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Estudo de Impacte Ambiental da ampliação da
Pedreira n.º 6115 “Quinta da Bogalheira n.º 1” ADITAMENTO
Lusoceram – Empreendimentos Cerâmicos, S.A.

Enquadramento
Projecto: Ampliação da pedreira n.º 6115 “Quinta da Bogalheira n.º 1”
Proponente: Lusoceram – Empreendimentos cerâmicos, SA
Entidade Licenciadora: DRELVT/MEI
Entidade de AIA: APA
Proc. AIA n.º 2070
Dando cumprimento ao solicitado no v/ofício n.º S-003936/2009, de 14 de Maio de 2009, com
a referência AIA 2070/858/09/GAIA sobre o processo de Avaliação de Impacte Ambiental
AIA n.º 2070, vimos por este meio esclarecer os itens solicitados para efeitos de
conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA).
De uma forma geral, a informação apresentada neste aditamento complementa ou reformula
a informação do Estudo de Impacte Ambiental. Os capítulos do presente documento são as
questões colocadas no ofício da APA.
O projecto que se apresenta a processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) e se
encontra em fase de projecto de execução, refere-se ao licenciamento da ampliação da
pedreira n.º 6115 Quinta da Bogalheira n.º 1, consistindo no desmonte, a céu aberto, de
massas minerais argilosas.
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1 Relatório síntese
1.1 Apresentar um índice para o Relatório Síntese.
O índice do Relatório Síntese apresenta-se em anexo, o qual por lapso não foi colocado no
relatório enviado.

2 Qualidade do ar
2.1 Apresentar caracterização da qualidade do ar relativamente à fracção de
partículas < 10 μm (PM10) no ponto identificado com o código R2 no
descritor Ambiente Sonoro. Este ponto corresponde a um grupo de
habitações da Quinta das Pedras Negras, localizadas a cerca de 150 m a
nascente dos limites da pedreira.
No que respeita ao descritor qualidade do ar, no âmbito da PDA, considerou-se adequado
efectuar a caracterização da situação de referência através da realização de medições em 2
locais, o que foi aceite por parte da respectiva Comissão de Avaliação e que foi concretizado
no EIA.
Atendendo à tipologia de projecto em análise e ao seu enquadramento, ou seja, uma
ampliação da actual pedreira no espaço e tempo (mas não em termos de meios afectos),
considera-se representativo da situação a realização de medições nos dois locais
considerados. O Ponto P1, localizado na povoação de Casais Larana, representa a situação de
exposição dos receptores localizados a Nascente da Pedreira, já que na altura em que
decorreram as avaliações da qualidade do ar a pedreira se encontrava em actividade,
desenvolvendo-se esta nos céus abertos 1 e 2, i.e. a poente deste local.
O Ponto P2 localiza-se a sul da área da pedreira, na Quinta da Bogalheira, a cerca de 900 m a
SSW dos limites da pedreira, mas a cerca de 2 000 m a SSW da área actualmente em
exploração.
Os resultados obtidos em ambos os locais demonstraram que não são excedidos os valores
limites de qualidade do ar, sendo que os valores diários apresentaram uma tendência para
serem inferiores no ponto P2, face ao ponto P1. Esta tendência reflecte a maior proximidade
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do Ponto P1 relativamente à área da pedreira em exploração à data das avaliações. Recordese que os valores médios determinados nos pontos P1 e P2 foram de 23 e 11 μg/m3,
respectivamente, quando o valor limite anual para protecção da saúde humana, definido pelo
Decreto-Lei n.º 111/2002, é de 40 μg/m3.
Assim, considera-se que uma medição a realizar no local agora indicado (correspondente ao
local R2 do descritor Ambiente Sonoro), que se localiza aproximadamente a meio da
distância entre os dois locais avaliados, não deverá trazer resultados significativamente
distintos dos obtidos para os pontos avaliados, já que este ponto não se encontra
particularmente exposto à área actualmente em exploração.
Acresce ainda referir a existência de questões logísticas que inviabilizaram a realização da
medição pretendida, por forma a apresentar resultados no prazo definido para apresentação
dos elementos adicionais. De facto, o local corresponde a uma única habitação (Quinta das
Pedras Negras), habitação essa que não é habitada permanentemente, não tendo sido
possível entrar em contacto com o respectivo proprietário para que este facilitasse a
alimentação eléctrica necessária para efectuar a monitorização.
Por tudo o que acima foi exposto, consideramos que o facto de não terem sido efectuadas
medições no local pretendido, em nada prejudica as conclusões do processo de avaliação de
impacte ambiental em curso.
No entanto, caso a Comissão de Avaliação entenda como imprescindível a realização da
referida medição, actuaremos em conformidade, sendo que deverá ser considerado o período
necessário para ultrapassar as questões logísticas referidas.

3 Recursos Hídricos
3.1 Apresentar a localização da área do projecto na figura 3.28.
A figura reformulada é a seguinte:
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Pedreira

3.2 Caracterização e representação das respectivas bacias hidrográficas
afectadas pelo projecto (Bacia hidrográfica do rio Alcabrichel e ribeiro
Grou), cursos de água temporários, existência de açudes, lagoas e charcas.
A caracterização da bacia hidrográfica do rio Alcabrichel está apresentada no Quadro 3.12 da
página 3-49 do relatório síntese do EIA apresentado.
As bacias hidrográficas do rio Alcabrichel e da ribeira do Grou estão representadas na figura
seguinte.
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Bacia hidrográfica da Ribeira do Grou

Legenda:
Limite da bacia hidrográfica
Ribeira do Grou
Limite da pedreira
Escala = 1/25.000

Bacia hidrográfica do Rio Alcabrichel

Escala = 1/150.000

Aditamento

http://www.ctcv.pt

6

CENTRO TECNOLÓGICO DA CERÂMICA E DO VIDRO
Rua Coronel Veiga Simão Apartado 8052 3020-053 Coimbra PORTUGAL
(T) 351.239499200 (F) 351.239499204 / 239835010 (E) centro@ctcv.pt
contr. PT.501 632 174

Título:
Estudo de Impacte Ambiental da ampliação da Pedreira
n.º 6115 “Quinta da Bogalheira n.º 1” - Aditamento
Relatório para:
Lusoceram – Empreendimentos Cerâmicos, S.A.
Proj. n.º 332.5130-5/05
Data: Junho 2009
Revisão: 0

A caracterização sumária da bacia hidrográfica da ribeira do Grou é apresentada no quadro
seguinte:

Parâmetro

Valor

Área de drenagem (km2)

4,05

Perímetro (km)

8,50

Comprimento axial da bacia (km)

3,37

Índice de Gravelius

1,18

Factor de forma

0,38

Na fase de exploração é espectável que ocorram lagoas temporárias apresentando área
limitada e profundidade reduzida, que acompanharão o evoluir e o sentido dos trabalhos. O
encerramento (desactivação) da exploração prevê a existência de duas lagoas, como descrito
e representado no PARP.

3.3 Representar e caracterizar os cursos de água potencialmente afectados
pelo projecto.
A caracterização da ribeira do Grou, único curso de água potencialmente afectado pelo
projecto, está indicada na página 3-48, 4º parágrafo, do relatório síntese do EIA apresentado,
sendo complementado com o item anterior.
A sua representação consta da figura do item anterior do presente aditamento.

3.4 Apresentar a localização da área do projecto na figura 3.32.
A figura reformulada é a seguinte:
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4 Qualidade da água superficial
4.1 Apresentar

cartografia

com

indicação

dos

pontos

de

amostragem

seleccionados para a caracterização da água superficial.
Na figura seguinte estão indicados os locais de amostragem onde se efectuou a recolha de
água superficial para avaliação da sua qualidade. As Am. A e C localizam-se a jusante e a
montante da área em exploração, respectivamente. A Am. B corresponde a uma recolha
efectuada num poço.
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Am. C
Am. A
Am. B

5 Socioeconomia
5.1 Indicação do volume de tráfego previsto com o projecto e indicação dos
pontos mais sensíveis em termos de circulação rodoviária.
Conforme mencionado no descritor tráfego do Relatório Síntese (RS), nomeadamente na
página 3-95, a área de implementação do projecto é contígua à fábrica de Outeiro da
Cabeça, pelo que o percurso entre a pedreira e a referida fábrica realiza-se em estrada de
terra batida, em espaço florestal, propriedade da empresa. Já o trajecto entre a pedreira e a
fábrica do Ramalhal inicia-se em espaço florestal, percorrendo uma estrada em terra batida,
durante cerca de 2,2 km. Os restantes 3 km que separam a fábrica do Ramalhal da pedreira
percorrem a EN 8, não atravessando nenhuma população, nem qualquer equipamento
público, conforme plantas apresentadas nos Anexos Técnicos do RS – Anexo 2.4 e Anexo 3.2.
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Dada a natureza do projecto na área de implantação e apesar de nenhum dos trajectos
percorridos entre a pedreira e as fábricas atravessar aglomerados populacionais e não se
verificar aumento do volume de tráfego, é expectável que a estrutura demográfica mais
próxima, (cerca de 500 m a SW – Casais Larana) (ver Anexo 3.2) possa ser ligeiramente
afectada negativamente no que respeita a incidências de carácter ambiental, devido ao
tráfego de camiões resultantes da extracção e expedição das matérias-primas para as
cerâmicas, fundamentalmente no que se refere às poeiras.
Actualmente, a exploração da pedreira para a unidade de Outeiro da Cabeça envolve 3
dumpers, que fazem 35 fretes diários, correspondendo a um total de 105 fretes. Já a
exploração de matérias-primas para a fábrica do Ramalhal, que se encontra a cargo de
empresas subcontratadas, totaliza 108 fretes diários, repartidos por 6 camiões (18 fretes
camião/dia). Este número de veículos não irá aumentar com a referida ampliação, logo, não
se encontra previsto um aumento dos meios existentes nem alteração nos respectivos
trajectos actualmente efectuados.

5.2 Apresentar cartografia com o trajecto do tráfego previsto.
Conforme descrito anteriormente, com a ampliação da pedreira não se irá verificar alteração
nos trajectos actualmente percorridos pelos veículos pesados, para o transporte de matériaprima argilosa entre a pedreira e as respectivas fábricas, logo nos Anexos Técnicos do RS,
nomeadamente na planta do Anexo 3.2, encontram-se identificados os respectivos trajectos
efectuados e também os aglomerados populacionais mais próximos do projecto.

6 Avaliação de impactes
6.1 Avaliação dos impactes sobre os recursos hídricos associados a utilização
de veículos/maquinaria, transporte de terra e matéria-prima e construção
de novos acessos.
O impacte relativo à utilização de veículos/maquinaria na extracção e transporte de
materiais é pouco significativo quando associado aos recursos hídricos superficiais e
subterrâneos.
Como referido no Cap. 5, ponto 5.7.1. do relatório síntese do EIA, durante o período de
extracção e à medida que a exploração avança em profundidade, pode eventualmente em
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caso de situações anómalas e imprevistas, a qualidade da água ser afectada por coloídes em
suspensão, bem como uma ligeira degradação ao nível de hidrocarbonetos resultantes da
utilização de maquinaria, pelo que todos os cuidados deverão ser tomados de modo a
minimizar este efeito, principalmente a nível do controle de eventuais derrames, de modo a
não afectar estes recursos.
Os impactes serão, assim, considerados pouco significativos, na medida em que serão
tomados os devidos cuidados para não ocorrer tais contaminações.
Como referido no ponto 5.2.1., o eventual derrame de resíduos líquidos provenientes da
circulação da maquinaria afecta à exploração e transporte de materiais, a ocorrer será pouco
provável (apenas em situações anómalas e imprevistas), classificando-se como local,
negativo, directo, reversível, temporário e pouco significativo, dado que os respectivos
serviços de manutenção serão realizados em locais próprios de acordo com o respectivo plano
periódico de manutenção.
No que concerne à construção de novos acessos, poder-se-á referir que pontual e localmente
existirá uma alteração pouco expressiva do padrão de escoamento superficial e respectiva
capacidade de drenagem. Esta alteração não afectará a capacidade nominal do escoamento,
afectando apenas a geometria do padrão de drenagem. Nos dois caminhos públicos onde está
prevista a alteração de traçado pode-se afirmar que esta acção será temporária e reversível.
Em síntese, a avaliação de impacte para os recursos hídricos superficiais será local, negativo,
directo, reversível, temporário e pouco significativo, sendo nulo relativamente aos recursos
hídricos subterrâneos.

7 Impactes cumulativos
7.1 Descrição mais aprofundada dos impactes cumulativos relativamente às
pedreiras em toda a área envolvente ao projecto (licenciadas, com DIA
aprovada ou em laboração).
O projecto de ampliação da pedreira “Quinta da Bogalheira n.º 1” constitui uma acção que
irá interagir cumulativamente, em termos de impacte ambiental e paisagístico, com outras
explorações existentes nas proximidades, encontrando-se em laboração como a pedreira em
apreço ou que, previsivelmente, iniciarão a sua laboração nos próximos tempos.
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De mencionar que atendendo à tipologia de projecto em análise e ao seu enquadramento, ou
seja uma ampliação da actual pedreira no espaço e tempo (mas não em termos de meios
afectos em termos de extracção, trajectos ou pessoal afecto), estes deverão manter a
situação actual.
O conjunto das pedreiras na extracção de material argiloso gera impactes cumulativos
negativos e significativos, no que se refere à da formação de poeiras e gases de escape,
ruído, maior circulação de equipamentos pesados aumentando a probabilidade de ocorrência
de atropelamentos de pequenos animais e levantamento de poeiras, que se poderão
depositar sobre a vegetação envolvente reduzindo a taxa fotossintética das plantas, maior
dimensão de terreno a descoberto com consequente destruição do coberto vegetal e
alteração na morfologia do terreno e exploração de um recurso geológico não renovável.
No entanto, com a ampliação da pedreira em causa, estes descritores não serão afectados de
forma diferente da que já ocorre e apesar do impacte cumulativo ser negativo a expressão do
presente projecto nesse contexto será reduzida, salientando-se, ainda, a existência de vastas
zonas de floresta que constituem barreiras visuais para grande parte das explorações.
Assim para cada descritor temos:
Paisagem
A existência de outras pedreiras na envolvente do projecto em apreço agrava a qualidade
visual da paisagem, o que resulta num impacte cumulativo negativo e significativo,
irreversível e permanente.
A maior parte da envolvente da pedreira apresenta-se coberta por revestimento florestal, o
qual será mantido no seu perímetro, nas zonas de defesa, o que aliado a um relevo
ligeiramente ondulado, irá facilitar a ocultação do local do projecto.
De mencionar que algumas das pedreiras na envolvente estão já com recuperação
paisagística em curso.
Solos e capacidade de uso do solo
A utilização dos acessos existentes por vários exploradores origina uma maior compactação
do solo afectando a sua capacidade de infiltração, resultando num impacte negativo. Face à
manutenção do número de veículos da pedreira em análise, estes impactes negativos terão
expressão semelhante à actualmente existente.
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Assim como, em relação à ocupação do solo sofre impactes negativos devido à maior
dimensão de terreno a descoberto, dada a ausência de coberto vegetal, no entanto, com a
concretização dos diversos planos de recuperação paisagística estes impactes tornar-se-ão
positivos.
Geomorfologia e Geologia
As várias pedreiras provocam uma alteração na morfologia do terreno, com a consequente
exploração de um recurso geológico não renovável, incrementando o volume de material
removido, potenciando assim o aumento dos impactes negativos, classificados como
irreversíveis e permanentes.
Qualidade do ar
A proximidade das pedreiras origina uma maior concentração de poeiras e gases de escape,
devido à maior circulação de equipamentos entre as pedreiras e as indústrias
transformadoras consumidoras das matérias-primas exploradas, promovendo impactes
negativos e significativos.
Tal como já referido e atendendo às características pluviométricas da região, caracterizada
pela existência de um período de elevada precipitação de Outubro a Maio e outro, de Junho
a Setembro com intensidade pluviométrica baixa, é de prever que a dispersão de poeiras
associada ao projecto possa gerar impacte essencialmente no período seco (4 meses), ou
seja, no de menor intensidade pluviométrica.
Da análise dos dados climáticos da região, conclui-se que os ventos dos quadrantes de Sul,
Sudeste e Este são mais usuais nos meses de Inverno, apresentando de uma forma sistemática
maiores velocidades, enquanto que nos meses de Verão os quadrantes mais representados
são de Norte e de Noroeste.
Do levantamento efectuado dos receptores sensíveis, foram identificadas as povoações de
Casais Larana (localizada a Sudeste da Pedreira) e Quinta da Bogalheira (a Sul da Pedreira),
as quais poderão sofrer uma influência negativa na qualidade do ar em consequência da
actividade da Pedreira “Quinta da Bogalheira n.º 1”.
Do levantamento efectuado das pedreiras vizinhas verifica-se que no período de Verão terão
efeitos cumulativos com as pedreiras de “Outeiro do Barro” e “Outeiro da Cabeça, nas
povoações de Casais Larana (localizada a Sudeste da Pedreira) e Quinta da Bogalheira (a Sul
da Pedreira), bem como a influência das fábricas da Cerâmica Torreense e cerâmica da
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Floresta (mas que operam a gás natural e estão abrangidas pela licença ambiental pelo que a
qualidade do ar se apresenta mais salvaguardada). Também as pedreiras da “Maria Ricarda”
e “Quinta da Bogalheira” poderão influenciar a qualidade do ar de modo cumulativo aquelas
povoações porém face à sua localização de um modo menos intenso.
No período de Inverno serão as pedreiras da “Quinta da Bogalheira”, “Quinta da Bogalheira
n.º 2” e “Quinta da Bugalheira” que cumulativamente com a ampliação da “Quinta da
Bogalheira nº 1” poderão afectar de modo mais significativo face à acção predominante dos
ventos (mas com a atenuação das chuvas na dispersão). As unidades industriais
correspondentes à cerâmica Avelar e Lusoceram Ramalhal poderão contribuir, embora de
modo pouco significativo para a degradação da qualidade do ar (face a utilizarem gás natural
e estarem abrangidas pela licença ambiental).
Por outro lado, não se esperam aumentos significativos das emissões oriundas dos gases de
escape (nomeadamente NOx, CO e hidrocarbonetos) e partículas da re-suspensão de poeiras
das estradas face à actual situação. De facto, durante as medições efectuadas a pedreira
encontrava-se em regime de exploração normal (tanto no que concerne à extracção, como no
que respeita ao transporte das argilas extraídas). Assim, estas medições reflectem já os
impactes que se verificarão durante o restante período de actividade da pedreira, quer
cumulativamente.
Neste contexto não se prevê que, com a ampliação da Pedreira, face ao contexto actual, a
qualidade do ar seja muito afectada pela associação de outras actividades desenvolvidas na
região, pelo que apesar do impacte cumulativo ser negativo a sua expressão será reduzida, e
de cariz temporário (cessa com o términos da exploração), à escala regional e reversíveis.
Ambiente sonoro
Este descritor sofre impactes negativos e significativos devido à maior emissão de ruído dos
equipamentos mecânicos em funcionamento.
Os efeitos cumulativos serão também função do evoluir da lavra (céu abertos) e terão efeitos
mais cumulativos com as pedreiras mais próximas como as de “Outeiro do Barro”, “Outeiro
da Cabeça”, “Maria Ricarda” e “Quinta da Bogalheira” nas povoações de Casais Larana
(localizada a Sudeste da Pedreira) e Outeiro da Cabeça (a Norte da Pedreira).
Também a auto-estrada A8 e a pedreira do “Alto do Areeiro” poderão afectar as habitações
da Quinta da Bogalheira.
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As pedreiras da “Quinta da Bogalheira”, “Quinta da Bogalheira n.º 2” e “Quinta da
Bugalheira” que cumulativamente com a ampliação da “Quinta da Bogalheira n.º 1” (e lavra
nesse local) poderão afectar de modo mais significativo as habitações da Quinta da
Bogalheira e Pedras Negras.
No entanto, estes impactes negativos serão temporários e reversíveis.
Recursos hídricos
A implementação de outras unidades extractivas contíguas e nos arredores do projecto
provocará impacte cumulativo respeitante ao nível piezométrico local, não se prevendo que
o rebaixamento esperado afecte significativamente o escoamento subterrâneo no aquífero, e
que interfira na direcção e sentido do mesmo. Sendo porém um impacte difícil de quantificar
face à escassez de elementos.
Qualidade da água
Os impactes deste descritor resultam do provável elevado teor de sólidos nas águas
superficiais e o risco de acidentes e derrames de contaminantes é incrementado, devido à
maior movimentação de equipamentos mecânicos.
As pedreiras de “Outeiro da Cabeça”, “Outeiro do Barro” e “Quinta da Bogalheira” serão à
partida as que poderão ter um impacte mais cumulativo, uma vez que estão mais próximas
da linha de água.
Sistemas Biológicos e biodiversidade
Os impactes cumulativos negativos e significativos da fauna e flora estão relacionados com a
maior circulação de equipamentos pesados, aumentando a probabilidade de ocorrência de
atropelamentos de pequenos animais e levantamento de poeiras, que se poderão depositar
sobre a vegetação envolvente reduzindo a taxa fotossintética das plantas.
Este efeito na fauna será mais potenciado para as pedreiras mais próximas da pedreira
(Outeiro da Cabeça”, “Outeiro do Barro” e “Quinta da Bogalheira) e função do evoluir da
lavra da presente ampliação da pedreira.
Sócio-economia
Em termos de economia local e regional a laboração das várias pedreiras origina um impacte
cumulativo positivo e muito significativo, na medida em que, lhe estão afectos vários postos
de trabalho directo e indirecto, consequência das unidades extractivas se encontrarem
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associadas às várias unidades transformadoras existentes na envolvente, as quais dependem
das matérias-primas extraídas daquelas pedreiras. Resultando aquela zona numa área em que
impera a forte competitividade e a proximidade dos locais de extracção das matérias-primas
às unidades transformadoras desempenha um papel fundamental.
Também ao nível das finanças locais, através do pagamento das taxas de exploração
previstas por lei, se fará sentir indirectamente o efeito benéfico do projecto, considerado um
impacte cumulativo positivo, permanente e pouco significativo (quando comparado com as
demais receitas das finanças locais.
Tráfego
Os impactes cumulativos no tráfego são negativos devido ao aumento da circulação de
equipamentos mecânicos na zona. Porém face à tipologia de projecto não prever aumento
directo do número de veículos ou trajectos distintos o efeito cumulativo será semelhante ao
actualmente existente, sendo classificados como reversíveis e temporários.
Ordenamento do território
Não se prevêem impactes cumulativos, na medida em que, grande parte daquela zona é
considerada como área extractiva.
Resíduos
Não se prevêem impactes cumulativos directos, já que o seu cariz é local (na pedreira),
temporário e reversível.
Património Arquitectónico e arqueológico
Em relação à Arqueologia e com os dados que possuímos neste momento, apenas podemos
estimar um impacte cumulativo previsível sobre um património arqueológico que parece ser
relativamente pouco expressivo (apenas do ponto de vista da “monumentalidade” e não do
valor científico e patrimonial, que têm que ser sempre avaliados com anterioridade).
Clima
No que se refere a impactes cumulativos, a existência de várias pedreiras na envolvente da
área em estudo (algumas junto ao limite da pedreira), onde já ocorre actividade extractiva
semelhante à prevista no projecto em análise, também do ponto de vista do clima e das
alterações climáticas se poderá classificar como um impacte indirecto, de magnitude nula,
atendendo à dimensão das áreas afectadas e à dimensão temporal dos projectos.

Aditamento

http://www.ctcv.pt

16

CENTRO TECNOLÓGICO DA CERÂMICA E DO VIDRO
Rua Coronel Veiga Simão Apartado 8052 3020-053 Coimbra PORTUGAL
(T) 351.239499200 (F) 351.239499204 / 239835010 (E) centro@ctcv.pt
contr. PT.501 632 174

Título:
Estudo de Impacte Ambiental da ampliação da Pedreira
n.º 6115 “Quinta da Bogalheira n.º 1” - Aditamento
Relatório para:
Lusoceram – Empreendimentos Cerâmicos, S.A.
Proj. n.º 332.5130-5/05
Data: Junho 2009
Revisão: 0

Aditamento

http://www.ctcv.pt

17

CENTRO TECNOLÓGICO DA CERÂMICA E DO VIDRO
Rua Coronel Veiga Simão Apartado 8052 3020-053 Coimbra PORTUGAL
(T) 351.239499200 (F) 351.239499204 / 239835010 (E) centro@ctcv.pt
contr. PT.501 632 174

Título:
Estudo de Impacte Ambiental da ampliação da Pedreira
n.º 6115 “Quinta da Bogalheira n.º 1” - Aditamento
Relatório para:
Lusoceram – Empreendimentos Cerâmicos, S.A.
Proj. n.º 332.5130-5/05
Data: Junho 2009
Revisão: 0

7.2 Apresentar cartografia com a localização das pedreiras referidas no ponto
anterior.
A localização das pedreiras encontra-se representada na figura anterior:

8 Medidas de minimização
8.1 Seleccionar as medidas referentes aos recursos hídricos que pretendem
adoptar do documento intitulado “Medidas de Minimização Gerais na fase
de construção” disponível no site www.apambiente.pt. Devendo ser
revistas as medidas apresentadas no EIA face as escolhidas no referido
documento.
As medidas de minimização a adoptar e implementar com acção directa nos recursos hídricos
são:
- Acções de formação e sensibilização ambiental contínua, para os trabalhadores e
encarregados envolvidos na execução de recursos naturais relativamente às acções
susceptíveis de causar impactes ambientais e às medidas de minimização a implementar,
designadamente procedimentos e cuidados a ter no decurso dos trabalhos;
- Localização do sanitário móvel e dos parques de materiais (pargas e estéreis) em locais
planos, afastados de áreas do domínio hídrico, de zonas inundáveis e de elevada infiltração;
- As acções de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos solos
têm respeitar os limites de defesa das linhas de água principais.
- Executar os trabalhos de desmonte e movimentação de materiais de forma a minimizar a
exposição do substrato pedológico/litológico nos períodos de maior pluviosidade, de forma a
diminuir a erosão hídrica e transporte de carga sólida;
- Se for necessário proceder à abertura de novos acessos, melhoramento ou alteração de
caminhos principais existentes, assegurar que os mesmos permitem o normal escoamento das
águas pluviais, não modificando de forma significativa o padrão de drenagem e a capacidade
de escoamento;
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- Proceder, em local adequado, à manutenção e revisão periódica de toda a maquinaria e
veículos afectos à extracção, de forma a manter as normais condições de funcionamento e
assegurar a minimização dos riscos de contaminação dos recursos hídricos;
- Assegurar o correcto armazenamento temporário de resíduos produzidos, de acordo com a
sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor e prever a contenção/retenção
de eventuais escorrências/derrames. Não é admissível a deposição de resíduos, mesmo
provisória ou temporária, nas margens, leitos de linha de água e zonas de elevada infiltração;
- Sempre que ocorra um derrame de um produto ou resíduo no solo, deve proceder-se à
recolha do mesmo, se necessário com o auxílio de um produto absorvente/descontaminante
adequado e o seu armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador
licenciado;
- Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem e
escoamento que possam ser afectados pela exploração;
- No encerramento do projecto proceder ao restabelecimento das condições naturais de
infiltração e drenagem global com a descompactação e arejamento dos solos.

9 Monitorização
9.1 Apresentar um plano de monitorização para os recursos hídricos dando
cumprimento ao referido no ponto VI do anexo II da Portaria n.º 330/2001,
de 2 de Abril.
A monitorização para os recursos hídricos e qualidade da água tem como finalidade verificar
o cumprimento da legislação em vigor, aferir a eficácia das medidas de minimização
implantadas no decorrer do projecto e prevenir a ocorrência de potenciais impactes.
Parâmetros a monitorizar
A avaliação qualitativa dos recursos hídricos subterrâneos deve recorrer à determinação dos
níveis piezométricos.
A avaliação da qualidade da água superficial deverá ser efectuada na ribeira do Grou, sendo
os parâmetros a analisar os constantes no DL 236/98 de 1 de Agosto, e que serviram de
referência conforme descrito no ponto 3.6 do relatório síntese do EIA.
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Locais e frequência de amostragem
Os dois piezómetros propostos serão localizados, um a montante (piezómetro 1) do projecto
e outro a jusante (piezómetro 2) do mesmo (ver figura seguinte). A frequência de medição do
nível piezométrico será trimestral.

Piezómetro 1

Piezómetro 2

O local de amostragem da água superficial deverá ser sempre a jusante da zona de extracção
de matérias-primas. A frequência de amostragem deverá ser anual.
Técnicas e métodos de análise
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A medição do nível piezométrico poderá ser efectuada com recurso a uma fita métrica com
sensor de condutividade.
A metodologia (técnicas e equipamentos) à análise da qualidade da água superficial está
devidamente indicada no DL 236/98 de 1 de Agosto.
Periodicidade da monitorização
A duração da monitorização do nível piezométrico e da qualidade da água superficial deverá
decorrer durante a fase de construção, exploração e até 3 anos após a desactivação da
extracção.
A revisão do programa de monitorização deverá ser equacionada sempre que se verifique
alteração da legislação aplicável ou sempre que os resultados da monitorização efectuada
evidenciem situação de não-conformidade persistente.

10 Resumo Não Técnico (RNT)
O Resumo Não Técnico encontra-se num documento em separado.

Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro, Junho de 2009

Marisa Almeida

Anabela Amado

CTCV - Sistemas

CTCV - Sistemas

Unidade de Ambiente e Sustentabilidade

Unidade de Gestão de Recursos Naturais
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ANEXOS

Anexo 1: Índice do Relatório Síntese
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