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Declaração de Impacte Ambiental (DIA)

"Mina de Caulino de Via-Vai"

Projecto de Execução

Tendo por base a proposta da Autoridade de AIA relativa ao procedimento de
Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) da "Mina de Caulino de Via-Vai", em
fase de projecto de execução, emito declaração de impacte ambiental
favorável condicionada à compatibilização do projecto com o Plano Director
Municipal (PDM) de Rio Maior e regime da Reserva Ecológica Nacional (REN),
e cumprimento das medidas de miminização e planos de monitorização anexos
à presente DIA.
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2. As questões colocadas no decurso da Consulta Pública foram contempladas
no respectivo relatório e adequadamente incorporadas no parecer da
Comissão de Avaliação (CA).

3. 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.

.

8

23 de Novembro de 2004

o Secretário de Estado Adjunto do Ministro do Ambiente e do Ordenamento do

Território

(Jorge Moreira da Silva)

MINISTÉRIO DO AMBIENTE E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Gabinete do Secretário de Estado Adjunto
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-MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

FASE DE EXPLORACÃO

Medidas Gerais

.

8

,

1. Implementar um faseamento de exploração e de recuperação adequado, em

conformidade com o estabelecido pelo Plano de Mina, que promova a revitalização das

áreas intervencionadas no mais curto espaço de tempo possível e' concentrado em

áreas bem delimitadas, evitando a dispersão de frentes de lavra em diferentes locais e

em simultaneo.

2. Cumprimento do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) e aplicação

das medidas/boas práticas nele contidas, nomeadamente as relativas aos descritores

solos, p~isagem e flora.

3. Limitar a destruição do coberto vegetal às áreas estritamente necessárias à execução

dos trabalhos e garantir que' estas sâo convenientemente replantadas no mais curto

espaço de tempo possível.

4. A vegetação a integrar na recuperação paisagística deverá cumprir o estipulado no

PARP, respeitando o elenco fiorístico da regiâo e garantindo, desta forma, um maior

sucesso na sua implantaçâo com menor esforço e custos de manutençâo.

5. Implementar uma correcta gestâo e manuseamento dós resíduos e efluentes

associados à mina, nomeadamente, óleos e combustíveis, resíduos sólidos e águas

residuais, através da sua recolha e condução a depósito/destino final apropriado,

devidamente autorizado, reduzindo, assim, a possibilidade de ocorrência de acidentes

e contaminações.

6. Garantir que o transporte de materiais se efectua de forma bem acondicionada,

reduzindo-se a emissâo de poeiras ao longo do seu percurso.

7. Manter os acessos em boas condições de transitabilidade, por aplicaçao de "tout

venant" ou mesmo de um pavimento betuminoso nos locais sujeitos a maiores

movimentações de veículos.

8. Realizar acções de formação e divulgação ambienta' aos trabalhadores da mina sobre

as normas e cuidados a ter em conta no decorrer dos trabalhos.

9. Assegurar o correcto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na

via pública, tendo em vista a minimização das perturbações na actividade das

povoações envolventes.

10. Instalação, à saída da área de exploração, de um adequado sistema de lavagem dos

rodados das viaturas.
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Solos

11. O solo deverá ser retirado por horizontes, que deverão permanecer em pargas para

evitar a erosão. Aquando da recuperação da mina, os referidos horizontes deverão ser

recolocados pela ordem em que se encontravam. i.e., o horizonte superficial deve fICar

á superfície, e assim sucessivamente.

12. Definir, clara e antecipadamente, os locais de deposição da terra viva decapada

(pargas) e dos depósitos de estéreis, respectivos percursos entre estes, e as áreas de

depósito final.

13. Transportar e depositar os estéreis o mais rapidamente possível para as áreas a

modelar definitivamente, evitando a permanência e acumulação destes materiais no

interior da pedreira.,
Flora e vegetação

14. As espécies arbóreas e arbustivas de interesse ecológico que tenham que ser

removidas, deverão ser devidamente armazenadas e utilizadas na recuperação

paisagistica.

15. Caso, durante a desmatação, se encontrem exemplares de espécies de orquideas

com importância de conservação, deverão ser colhidas, devidamente armazenadas e

utilizadas na recuperação paisagistica.

Recursos Hídricos Superficiais

16. Minimizar as escorrências de sólidos suspensos totais para a linha de água existente a

Sul do projecto.

17. Caso se verifique ser necessário, deve ser instalada uma passagem hidráulica e

proceder à regularização da vala existente no troço afectado, repondo as cotas de

escoamento e promovendo a consolidação dos terrenos adjacentes de forma a

prevenir o seu assoreamento pela erosão. Essas obras carecem de licenciamento de

acordo com o disposto no Decreto-Lei n.o 46/94, de 22 de Fevereiro, a solicitar pelo

requerente.

18. Manutenção do padrão de drenagem pluvial existente, através da instalação de órgaos

de drenagem como caleiras ou valetas, quando necessárias, em todo o perímetro da

área de exploração, e muito em especial no limite junto à estrada municipal existente a

Este da zona proposta de exploração.

19. Execução de uma adequada rede de drenagem das águas pluviais nas bermas do

acesso à área de intervenção do projecto.
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20. Em caso algum deverão ser utilizados recipientes contendo combustíveis, lubrificantes

ou outras substâncias nocivas ou perigosas para o ambiente em condições que não

garantam a protecção do solo.

21. Deverá ser expressamente proibida a realização de quaisquer tarefas de manutenção

de máquinas, equipamentos ou viaturas, bem como o seu reabastecimento de

combustível, fora dos locais previstos para o efeito.

22. O acesso principal á mina e respectivas zonas de carga e pesagem de veículos

(báscula) deverá ser devidamente pavimentado, recorrendo-se, por exemplo, à...

aplicação de uma ou mais camadas betuminosas.

23. Deve assegurar-se que apenas sao admitidos para aterro solos limpos e não

contaminados, devendo o seu grau de contaminação ser devidamente monitorizado ao

longo do projecto. Todas as cargas a admitir deverão vir acompanhadas da respectiva

Guia de Acompanhamento de Resíduos.

Qualidade do Ar

24. Devem regar-se por aspersão de água, regular e sistemática, durante as épocas mais

secas, os acessos á mina e os seus percursos internos, de forma a minimizar a

emissão de poeiras. A obtenção da eficiência no controlo das emissões de partículas

poderá ser conseguida através da aspersão de cerca de 1 ,2 litros de água por m2 de

acesso não asfaltado por dia. A aspersão de água poderá ser realizada com recurso a

um Joper ou em alternativa poderá ser criado um sistema permanente por aplicação de

aspersores ao longo dos acessos não pavimentados.

25. A velocidade dos veículos no interior da mina deve ser limitada.

26. Sempre que se verifique necessário nas zonas mais problemáticas deve proceder-se

ao melhoramento dos acessos através da sua pavimentação ou pela aplicação de

seixo.

Ambiente Sonoro

27. Deverão ser colocados, em obra, equipamentos modernos e em boas condições de

manutenção e equipados com silenciadores e atenuadores de rufdo.

Património Cultural

28. Acompanhamento arqueológico de todos os trabalhos de movimentação de terras

(desmatação do terreno, remoção e depósito de terras), assim como das zonas de

acesso e caminhos na mina e zonas de estaleiro.
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29. Acompanhamento arqueológico da remoção mecânica dos primeiros 6 metros de

material (primeira bancada), correspondentes grosso modo às camadas de terras

superficiais acinzentadas e das terras argilosas vermelho alaranjadas que lhe

subjazem, nas q\Jais poderão vir a ser identificados níveis arqueológicos.

30. No caso de surgirem vestígios arqueológicos durante o acompanhamento

arqueológico deve proceder-se a trabalhos de sondagem e lou escavação

arqueológica.

31. Os trabalhos de sondagens e acompanhamento arqueológico deverão ser efectuados

por um arqueólogo com experiência comprovada em pré-história antiga.

32. Sítios Via-Vai 1, Via-Vai 2; Via-Vai 3 e Via-Vai 4 e Estrada da Azinheira:

o prospecção com vista à delimitação da área de dispersão de materiais arqueológicos;

o realização de sondagens arqueológicas de 1x1m, num número mjnimo de 10, as quais

deverão ser implantadas nas áreas com maior concentração de materiais

arqueológicos. Perante os resultados obtidos poderá haver necessidade de outras

medidas como o alargamento da área escavada. Estes trabalhos deverão realizar-se

numa fase anterior à exploração.

33. Sítio Via-Vai 5: sinalização com fita ou rede situado no exterior da área de expansão

mas junto ao limite da mina, por forma a evitar que seja afectado pela passagem de

maquinaria de acesso ao local de exploração.

Sócio-economia

8
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34. Seleccionar um circuito de circulação dos camiões que interfira o menos possível com
.

os acessos usados pela população residente nas imediações.

35. Redução de velocidade e limitação de sinais sonoros -na travessia de locais de

habitação, devendo a circulação ser efectuada com luzes de médios ligadas.

36. Assegurar o correcto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras,

tendo em vista não só a segurança como a minimizaçâo das perturbações na

actividade das povoações envolventes.

37. Manutenção e revisão periódica dos veículos pesados, de modo a controlar a emissão

de gases de escapes, e a adequada cobertura da carga transportada limitando-se,

assim, a emissão de poeiras ao longo do seu percurso.

FASE DE DESACTIV ACÃO

38. Efectuar o desmantelamento e remoção do equipamento existente na pedreira

procedendo às necessárias diligências de forma a garantir que, sempre que possível,

este será reutilizado ou reciclado ou, na sua impossibilidade, enviado para destino final

adequado.
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de todas as àreas afectadas.

40. Garantir que todas as áreas afectadas pelas actividadés associadas à exploração da

mina São devidamente recuperadas, de acordo com o PARP definido, procedendo aos

necessários ajustes de forma a que exista, no mais curto espaço de tempo possível,

uma ligação formal entre a área intervencionada e a paisagem envolvente.

41. Avaliação da evolução da área recuperada mediante a realização de actividades de

monitorização, de forma a verificar:

o O estado de conservação da vedação e sinalização, de forma a garantir a

adequada protecçao contra acidentes;

o Que toda a área sujeita à exploração foi intervencionada e recuperada de acordo

com o previsto no respectivo PARP, designadamente em termos de modelação do

terreno e de implantação das espécies vegetais recomendadas;

o A existência de condições adequadas à drenagem natural dos terrenos

intervencionados, não subsistindo quaisquer situações favoráveis à ocorrência de

arrastamento de material sólido para as linhas de água ou órgãos de drenagem

existentes;

o A não existência de acumulação de qualquer tipo de resíduos de natureza

industrial, como sejam embalagens de combustíveis, lubrifICantes ou resíduos

metálicos de natureza diversa. Deverá ainda o promotor assegurar que possui

evidência objectiva do encaminhamento adequado de todos os materiais

eliminados da zona de exploração e áreas anexas (ex. sucatas e entulhos

diversos);

o ~ não existência, em toda a zona afecta à exploração, de quaisquer tipo de

viaturas, máquinas ou equipamentos abandonados ou qualquer tipo de depósitos

de materiais que possam, de alguma forma, criar riscos para a qualidade doS solos

ou para a qualidade das águas superficiais e subterrâneas.

Iii -PLANOS DE MONITORIZAÇÃO I

Geotecnia e aterros

Objectivos
o Avaliação da integridade (estabilidade) dos taludes de escavação.

o Avaliação da permeabilidade do piso base da área escavada.
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Parâmetros a monitorizar
o Indícios de ravinamentos ou deslizamentos nos taludes de escavaçao.

o Permeabilidade da formação do piso base de escavação (aterro e areia).

Locais de amostraaem. leitura ou observação
o Para a monitorização geotécnica dos taludes deverão ser efectuadas observações em

toda a extensão dos taludes.

o Para a monitorização da permeabilidade dos materiais deverao ser recolhidas

amostras no piso base de exploração e avaliada a sua permeabilidade em laboratório.

8
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Técnicas. métodos analíticos e eauiDamentQs necessários
o A avaliação pericial das condições de estabi'idade dos taludes engloba a avaliação da

posição e da inclinaçao de estacas de controlo topográfico a cravar nos bordos da

escavaÇao, as condições dos paramentos dos taludes (ravinamentos) e os indícios de

possíveis deslizamentos (fendas de tracçao, socalcos no pé dos taludes).

o A colheita das amostras para os ensaios de permeabilidade deverá ocorrer após a

mistura dos estéreis com a areia e antes da colocaçao da camada de terra vegetal. As

amostras recolhidas devem ser ensaiadas em laboratório, u~ilizando-se um parâmetro.

Freauência de amostraaem. leitura ou observacâo
o As campanhas de observação dos taludes deverào ser efectuadas com uma

periodicidade anual, sempre no período posterior à época das chuvas (Maio a Agosto).

o Os ensaios de permeabilidade deverao ser efectuadas sempre que se conclua uma

fase de recuperaçao paisagistica.

Duracão do proQrama
o A avaliação da estabilidade dos taludes deverá acompanhar toda a fase de exploração

da Mina e ainda os 5 anos posteriores ao seu encerramento.8
8

Recursos Hídricos Superficiais

Obiectivos
o Avaliar o estado de assoreamento dos órgãos de drenagem existentes e/ou instalados

na mina e da linha de água existente a Sul da área de intervenção.

Parâmetros a monitorizar
o Assoreamento dos órgãos de drenagem existentes e/ou instalados e da linha de água

existente a Sul da área de exploração.

o Estrangulamentos ao escoamento superficial.

Locais de amostraaem. leitura ou observação
o Valas de drenagem a construir na área de implantação do projecto.

o Passagem hidráulica existente sobre a linha de água.

o Estação de Transferência de Resíduos de Rio Maior.

..



j;J
MINISTÉRIO DO AMBIENTE E ORDENAMENTO DO TERRITóIlm'ge Moreira da Silva

.Gabinete do Secretário de Estado Adjunto Secretórlo de Estado Adiunto
do Ministro do Ambiente

e do Ordenamento do TerritórTécnicas. métodos analitlcos e eaulDamentos necessários ,()

o Observação directa e pericial.

Freauência de amostraaem. leitura ou observacão
o Deverá ser efectuada uma campanha de amostragem antes do início da execução do

projecto e após a desactivaçâo do mesmo.

o Durante a fase de exploração, deverão ser efectuadas 2 campanhas anuais, uma em

período seco (Julho-Setembro) e a outra em período húmido (Dezembro-Março).

Qualidade das águas superficiais

Obiectivos
o Avaliação da qualidade das águas superficiais e da sua evolução face às actividades a

desenvolver no âmbito da implementação do projecto da mina de caulino de Via-Vai.

Parametros a monitorizar
o O programa de monitorização da qualidade das águas superficiais deverá incluir, no

mínimo, os seguintes parametros: pH (Esc. Sorensen); Sólidos Suspensos Totais -

SST (mg/l); Turvação (NTU); HAP (~gll); Hidrocarbonetos dissolvidos ou emulsionados

-H DE (~gll); Substancias extraíveis pelo clorofórmio Resíduo seco (mg/l); CBOs (mg/l

O2); Oxidabilidade -Mn04 (mg/l Ov; Oxigénio dissolvido (% saturação).

Locais de amostraaem. leitura ou observação
o Para a monitorização da qualidade das águas superficiais deverão ser efectuadas

colheitas na ribeira existente, a montante e a jusante da influência do projecto.

Técnicas. métodos analíticos e eauiDamentos necessários
o A colheita das amostras deve obedecer às normas técnicas e cuidados específicos de

manuseamento e acondicionamento usuais neste tipo de procedimentos.

o As análises físico-quimicas e bacteriológicas deverão ser efectuadas por um

laboratório acreditado para os parâmetros seleccionados.

Freauência de amostraaem. leitura ou observacao
o Deverá ser efectuada uma campanha de amostragem antes do início da execuçao do

projecto e após a desactivação do mesmo.

o Durante o primeiro ano de exploração do projecto, a frequência deverá ser mensal;

devendo a periodicidade ser revista posteriormente, de acordo com os resultados

obtidos.

Critérios de avaliacão de desempenho
o Ultrapassagem dos valores obtidos na caracterização da situação de referência e dos

valores dos parâmetros de qualidade constantes do Decreto-Lei n.o 236/98, de 1 de

Agosto.
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Recursos Hídricos Subterrâneos

Objectivos
o Determinar a evolução do nível piezométrico do aquífero livre ao longo do ano

hidrológico e detectar eventuais anomalias no padrão hidrodinâmico.

Parâmetros a monitorizar

o Nrvel piezométrico do aqurfero livre.

Locais de amostraaem. leitura ou observacão
o Lagoa existente na área de implantação do projecto.

o Instalação de piezómetros que interceptem os niveis aquiferos representativos do

sistema aquifero livre. A localização deverá ser baseada em critérios hidrogeológicos,

atingindo uma profundidade ligeiramente superior (2 a 3m) à base de exploração da

mina.

Freauência de amostraaem. leitura ou observação
o Deverá ser efectuada uma campanha de amostragem antes do início da execução do

projecto e após a desactivação do mesmo.

o Deverão ser efectuadas mensalmente campanhas de medição de níveis do aquífero

livre (pelo menos durante um ano consecutivo).

Qualidade das águas subterrâneas

Objectivos

o Avaliação da qualidade das águas subterrâneas do aquifero freático instalado nas

areias cauliniticas à cota de referência aproximada de 60 metros, e da sua evolução

face às actividades a desenvolver no âmbito da implementaçao do projecto da mina de

caulino de Via-Vai.

o Avaliação da qualidade do aquífero profundo, que se encontra captado para

abastecimento público.

Parâmetros a monitorizar

o O programa de monitorização da qualidade das águas subterraneas deverá incluir, no

mínimo, a determinação analítica dos seguintes parâmetros: pH; Cor, Sólidos

Suspensos Totais -SST (mg/l); Oxidabilidade -Mn04 (mg/l); O2; Pesticidas total (~g/,);

COT (mg/l C); Condutividade (~Slcm); Cloretos (mg/l CI); Azoto amoniacal (mg NHJI);

Nitratos (mg NO~I); Zinco (mg Zn/l); Ferro (mg Fe/l); Hidrocarbonetos dissolvidos ou

emulsionados -H DE (~gll); óleos e gorduras; Aluminio (mg AIII); Estreptococos Fecais

(NMP/100 ml); Coliformes Totais (NMP/100 ml); Coliformes Fecais (NMP/100 ml);

Germes totais (N°); produtos tóxicos que possam eventualmente estar presentes.
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Locais de amostraQem. leitura ou observacaQ

o Para a monitorização da qualidade da água do aquífero livre deverão ser efectuadas

colheitas nas lagoas da área proposta de exploração.

o Aquífero profundo.

Técnicas. métodos analíticos e equipamentos necess~rios

o As colheitas serão efectuadas com bomba eléctrica ou amostradores manuais junto à

, superfície da coluna de água.

o A colheita das amostras deve obedecer às normas técnicas e cuidados específicos de

manuseamento e acondicionamento usuais neste tipo de procedimentos.

o A presença de películas oleosas será determinada por observação directa. Quando

detectada a sua presença, será colhida uma amostra no local. Neste caso os

parâmetros a analisar são os mesmos que se indicaram no Quadro anterior.

Frequência de amostragem. leitura ou observacao

o Deverá ser efectuada uma campanha de amostragem antes do início da execução do

projecto e após a desactivação do mesmo.

o Durante a fase de exploração do projecto, deverão ser efectuadas no mínimo 2

campanhas anuais de caracterização da qualidade das águas subterrâneas, uma em

período seco (Julho-Setembro) e a outra em período húmido (Dezembro-Março).

o Pelo menos uma vez por mês deverao ser inspeccionados os espelhos de água

existentes no que respeita à presença de filmes oleosos.

Critérios de avaliacao de desempenho

o A degradação da qualidade da água relativamente aos valores obtidos durante a

caracterização da situação de referência

o A degradação da qualidade da água relativamente ao VMR e V MA constantes do

Decreto-Lei n.o 236/98, de 1 de Agosto

o Vestígios da presença de filmes oleosos.

Qualidade dos solos decapados

Obiectivos

o Garantir a manutenção da qualidade dos solos decapados.

Parâmetros a monitorizar

-Nas operações prévias à desmatagem e decapagem deverá atender-se ao seguinte conjunto

de factores:

G Presença de matérias contaminantes no solo (p. ex. derrames de óleos, lixos, etc.);

o Análise da tipologia da vegetação a desmatar e avaliação da viabilidade da sua

integração nas pargas, uma vez que o materiallenhoso com diâmetro superior a O, 10

m não é passível de ser compostado;
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o Avaliação da forma como a deposição das pargas é efectuada -em camadas

alternadas de terras, material verde escalcilhado e cal apagada.

-Nas áreas de depósito da terra vida e das pargas, deverá dar-se atenção aos seguintes

aspectos:

o Limpeza superficial das áreas de depósito (existência de lixos, óleos, arames, etc.);

o Sinais denunciadores de compactação da terra viva, tais como a passagem de

maquinaria sobre as áreas de depósito;

o Desenvolvimento da vegetação semeada para proteger as pargas (tremocilha ou

abóbora, em função da época do ano), presença e vitalidade de infestantes.

-Nas áreas sujeitas a operações de recuperação deverá atender-se ao estado do solo,

especialmente no que concerne ao respeito da maquinaria pelos caminhos definidos, evitando

a compactação da terra viva.
,

Locais de amostraQem. leitura ou observacao

o Areas a explorar.

o Areas de depósito de terras vegetais e pargas.

o Areas a recuperar.

o Areas recuperadas. :.

Técnicas. métodos analíticos e eQuipamentos necessários

o Observação directa e pericial.

FreQuência de amostraQem. leitura ou observacão

o Deverão ser efectuadas 2 campanhas semestrais de avaliação dos diversos

parâmetros/factores anteriormente discriminados, uma na época entre a Primavera e o

Verão (Março-Setembro) e a outra entre o Outono e o Inverno (Outubro-Fevereiro).

o A monitorização da qualidade das pargas e terras vivas a utilizar nas áreas a recuperar

envolverá, ainda, a realização de análises, a efectuar, obrigatoriamente, antes da sua

mobilização e utilização/espalhamento em local definitivo.

Duracão do Qrograma

o Durante as fases de exploração e desactivação do projecto, e nos dois anos seguintes

ao encerramento, correspondentes ao período de manutenção consignado no PARP .

Qualidade dos materiais exógenos

Obiectivos

o Garantir a qualidade dos materiais exógenos a utilizar em aterro, de acordo com o

estipulado no Decreto-Lei n.o 152/2002, de 23 de Maio.

Parâmetros a monitorizar

o As análises a efectuar deverao incluir os parâmetros constantes nas Tabelas n.o 2 e 3

do Anexo III do Decreto-Lei n.o 152/2002, de 23 de Maio.
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Locais de amostraaem. leitura ou observação

o A amostragem dos solos deverá realizar-se mediante a implementaçao de um

procedimento de amostragem representativa, com base na colheita uma sub-amostra

com cerca de 1 kg de solo por cada duzentas toneladas de solos exógenos recebidos.

Deverá registar-se quais as GAR (Guias de Acompanhamento de Resíduos)

associadas à constituiçao de cada uma destas sub -amostras.

Técnicas. métodos analíticos e eauiDamentos necessários

o A colheita das amostras deve obedecer às normas técnicas e cuidados específicos de

manuseamento e acondicionamento usuais neste tipo de procedimentos.

o As análises físico-químicas deverao ser efectuadas por um laboratório acreditado.

Freauência de amostraaem. leitura Qu observacao

o Ao fim de cada milhar de toneladas de solo recebidos, proceder-se-á à

homogeneizaçao das cinco sub-amostras resultantes, obtendo-se desta forma uma

amostra representativa com cerca de 5 kg por cada milhar de toneladas de solos

recebidos. Estes 5 kg darao origem a duas amostras idênticas, uma original e uma

réplica, a primeira das quais será enviada para laboratório e a segunda que será

conservada no frio (T ~-5°C), ao abrigo da luz e da humidade, em recipiente ou

embalagem hermética sob vácuo, por um período de segurança de dois anos.

Duracão do DrOQrama

o Durante a fase de exploraçao elou recuperaçao paisagística, e sempre que haja

entrada de solos exógenos para aterro na área de exploraçao.

Critérios de avaliacao de desemDenho
o De acordo com o estabelecido no Anexo III do Decreto-Lei n.o 152/2002, de 23 de

Maio.

Recuperação paisagística

Objectivos
o Avaliar o cumprimento do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística.

Parâmetros a monitorizar
o Evolução das áreas em exploração.

o Avanço das actividades de recuperação.

o Taxa de sobrevivência da vegetação implantada.

o Progressão das áreas recuperadas.

Locais de amostraaem, leitura ou observacão
o Toda a área de implantação do projecto, em especial as zonas onde já se efectuaram

operações de recuperação paisagística.

Técnicas. métodos analíticos e eauipamentos necessários
o Observação directa e pericial da evolução dos trabalhos de recuperação paisagística

efectuados.
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o Observação da vitalidade e crescimento da vegetação implantada.

o Análise da evolução dos levantamentos topográficos elaborados trianualmente.

Freauência de amostraaem. leitura ou observacão
o A observação da evolução dos trabalhos de recuperação paisaglstica, que compreende

a modelação final, instalação de vegetação, drenagem e outros trabalhos acessórios,

deverá realizar-se duas vezes por ano, uma no inIcio da Primavera e outra no final do

Verão, inIcio do Outono.

o A monitorização topográfica, relativa à evolução das actividades de modelação final,

deverá ser efectuada, pelo menos, de 3 em 3 anos.

o Os relatórios relativos às actividades de recuperação paisaglstica deverão ser

efectuados todos os anos e deverão contemplar todas as observações efectuadas no

decorrer do ano em causa, a avaliação da evolução dos trabalhos, a comparação com

o desenvolvimento previsto e a análise das causas associadas aos eventuais desvios

detectados.

Duracão do Droarama
o Durante as fases de exploração e encerramento do projecto, e nos dois anos seguintes

ao encerramento, correspondentes ao período de manutenção consignado no PARP.

Qualidade do Ar

Parâmetros a monitorizar
o Concentração de particulas com diâmetro equivalente menor ou igual a 10 ~m (PM10).

Locais de amostraaem
o As amostragens deverão ser realizadas, junto aos receptores sensíveis da povoação

da Azinheira.

Periodo de amostraaem e duracão do Droarama
o No ano de inicio de exploração deverão ser realizadas, nos pontos de amostragem

definidos, medições indicativas. Estas medições deverão respeitar os objectivos de

qualidade estipulados no Anexo X do Decreto-Lei n.o 111/2002, e ter uma duração total

(somatório dos periodos de medição de todos os pontos de amostragem) não inferior

ao "periodo minimo de amostragem" estipulado no anexo acima citado.

o Os resultados destas medições permitirão a verificação do cumprimento dos valores

estipulados no Decreto-Lei nO111/2002, de 16 de Abril (Limiar Inferior de Avaliação.

Limiar Superior de Avaliação e Valores-limite).

o No que diz respeito à frequência das campanhas de amostragem, esta ficará

condicionada aos resultados obtidos na monitorização do primeiro ano de exploração.

Assim, se os valores obtidos indicarem que não é ultrapassado o Limiar Superior de

Avaliação (LSA), as medições anuais não são obrigatórias e nova avaliação deverá ser

realizada pelo menos ao fim de cinco anos. No caso de se verifIcar que se ultrapasse o

LSA, a monitorização deverá ser anual.
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Criação de barreiras artificiais à dispersao dos poluentes.

Utilização de estabilizadores químicos -consiste na aplicaçao de produtos químicos

que "aprisionam" as partículas, evitando que entrem em suspensão. A aplicaçao desta

medida requer um estudo aprofundado, tendo em vista a avaliaçao do risco de

contaminação dos solos e dos recursos hídricos e hidrogeológicos.

Aplicação de laminas filtrantes sintéticas -consiste na aplicaçao de uma camada de

geotêxtil, a qual é posteriormente coberta por material granular grosso. Desta forma é

possível reduzir a quantidade de água a aspergir, obtendo-se uma redução nas

emissões de cerca de 58% no caso das PTS e de cerca de 46% no caso das PM 10.

Ambiente Sonoro

Parametros a monitorizar
o Nível Sonoro Contínuo Equivalente (LAeq)

Locais de amostraaem
o As amostragens deverão ser realizadas, junto aos receptores sensíveis (habitaçOes)

considerados na situação de referência -povoação de Azinheira (local 3).

Período de amostraaem e duracao do Droarama
o Considerando que a lavra avança de Sul para Norte, deverão realizar este

procedimento no mrnimo uma vez por ano e o programa deverá ser mantido até a fa~e

de desactivaçãolfecho do projecto.

Critérios de avaliacao de desemDenho
o Conformidade com o Decreto-Lei n.o 292/2000, de 14 de Novembro, designadamente o

cumprimento do critério de exposição máxima e o critério de incomodidade.

A monitorização deverá ainda ter em conta as recomendaçOes do Instituto do Ambiente, em

documento sob o titulo "Directrizes para a avaliação de ruido de actividades permanentes

(fontes fixas)", disponivel em www.iambiente.Dt.
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Critérios de avaliacão de desemDenho

o Deverão ser considerados como métodos analiticos para enquadramento e

comparação de resultados do Decreto-Lei no11112002, de 16 de Abril.

Medidas a adoDtar em caso de desvio
Na eventualidade das medidas propostas anteriormente nAo reduzirem as emissões de

particulas para niveis aceitáveis, deverão ser estudas medidas correctivas que poderão passar

por:




