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MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente

DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL

Projecto "PEDREIRA BARRINHO"

Projecto de Execução

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

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

relativo ao Procedimento de AIA do Projecto "Pedreira Barrinho", em fase de Projecto de

Execução, localizado nas freguesias de Bustos e Palhaça, concelho de Oliveira do Bairro,

emito Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada a:

À exclusão da área classificada, no Plano Director Municipal (PDM) de Oliveira do

Bairro, como "Espaço para Indústria Transformadora", da área a licenciar.

À realização de nova caracterização da área a afectar pelo Projecto, no que diz

respeito ao descritor Património arqueológico, a qual implicará nova prospecção

antes do início dos trabalhos de laboração da pedreira.

À concretização das Medidas de Minimização constantes do Anexo à presente DIA.

Ao cumprimento integral dos Planos de Monitorização constantes do Anexo à

presente DIA.

Ao cumprimento integral do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística

(PARP).

2. Nos termos do n.o 1 do artigo 21.0 do Decreto-Lei n.o 69/2000, de 3 de Maio, na

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

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

projecto, exceptuando-se os casos previstos no n.o 3 do mesmo artigo.
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4 de Outubro de 2006,

o Secretário de Estado do Ambiente
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publicado no Diário da República de 25/07/2005)
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Anexo: Medidas de Minimização, Planos de Monitorização e Extractos das Plantas de Ordenamento e de REN do PDM de

Oliveira do Bairro, com sobreposição do Projecto.
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MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO
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Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente

Anexo à DIA relativa ao Projecto de Execução

"Pedreira Barrinho"

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E PLANOS DE MONITORIZAÇÃO

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

.No imediato, vedar e sinalizar todo o perímetro da área de exploração, de forma a limitar o mais

possível a entrada de estranhos na pedreira e, desta forma, evitar acidentes, e implementar uma

cortina arbórea no perímetro da pedreira.

.Fasear as operações de desmatação, consoante as necessidades de abertura de novas frentes de

trabalho, reduzindo a área de solo a descoberto.

.Garantir as melhores condições de operação aos equipamentos móveis.

.Realizar toda a circulação interna de veículos e maquinaria, através dos caminhos existentes e

propostos, com afectação mínima da vegetação existente.

.Realizar o desmonte em bancadas estáveis e dimensões adequadas.

.Confinar ao menor espaço possível as acções respeitantes à exploração, limitando as áreas de

intervenção para que estas não extravasem e afectem, desnecessariamente, as zonas limítrofes.

Limitar a destruição do coberto vegetal às áreas estritamente necessárias à execução dos trabalhos

e garantir que estas são convenientemente replantadas no mais curto espaço de tempo possível.

Preservar toda a vegetação envolvente que não será afectada pelo projecto de ampliação,

concretamente as arbóreas de maior porte (pinheiros e eucaliptos) que localmente se revelam

bastante úteis na retenção de partículas, e que a verificar-se a sua redução poderia proporcionar

um transporte facilitado de partículas a maiores distâncias.

.Garantir a não interferência em áreas de REN.

.Garantir a estabilidade nas frentes em que se efectua a extracção de argilas, através de um

desmonte conforme o estabelecido no estudo de estabilidade dos taludes realizado para a área do

Projecto.

.Impor no talude exposto a Sul, próximo às lagoas existentes a Oeste, uma inclinação de 34°, de

modo a prevenir a sua rotura e proceder ao plantio do talude, conforme previsto no Projecto.
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.Identificar, no caso de ocorrer derrame de combustíveis ou óleos, com a máxima celeridade a

origem do mesmo, devendo ser removida a camada do solo contaminada.

.Armazenagem das terras de cobertura em pargas, de modo a serem utilizadas posteriormente na

recuperação paisagística da pedreira, incluindo:

c Retirada, armazenamento e manutenção da camada mais fértil de solo, formando pargas de

forma trapezoidal, com altura inferior a 2.5 metros, para evitar a compactação excessiva das

camadas inferiores. Deverão ficar situadas na proximidade do futuro aterro de escombros e

protegidas do vento, de forma a evitar a perda de nutrientes, constituindo uma importante fonte

de sementes, aquando da sua aplicação nos trabalhos de recuperação;

c Manipular o solo quando ainda se encontrar seco (menos de 7,5% de humidade) e submetê-lo a

uma adubação, de forma a restituir a matéria orgânica, compensando as perdas de nutrientes;

c Efectuar uma sementeira de cobertura com uma mistura de sementes onde esteja uma

leguminosa e com a mesma composição das que serão posteriormente utilizadas nos trabalhos

de recuperação definitiva, de modo a manter a sua fertilidade, estrutura e qualidade, aquando

da sua reutilização nos trabalhos de recuperação.

.Garantir que o local de colocação de estéreis apresente uma morfologia que permita acondicionar

os estéreis em condições de estabilidade e ocultá-los dos pontos de observação dominantes.

.Sujeitar a mobilização geral por ripagem, os solos ocupados pelos depósitos de estéreis, devendo

posteriormente ser utilizada uma acção combinada de gradagem e rolagem, suprimindo o excesso

de macroporosidade.

.Deverá ser garantido o acompanhamento arqueológico de todas as remoções de solos quaternários;

.Regar os trajectos de transporte, sempre que necessário, tendo em conta as épocas mais secas e a

intensidade do vento.

Realizar a plantação de cortinas arbóreas, constituídas de preferência por árvores e arbustos

adequados aos fins pretendidos, que façam parte da flora local e/ou adaptadas às condições edafo-

climatológicas da região.

.Proceder à florestação das zonas limítrofes da área de exploração, passando pela implementação

das medidas propostas no PARP. para criação das condições para o retorno e fixação das espécies

faunísticas.

.Criar barreiras de terra que deverão, sempre que possível, ser revestidas de vegetação, de forma a

contribuir para a melhor integração paisagística.

.Vedar as áreas que vão sendo recuperadas, para protecção do coberto vegetal a instalar.
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.Na linha de água existente, deverá promover-se a manutenção e melhoria das margens com

espécies ribeirinhas autóctones, nomeadamente salgueiro, folhado e pilriteiro.

.No final da exploração e na envolvente da lagoa formada para retenção de água, deverá efectuar-se

o arranjo marginal numa faixa mínima de 5m, com as espécies anteriormente referidas,

eventualmente complementadas ainda com os géneros Typha e Juncus (que já ocorrem noutras

lagoas existentes na envolvente).

PLANOS DE MONITORIZAÇÃO

Rede de drena~em superficial

Parâmetros a monitorizar: eficácia de escoamento da rede de drenagem construída na área da

pedreira.

Locais: toda a área da Pedreira Barrinho.

Frequência das amostragens: anual.

Técnicas e métodos: inspecção visual das estruturas de drenagem, verificando a sua integridade e

efectuando correcções, sempre que necessário.

Definição de indicadores ambientais: metros de rede de drenagem existente.

Periodicidade dos relatórios de monitorização: anual.

Qualidade do Ar

Parâmetros a monitorizar: concentração de partículas PM10 (~g/m3) e PTS.

Locais de medição: locais considerados na avaliação da situação de referência.

Periodicidade: no que diz respeito à frequência das campanhas de amostragem, esta ficará

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

medições de PM1o indicarem a não ultrapassagem de 80% do valor-limite diário -40 ~g/m3, valor

médio diário a não ultrapassar em mais de 50% do período de amostragem, as medições anuais não

são obrigatórias e nova avaliação deverá ser realizada pelo menos ao fim de cinco anos. No caso de

se verificar a ultrapassagem desse valor, a monitorização deverá ser anual.

Metodologia: método gravimétrico.
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Duração da amostragem: medição indicativa por períodos de 24 horas com início às OhOO e

preferencialmente em período seco, em que o somatório dos períodos de medição de todos os

pontos de amostragem não deverá ser inferior ao estipulado pelo Anexo X (14% do ano) do Decreto-

lei n.o 111/2000, de 16 de Abril.
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