) e sementeira herbácea-arbustiva, no bordo oeste da lavra. 

 Está previsto também um modelo de reflorestação do espaço envolvente ao intervencionado que propõe 
plantações de oliveiras (Olea europea v.syvatica), azinheiras (Quercus ilex L.ssp.Rotundifolia) e carrascos 
(Quercus coccifera) e que, de acordo com a nova planta (datada de Março de 2011), deve abranger toda a 
área de pedreira. 

Programas de Monitorização 

Os relatórios de monitorização devem ser apresentados à Autoridade de AIA, conforme previsto no Art.º 29 do 
Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de 
Novembro, respeitando a estrutura prevista no Anexo V da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 

Recursos Hídricos Subterrâneos – Qualidade da Água 

Objectivo: 

Fornecer evidência objectiva sobre a eventual contaminação das águas subterrâneas.  

Parâmetros a monitorizar: 

O programa de monitorização deve incluir a avaliação dos seguintes parâmetros: 

a) Organolépticos: sabor, turvação 
b) Fisico-químicos:, pH, hidrocarbonetos dissolvidos, óleos e gorduras, sólidos suspensos totais, oxigénio 

dissolvido, carência química de oxigénio, carência bioquímica de oxigénio (CBO5), condutividade 
eléctrica, dureza total, alcalinidade, fosfatos, cloretos e sulfatos. 

c) Substâncias indesejáveis: nitratos, nitritos, azoto amoniacal, ferro, oxidabilidade 
d) Microbiológicos: coliformes fecais, coliformes totais, nº Streptococcus fecais, n.º colónias 

Locais de amostragem, leitura ou observação: 

Furo da captação instalado na unidade de lavagem. 
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Técnicas, métodos analíticos e equipamentos necessários: 

Os constantes do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, ou outros que vierem a ser estabelecidas em legislação que 
revogue este Decreto-Lei. 

Frequência de amostragem, leitura ou observação: 

A frequência de amostragem para análises da qualidade da água subterrâneas deve ser semestral efectuada em 
época de águas baixas e época de águas altas, se possível sempre nos mesmos meses. A periodicidade dos 
relatórios de monitorização deve ser anual. Os relatórios devem ser apresentados igualmente à ARH. 

Caso se verifique a conexão hidráulica entre a área da pedreira e a Captação da Nascente de Ourão, a frequência de 
amostragem para análises da qualidade da água subterrâneas deve ser inicialmente mensal. Em caso de derrame 
acidental de potenciais contaminantes, deve o caso ser de imediato comunicado à Câmara Municipal de Pombal, para 
que se actue em conformidade com a situação, no mais curto espaço de tempo, accionando medidas de segurança e 
ambientais, de molde a minimizar qualquer tipo de impacte, tendo em conta a importância para o concelho de Pombal, 
da água subterrânea a proteger e do ecossistema em geral, na área em causa. 

Duração do programa: 

O período de monitorização da qualidade da água subterrânea deve ser efectuado na fase prévia à exploração, 
durante toda a fase de exploração e 3 anos após a sua cessação. 

Critérios de avaliação de desempenho: 

A degradação da qualidade da água relativamente ao Valor Máximo Recomendável (VMR) e ao Valor Máximo 
Admissível (VMA) constantes do Anexo I do Decreto-Lei n.º236/98 de 1 de Agosto. 

Verificando-se desvios, devem ser identificadas as fontes de poluição e intervir sobre as mesmas de modo a 
minimizar o impacte. Destacam-se para este tipo de actividade as medidas de descontaminação de solos com 
hidrocarbonetos, verificação e melhoria do estado das áreas de estaleiros de apoio à exploração (impermeabilização), 
medidas de reforço da inspecção sobre o estado de manutenção dos equipamentos e da sua revisão periódica, 
monitorização da maquinaria de modo a evitar derrames e controlo da circulação na área do projecto. 

Os planos de monitorização podem ser objecto de revisão a pedido do proponente à ARH Centro, ou por decisão 
desta entidade. A periodicidade da execução da amostragem e respectivos relatórios, e os parâmetros a monitorizar 
poderão ser revistos, em função do registo histórico dos dados obtidos. 

 
Recursos Hídricos Subterrâneos – Escoamento Subterrâneo e Piezometria 

Objectivo: 

Fornecer evidência objectiva sobre a eventual afectação do escoamento subterrâneo, alteração do nível piezométrico 
e eventual afectação de captações de água subterrânea, em particular a captação da Nascente de Ourão, no caso de 
se confirmar a conexão hidraúlica entre este ponto de água e a pedreira. 

Parâmetros a monitorizar: 

Nível piezométrico 

Locais de amostragem, leitura ou observação: 

Três piezómetros instalados no aquífero do Sistema Sicó-Alvaiázere, incluindo o furo da captação instalado na 
unidade de lavagem e dois locais a jusante no sentido de escoamento subterrâneo. 

Técnicas e métodos: 

Medição do nível piezométrico com recurso a sonda de medição de níveis.  

Frequência de amostragem, leitura ou observação: 

A periodicidade de monitorização do nível hidrostático dos pontos inventariados deve ser trimestral, efectuada em 
época de águas baixas e época de águas altas, se possível sempre nos mesmos meses. A periodicidade dos 
relatórios de monitorização deve ser anual.   

Duração do programa: 

Fase prévia à exploração, durante toda a fase de exploração e 3 anos após a sua cessação. 
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Critérios de avaliação de desempenho: 

Verificando-se desvios dos níveis piezométricos deve ser identificada a causa e implementar medidas de minimização 
e de correcção. 

 

Qualidade do Ar 

Considera-se que a próxima avaliação da qualidade do ar deverá ser efectuada daqui a cinco anos. O plano de 
monitorização de qualidade do ar ambiente apresentado no EIA, o qual recai sobre a análise do parâmetro PM10, 
considera-se ajustado, apenas com a salvaguarda de que o período mínimo de amostragem de PM10 a considerar 
nas próximas medições indicativas (campanhas de monitorização), não deverá ser inferior ao estipulado no Anexo II 
do Decreto-lei n.º 102/2010, de 23/09 de Setembro, (14% do ano) e deverá cumprir com o definido no seu Anexo VII 
no que se refere ao método de referência. Em situação de reclamação, devem ser efectuadas medições no local em 
causa imediatamente após a reclamação. Esse local deve, além disso, ser incluído no conjunto de pontos a 
monitorizar. Verificando-se desvios dos níveis da qualidade do ar deve ser identificada a causa e implementar 
medidas de minimização e de correcção. 

Ruído 

Parâmetros a Medir 

Ruído ambiente - LAeqA em dB(A); Ruído residual - LAeqR em dB(A). Deverão ser calculados os parâmetros Ld, Le, 
Ln, e Lden. 

Equipamento Recomendado 

Sonómetro Integrador da Classe I, com protector de vento e com fonte sonora de calibração. Homologado, e com 
certificado de calibração actualizado. 

As cartas de controlo metrológico do equipamento de medição acústica deverão acompanhar qualquer dos relatórios 
de monitorização do ruído ambiente a executar no âmbito da implementação do projecto. 

Metodologia 

Incomodidade: (LAr - LAeqR) ≤ 6 dB(A), considerando D=1, para 50%<q<75%; se permanecer ausência de 
classificação de zonas, Lden ≤ 63 dB(A);  

As medições deverão coincidir com o período diurno, com a actividade normal na pedreira e que inclua o 
funcionamento de todos os equipamentos produtivos geradores de ruído, fixos, móveis, veículos pesados e um 
rebentamento diário; 

Com base no Regulamento Geral do Ruído (RGR – D. L. n.º 9/2007, de 17 de Janeiro) e na NP ISO 1996, de 2011. 

Cumprimento dos limites fixados nos Artº 11º e Artº 13º do RGR. 

Locais de Medição 

Na envolvente do Núcleo de Exploração, junto aos receptores considerados sensíveis (junto às habitações P1, P2 e 
P4 identificadas no EIA). Consoante os resultados obtidos, a análise dos mesmos poderá possibilitar a definição de 
novos locais de medição, por exemplo junto a um local alvo de reclamação. 

Após a entrada em funcionamento do projecto, e dentro da calendarização estabelecida, as medições de ruído 
deverão efectuar-se junto aos receptores P1, P2 e P4 que serviram de base à caracterização da Situação de 
Referência. Tal permitirá comparar os dados previsionais apresentados no EIA com os verificados durante a execução 
do projecto, permitindo-se desta forma aferir se a metodologia adoptada para a previsão e consequente avaliação e 
predição de impactes foi a mais correcta e se foi satisfatoriamente conduzida. 

Periodicidade 
A realização da 1ª campanha de monitorização, do respectivo relatório e a sua entrega à autoridade de AIA, deve 
ocorrer no ano de pleno funcionamento do projecto. 
Posteriormente, devem ser efectuadas monitorizações quinquenais, caso na 1ª campanha se tenha verificado 
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conformidade com o RGR, caso entretanto não se tenham verificado alterações ao nível da fonte ou na envolvente do 
projecto que façam prever agravamento dos níveis sonoros sentidos nos receptores sensíveis e não tenham ocorrido 
reclamações.  

Nos casos contrários deve ser efectuada nova campanha até seis meses após a detecção das situações 
anómalas e que avalie a eficácia das medidas entretanto adoptadas. 

Resultados Obtidos 

Os resultados obtidos na campanha serão confrontados com os limites definidos pela legislação em vigor. Se a 
incomodidade ou os níveis sonoros médios de longa duração ultrapassarem os valores limite estipulados na legislação 
vigente, as medidas correctivas conducentes à sua minimização deverão ser tomadas, sendo a sua eficiência avaliada 
em campanhas de medição subsequentes. Perante os resultados obtidos poder-se-á ajustar a periodicidade da 
campanha bem como os locais de medição. 

A partir dos resultados obtidos deverá ser avaliada a conformidade ao nível do estabelecido no RGR, nomeadamente 
o “critério da incomodidade” e o "critério do nível sonoro médio de longa duração”. A incomodidade não deverá 
ultrapassar os 6 dB(A), e o valor limite para o parâmetro Lden será de 63 dB(A), se permanecer a ausência de 
classificação de zonas. 

Sistematização de Dados e Apreciação de Resultados 

Apresentação de quadros com os valores medidos na campanha de monitorização do ruído, e dos valores calculados 
a partir dos mesmos. Apresentação do histórico, igualmente sob a forma de quadros (valores medidos na Situação de 
Referência, e valores obtidos em campanhas de medição anteriores); Apreciação e comentários aos resultados. 

Para cada ponto de medição, apresentação de um quadro comparativo (valores medidos/calculados vs histórico dos 
valores medidos/calculados) com confrontação dos resultados obtidos com os critérios de avaliação aplicáveis 
("critério da incomodidade" e "critério do nível sonoro médio de longa duração”). 

Principais Medidas de Gestão a Adoptar em Caso de Desvio 

Caso seja ultrapassado algum dos valores limite estipulados, deverá ser averiguada a causa desse desvio, e adoptar 
a(s) medida(s) de minimização mais adequada(s) do conjunto das medidas que foram propostas ou outra que não 
prevista mas que se revele a mais adequada. 

Rever a insonorização dos equipamentos, e averiguar sobre novas opções de insonorização para aqueles que se 
revelem mais ruidosos e que poderão ser a causa do desvio. Proceder à manutenção dos equipamentos mais 
ruidosos, e reforçar a inspecção preventiva e a revisão periódica de todos os equipamentos produtivos. 

Controlo da Eficácia da(s) Medida(s) de Mitigação Executada(s) 

Após a implementação das medidas mitigadoras conducentes à redução de determinado impacte gerado pelo ruído, 
verificar a eficácia da sua implementação em uma ou duas medições subsequentes (após a implementação das 
medidas mitigadoras), comparando os resultados obtidos com os que se verificavam antes da implementação dessas 
mesmas medidas. 

Após a implementação das medidas mitigadoras conducentes à redução de determinado impacte gerado pelo ruído, e 
a verificar-se ainda um desvio que se traduza num incumprimento do RGR, deverão ser adicionadas novas medidas 
mitigadoras de redução do ruído, eventualmente não contempladas na DIA, de acordo com as recomendações da 
entidade competente e da melhor exequibilidade demonstrada pelo explorador. 

Documentos Anexos de Relevante Importância 

Juntar aos relatórios de monitorização a elaborar documentos informativos sobre o local e a fonte de ruído em 
avaliação. 

Registos fotográficos ou outros suficientes que possam comprovar no terreno a implementação das medidas de 
minimização; Apresentação de cartas oficiais sobre a classificação da zona em avaliação (mista ou sensível), se 
existirem; Apresentação dos catálogos relacionados com a fonte de ruído instalada (potencia sonora, opções de 
insonorização de origem e/ou que podem ser adquiridas, etc.). 

Cartografia a Apresentar 
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Elaboração de Carta ou Planta adequada com todos os elementos relevantes indispensáveis à análise do ruído, por 
exemplo ortofotomapa com captura original de imagem de 0,5 por 0,5 metros, a qual permite uma escala adequada de 
impressão a 1/500 (natural) ou inferiores (por ex: 1/5000 ou 1/10000). 

Apresentação cartográfica dos receptores sensíveis, dos pontos de medição, das fontes sonoras instaladas (das 
fontes de ruído em estudo ou de outras periféricas com influência relativa sobre o local em avaliação), dos limites da 
área do projecto (núcleo de exploração e estabelecimento industrial), e as vias de acesso e percursos rodoviários 
afectos à actividade extractiva. 

Conclusões 

Avaliação da conformidade com o RGR. 

Não conformidade: encurtar a periodicidade das campanhas de medições; identificar as medidas de minimização 
suplementares a introduzir; prever a eficácia das medidas a adoptar; equacionar nova avaliação após concretização 
das medidas; demonstrar a reposição da conformidade legal. Conformidade: manter e controlar as medidas 
implementadas; certificar que não são introduzidas novas fontes de emissão de ruído; constatar que não há 
reclamações; alargar a periodicidade das campanhas. 

Prazos para Entrega dos Relatórios de Monitorização 
Os relatórios devem ser entregues até 2 meses após a realização das campanhas. 

Vibrações e Resíduos 

Implementar o plano de monitorização de vibrações definido no EIA 

Implementar o plano de monitorização de resíduos definido no EIA 

 

 




