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Glossário de Termos
Termo

Significado / Conceito

AE

área de estudo

AFN

Autoridade Florestal Nacional

AIA

avaliação de impacte ambiental

AID

incidência directa do projecto

AII

área de incidência indirecta

APA

Agência Portuguesa do Ambiente

ARH Centro

Administração da Região Hidrográfica do Centro

CA

comissão de avaliação

CBO5

carência bioquímica de oxigénio

CQO

carência química de oxigénio

CCDR Centro

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro

CP

consulta pública

CM

Câmara Municipal

DACAR

Departamento de Alterações Climáticas, Ar e Ruído

DGEG

Direcção Geral de Energia e Geologia

DRE Centro

Direcção Regional da Economia do Centro

EIA

estudo de impacte ambiental

EN

estrada nacional

EP, SA

Estradas de Portugal, SA

ERSUC, SA

ERSUC – Resíduos Sólidos do Centro, S.A.

IC

itinerário complementar

IGESPAR

Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico

IGT

Instrumentos de Gestão Territorial

IP

itinerário principal

LNEG

Laboratório Nacional de Energia e Geologia

m

metros

MAOT

Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território

MTD

Melhores técnicas disponíveis

PDM

Plano Director Municipal

PL

Plano de Lavra
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RAN

Reserva Agrícola Nacional

REN

Reserva Ecológica Nacional

RENs

Redes Energéticas Nacionais

REN, SA

Rede Eléctrica Nacional, S.A.

REN Gasodutos SA

Rede Eléctrica Nacional Gasodutos, S.A.

RGR

Regulamento Geral de Ruído

RNT

resumo não técnico

RNTGN

Rede Nacional de Transporte de Gás Natural

ton

toneladas

VMA

valor máximo admissível

VMR

valor máximo recomendável
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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 8/09, e a Portaria n.º 330/2001, de 2/04, a Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG),
através do Ofício com Ref. n.º 006104 de 16/04/2010, e na sua qualidade de entidade
licenciadora, enviou à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), para procedimento de AIA, o
estudo de impacte ambiental (EIA) relativo ao Projecto de Exploração na Concessão de Caulino
―Alto da Serra Norte n.º 2‖, em fase de projecto de execução, cujo proponente é a empresa
Lagoasol – Extracção e Comercialização de Produtos Cerâmicos, S.A..
O procedimento de AIA foi instruído em 19/04/2010, ao qual foi alocado o AIA n.º 2263. O prazo
foi suspenso para a entrega de elementos complementares, tendo o Aditamento ao EIA dado
entrada na APA em 08/08/2010, e declarada a conformidade do EIA em 25/08/2010.
O projecto em avaliação enquadra-se no Anexo II do Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3/05, na sua
actual redacção, designadamente nas disposições do nº 2 a).

1.2

Comissão de Avaliação
A APA, na sua qualidade de Autoridade de AIA, nomeou, através do Ofício Circular n.º
290/10/AIA 2263/GAIA, de 30/04/2010 (Ref. APA 2010-04-30 S-006102/2010), a respectiva
comissão de avaliação (CA), que se indica na Tabela 1.1.
Tabela 1.1 – Comissão de Avaliação
Entidade
APA
APA
Administração da Região
Hidrográfica do Centro (ARH Centro)

Enquadramento Legal
(N.º 1 Artigo 9º D.L.197/2005, 8/11)
alínea a
alínea a

Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Centro
(CCDR Centro)

Instituto de Gestão do Património
Arquitectónico e Arqueológico
(IGESPAR)
APA / DACAR
Laboratório Nacional de Energia e
Geologia (LNEG)
Instituto Superior de Agronomia
(ISA)

Cargo/Factor Ambiental
Coordenação
Consulta pública

alínea b

Água

alínea e

Solo
Ocupação do Solo e Ordenamento
do Território
Qualidade do Ar
Sócio-Economia
Fauna e Flora, Habitats e
Ecossistemas

alínea d

Património

alínea f

Ruído

alínea f

Geologia e Geomorfologia

alínea f

Paisagem

Nota: A apreciação do plano de lavra e de recuperação paisagística que acompanha o EIA é, de acordo com
a legislação em vigor, da responsabilidade da entidade licenciadora.

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 Exploração na Concessão de Caulino ―Alto da Serra Norte
n.º 2‖, orientada para o apoio à tomada de decisão do MAOT.
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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 das peças do projecto;
verificação dos instrumentos de gestão territorial em vigor para a área em estudo;
análise dos pareceres solicitados a entidades externas à CA, designadamente:


Águas do Mondego



Direcção Regional da Economia do Centro (DRE Centro)



Autoridade Florestal Nacional (AFN)

O Anexo 1 ao presente relatório apresenta os pareceres das entidades externas recebidos (AFN
e Águas do Mondego).
visita de reconhecimento à área do projecto, no dia 12/10/2010, em colaboração com o
proprietário (Sr. Adelino Duarte da Mota), a entidade proponente (Lagoasol, SA representada pela Eng.ª Sofia Santos) e a equipa que realizou o EIA (Recurso – Estudos e
Projectos de Ambiente e Planeamento, Lda. – representada pela Eng.ª Cláudia Almeida);
realização da consulta pública e análise dos resultados; e,
realização de reuniões da CA.
O presente relatório apresenta a seguinte estrutura:
Capítulo 1

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

Capítulo 2

Caracterização do Projecto – onde são indicadas a localização, características e
justificação do projecto.

Capítulo 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.

Capítulo 4

Consulta Pública – discute os resultados relevantes provenientes de todos os
participantes da CP.

Capítulo 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.

Caracterização do Projecto
Localização e Área do Projecto
A área de intervenção do projecto com 13,3 ha localiza-se na freguesia do Ameal, no concelho de
Coimbra, insere-se na área de concessão mineira Alto da Serra Norte n.º2. A área da concessão
é de 317 ha, sendo a área afecta à exploração a licenciar de 13,3 ha, dos quais 10,6 ha
correspondem à área útil de extracção. O acesso local faz-se directamente pela EN1-7, que
estabelece a ligação com o IC2-EN1 em Condeixa e com a EN341.
O Anexo 2 apresenta a planta de localização da concessão Alto da Serra Norte n.º 2, na qual se
integra a área de intervenção do projecto.
Actualmente existem na área da área de concessão duas pedreiras - S. Pedro, a noroeste e Vale
Covadas, a sul - cujas reservas de areia caulinífera se encontram quase esgotadas, estando por
isso prevista a sua desactivação dentro de três anos. A nova exploração em estudo (projecto)
dará continuidade à actividade e ao funcionamento da instalação industrial de lavagem de areias
localizada próximo da pedreira de Vale Covadas e igualmente dentro da área da concessão. Na
parte noroeste da concessão existe ainda uma unidade industrial do sector da cerâmica, com
área de exploração de argilas, e a norte desta existe uma unidade industrial do sector
metalúrgico.
A área do projecto insere-se na Bacia hidrográfica do Rio Mondego, na sua margem esquerda,
numa das colinas que rodeiam a planície aluvial do Mondego, a jusante de Coimbra. A área situase numa encosta exposta a Norte e que abrange as sub-bacias hidrográficas da Ribeira de Vila
Pouca e da Ribeira de Reveres, bastante próximo da cumeada que as separa da ribeira de
Anoba (sub-bacia da Vala dos Moinhos, que drena para o Paul de Arzila). Apresenta uma
topografia moderada a acentuada (declives predominantes entre os 10 e os 25%). A altimetria do
terreno oscila entre 80 e 120 m na área da exploração e entre 40 e 128 m na área da concessão.
As linhas de água são de reduzida dimensão e o escoamento é temporário. Ocorrem áreas de
floresta de eucalipto e pinheiro bravo e povoamentos mistos. A área do projecto e a sua
envolvente encontra-se bastante alterada ao nível morfológico, devido à floresta de produção, à
indústria extractiva, bem como à presença da A1, que se desenvolve no limite este.
Objectivos e Justificação do Projecto
O principal objectivo do projecto é o aproveitamento dos depósitos minerais de caulino
(Formação Argilo-Gresosa e Conglomerática do Bom Sucesso), obtendo-se ainda como subprodutos a argila e areia. A realização do projecto visa ainda a correcta e faseada recuperação
paisagística das áreas exploradas.
A formação do Bom Sucesso na área do projecto apresenta grande potencialidade para a
indústria extractiva, sendo que consiste num corpo areno-argiloso (camada de 12 m de areias
cauliníferas) que permitem a produção de caulinos filtro-prensados e areias (como co-produto)
com aplicabilidade nos vários sectores da indústria cerâmica. Sobre a camada das areias
cauliníferas ocorre uma camada de argilas, com cerca de 2-3 m de espessura. As argilas (coproduto) são utilizadas na indústria do “barro vermelho”, para cerâmica de construção (telhas e
tijolos).
O caulino é de excepcional brancura e a finura das partículas torna-o particularmente apto para a
indústria cerâmica estrutural e de acabamento. Devida à sua grande qualidade e escassez, tem
mercado assegurado. Com o projecto de exploração pretende-se responder às solicitações
impostas pelos vários segmentos da indústria transformadora cerâmica.
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3

De acordo com o EIA, está prevista a extracção de 957 780 m de areias cauliníferas. Tendo por
3
base a percentagem de caulino nestas areias (12%) com uma densidade de 2 ton/m , obtêm-se
anualmente cerca de 11 493 ton de caulino prensado, considerando 20 anos de exploração.
Ainda resultante do processo de tratamento da areia caulinífera, está previsto ainda uma
produção anual de 96 544 ton de areia comercializável (co-produto).
3

Tendo por base a informação do EIA, está prevista a extracção de 239 445 m de argilas
(camada de argila de cerca de dois a três metros de espessura que ocorre sobre as areias
cauliníferas), resultando em cerca de 23 945 ton/ano de argila comercializável (co-produto).
De acordo com o EIA, a exploração do projecto apresenta um elevado interesse económico para
valores de preço de venda de 9 €/ton para o minério (caulino prensado), de 3 €/ton para a areia
comerciável (co-produto) e de 9 €/ton para a argila (co-produto).
Características da Exploração
Dada a natureza deste jazigo, sobre a camada de areias cauliníferas (que tem uma espessura de
cerca de 12 m) ocorre uma camada de argilas com espessura média de 3m e saibros e terra
vegetal, em camadas aproximadamente horizontais. A exploração será efectuada a céu aberto
por meio mecânico, com recurso a retroescavadora giratória. Após desflorestação e desmatação,
a exploração inicia-se com a preparação do desmonte que consiste na colocação do material a
explorar a descoberto, criando frentes livres para o avanço, que decorrerá preferencialmente
entre a Primavera e o Verão. Segue-se a retirada do saibro que cobre a camada de argila mais
superficial (com espessura média de três metros), que se realizará nos meses de Outono e
Inverno. A exploração desenvolve-se na horizontal seguindo as camadas de argila e segundo
degraus direitos, de cima para baixo, com um número máximo de três degraus com uma altura e
largura média de 10 metros, e inclinação menor ou igual a 45º, assumindo um sentido de lavra
para sul. A profundidade máxima de escavação é de 28,8 metros, sendo a cota de fundo no final
da exploração de 80 metros. As areias cauliníferas obtidas na área de exploração são
transportadas para a unidade de lavagem de areias, através de acessos existentes e interiores à
concessão. Na unidade de lavagem (a cerca de 500 m para sul da área do projecto) é efectuada
a lavagem, separação, classificação dos materiais arenosos, tratamento dos componentes
argilosos prensados (caulino) e armazenagem. Posteriormente são transportados para o exterior.
Está prevista a implementação de medidas de recuperação paisagística no espaço afectado pelo
núcleo de exploração, em concomitância com o avanço da lavra, através da implementação
medidas de recuperação definidas no plano de lavra e de recuperação paisagística. O saibro e os
3
estéreis resultantes da lavagem da areia caulinífera devem atingir o volume de 676 831m (cerca
de 37% do volume de material extraído). Estes materiais serão utilizados na recuperação da área
explorada.
Note-se que a unidade de lavagem é sujeita a licenciamento autónomo, a qual já se encontra,
segundo informação do EIA, licenciada no âmbito das actuais explorações no interior da
concessão. Esta unidade servirá a futura exploração (presente projecto) e, segundo o EIA, não
irá sofrer qualquer alteração. A área de unidade de lavagem inclui instalações de apoio sociais
(instalação sanitária), uma oficina de reparações mecânicas, depósito de gasóleo e local para
deposição de resíduos. Da visita ao local verificou-se a existência de manchas de
hidrocarbonetos no pavimento de betão e, em parte, no solo desprovido de protecção. Verificouse ainda durante a visita, que os óleos se encontravam armazenados de forma pouco segura, em
recipientes desadequados e pouco resistentes a vazamentos, pondo em causa a eventual
contaminação do solo subjacente.
Transporte e Expedição
O equipamento de extracção e transporte consiste: uma retroescavadora giratória, uma pácarregadora e dois dumpers. Da informação do EIA, serão utilizados cerca de 30 veículos/dia
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para transportar as areias cauliníferas para a unidade de lavagem, e posteriormente dois
veículos/dia para o transporte do caulino prensado para as instalações da ADM em Meirinhas
(Pombal) e 13 camiões/dia para o transporte das areias para os locais de consumo. O EIA estima
cerca de oito veículos/dia para transportar as argilas directamente para os locais de consumo. As
argilas e areias (subprodutos) obtidas na exploração transportadas em camiões directamente
para os locais de consumo, estabelecem um percurso que depende do destino final dos
materiais, estando os principais clientes localizados nos seguintes locais: Anadia, Avelãs de Cima
(Anadia), Figueira de Lorvão (Penacova), Ilha (Pombal), Coimbra e Figueira da Foz.
Abastecimento de Água
O abastecimento da água à unidade industrial é inicialmente efectuado através de furo de
captação licenciado para o efeito e posteriormente através de recuperação e reciclagem da água,
em circuito fechado. O processo produtivo de lavagem de areias e aproveitamento do caulino
inclui sistemas de hidrociclonagem a partir dos quais se obtêm águas limpas que são
reintroduzidas no sistema de lavagem. O furo de captação servirá assim unicamente para
compensar as perdas de água retida nos materiais arenosos e argilosos, e para abastecer as
instalações de apoio (instalações sanitárias).
Da apreciação do plano de lavra, estão projectadas vala de drenagem superficial, na zona da
escavação, para recolher as águas pluviais e resultantes da intersecção do nível freático, que
poderão, segundo o plano, ser bombeadas e utilizadas nos períodos mais secos para a rega dos
caminhos e evitar o levantamento de poeiras.
Resíduos e Efluentes Líquidos
Com o projecto serão produzidos resíduos industriais (óleos usados, filtros de óleo, pneus,
resíduos de metais, baterias) resultantes, nomeadamente, da manutenção e alteração dos
equipamentos afectos ao projecto, lubrificação de motores, filtragem de óleos. Segundo o EIA, as
operações de manutenção das máquinas e veículos afectos ao projecto serão efectuadas nas
instalações da empresa na unidade de lavagem, onde os resíduos serão enviados a destino
adequado.
Segundo o EIA, os únicos efluentes líquidos gerados serão as águas residuais provenientes das
instalações sanitárias, estando previsto a sua manutenção e limpeza por entidade competente.
Embora não referido no EIA, deve prever a recolha dos resíduos sólidos equiparados a urbanos
(papéis, embalagens de cartão, de plástico, de vidro, etc.), em vários receptáculos separados,
devidamente acondicionados e identificados, para de seguida serem encaminhados e
depositados no contentor de recepção de lixos domésticos dos Serviços Municipalizados.
As instalações sociais e de higiene encontram-se na unidade de lavagem, excepto um WC
amovível, que será colocado na área de exploração. Os efluentes líquidos aqui gerados serão
enviados para entidades devidamente licenciadas.
Horário de Funcionamento
Segundo o EIA, a actividade laboral desenvolve-se ao longo dos 12 meses do ano, nos dias
úteis, em turnos diários (8h00m-17h00m).
Valor do Investimento
Segundo informação disponibilizada na declaração de envio anexa ao ofício remetido pela
DGEG, o valor do investimento do projecto é de 2 380 000 euros.
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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 exploração do núcleo de exploração na concessão Portela da Várzea 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 instalação de indústrias do sector da
cerâmica nas proximidades do projecto;
perturbação das populações (ruído e poeiras);
recursos hídricos subterrâneos, dada a potencial risco de contaminação com
hidrocarbonetos do aquífero livre 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, Geomorfologia e Recursos Minerais
A área de estudo localiza-se na Bacia Lusitaniana em terrenos do Cretácico Superior e
Paleogénico (base do Cenozóico), mais precisamente na bacia hidrográfica do rio Mondego. As
cotas naquela área variam entre os 40 e os 128 m com elevações que coincidem com as
manchas da Formação de Bom Sucesso (descrita adiante). O relevo da região é ligeiramente
acidentado e entrecortado por linhas de água de direcção geral NNW-SSE subsidiárias do rio
Mondego.
As unidades geológicas interessadas pela exploração são a Formação de Taveiro do
Campaniano-Maastrichitiano(?) (Cretácico Superior) e a Formação do Bom Sucesso do
Paleogénico (base do Cenozóico). A primeira é constituída por uma sucessão de estratos
métricos de pelitos vermelhos, acastanhados ou rosados, laminados e bioturbados,
interestratificados com outros essencialmente arcosarenitos com seixos e calhaus dispersos. A
espessura desta unidade ronda os 170+/- 10 m. A Formação do Bom Sucesso tem uma
espessura máxima de cerca de 80+/- 10 m. É constituída por arcosarenitos muito grosseiros,
imaturos, esbranquiçados a esverdeados com frequentes corpos de conglomerados
heterométricos submaturos a imaturos. Os minerais argilosos predominantes são as esmectites e
as ilites, ocorrendo ainda a caulinite em menor percentagem e outros sob forma vestigial.
O Cretácico desta região estrutura-se num monoclinal muito pouco inclinado para ocidente, não
ocorrendo na área de estudo qualquer acidente tectónico assinalável. Em termos regionais
ocorrem a leste importantes falhas de direcção geral N-S a NNE-SSW que colocam em contacto
unidades progressivamente mais antigas até ao contacto com o soco hercínico mais a leste,
falhas essas que são contemporâneas da abertura da Bacia Lusitaniana.
Não são conhecidos valores geológicos com interesse científico ou com particular significado
geológico na área afectada pelo projecto.
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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 α de 0,3.
Os recursos geológicos na área do projecto reportam-se à ocorrência de areias comuns, argilas
comuns e caulinos (areias cauliníferas), que são utilizados na indústria cerâmica. As argilas são
utilizadas na indústria do “barro vermelho”, para cerâmica de construção (telhas e tijolos).
As areias cauliníferas fazem parte da Formação Argilo-Gresosa e Conglomerática da Senhora do
Bom Sucesso. Sobre a camada das areias cauliníferas que apresenta uma espessura de 12 m,
ocorre uma camada de argilas com uma espessura média de 3 m e saibros e terra vegetal em
camadas sensivelmente horizontais. A estimativa das reservas na área da concessão e na área
3
3
de exploração proposta são, respectivamente: 28 521 909 m e 957 780 m de areia caulinífera,
3
3
3
3
7 130 477 m e 239 445 m de argila, 19 014 606 m e 638 520 m de saibro.
Após o processo de lavagem das areias cauliníferas os quantitativos obtidos na área de
3
3
exploração proposta são: 114 934 m de caulino, 804 535 m de areia comercializável, e
3
38 311 m de areia grossa >1mm (estéril).
No que diz respeito ao factor ambiental geomorfologia refere-se que a exploração de minas a
céu-aberto criam sempre impactes “negativos” na geomorfologia e esses encontram-se
estreitamente relacionados com os impactes negativos induzidos na paisagem, sendo
genericamente denominados por impactes visuais.
Os potenciais impactes negativos na geomorfologia que serão gerados por esta nova exploração,
estão relacionados com a alteração topográfica que será imposta na zona de extracção, e com o
avolumar de materiais (terras vegetais, material estéril e formação produtiva explorada) nas áreas
de deposição/stockagem, aspectos que em termos visuais certamente irão descaracterizar a
paisagem local de matriz florestal.
Neste tipo de intervenção mineira não há maneira de evitar estes impactes mas dado o tipo de
recurso em causa (areias cauliníferas), existem algumas características apontadas no EIA que
minimizam estes impactes, nomeadamente:
face às características da exploração e do desmonte da formação produtiva a explorar, não
há a considerar na área do projecto a formação de qualquer tipo de escombreira que
eventualmente pudesse resultar da deposição de material desaproveitado no processo
produtivo; e,
as reduzidas volumetrias de materiais sobrantes (terras vegetais e material estéril) serão
integralmente utilizadas nas acções de recuperação paisagística do núcleo de exploração.
Quanto aos impactes na geologia, refere-se que a exploração de um recurso não renovável e
limitado através da sua remoção da zona de extracção numa área de 10,64 ha, provocará um
impacte negativo, contudo de magnitude moderada e de significância reduzida. Não se prevê a
afectação de património geológico.
Embora não referido no EIA, de salientar a possibilidade de poderem ocorrer impactes
relacionados com a instabilidade dos taludes, impactes esses pouco prováveis, caso sejam
cumpridas as medidas de minimização preconizadas no presente parecer (Anexo 3). Destaca-se
a necessidade de acompanhamento da exploração do recurso por especialista(s) na identificação
de possíveis problemas relacionados com os taludes derivados da implementação da corta no
local.
Pelo exposto, reconhece-se que existem impactes negativos inevitáveis mas pouco significativos
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3.3

Água - Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos
A concessão Alto da Serra Norte n.º 2 localiza-se na bacia hidrográfica da Vala do Paul de Arzila,
a qual é afluente do rio Mondego. A área de concessão mineira abrange as seguintes sub-bacias:
ribeira da Malga e do regueiro da Anobra, que drenam para a vala dos Moinhos, que por
sua vez drena para a vala do Paul de Arzila; e,
ribeira de Frades, da ribeira de Reveles e da ribeira de Vila Pouca, que drenam para a
vala do Sul, que por sua vez drena para a vala do Paul de Arzila.
A área de exploração situa-se essencialmente na cabeceira da ribeira de Vila Pouca e zona de
fronteira com as sub-bacias da ribeira de Reveles e regueiro de Anobra. Na área de exploração
encontra-se uma linha de água afluente da ribeira de Vila Pouca, a qual é descrita como
incipiente, sem caudal permanente, sendo identificada no terreno apenas por um pequeno sulco.
Para fazer a caracterização da qualidade da água superficial, o EIA utilizou os dados de
qualidade da água de 3 estações do SNIRH, nomeadamente 2 na vala do Paul de Arzila (13F/06
e 12F/07) e 1 no rio Mondego (12G/25). Os valores dos resultados analíticos foram comparados
com o DL 306/2007, de 27/08 (consumo humano) e o anexo XVI (qualidade da água destinada à
rega), do DL 236/98, de 01/08, tendo concluído que o parâmetro amónia ultrapassou o valor limite
do permitido para consumo humano, na vala do Paul de Arzila (12F/07).
Comparando os resultados analíticos da vala do Paul de Arzila com a classificação do INAG para
a qualidade da água para fins múltiplos dos cursos de água, conclui-se que na referida vala do
Paul de Arzila, em 2008 a classificação da água foi D (muito poluída) e em 2009 foi C (poluída),
devido à concentração dos nitritos.
Como possíveis fontes de poluição das linhas de água da envolvente do projecto, o EIA refere
diversos locais de extracção existentes na área de concessão, o aterro sanitário da ERSUC de
Coimbra, nomeadamente, esgotos urbanos, esgotos de unidades industriais e agro-industriais.
No que respeita aos recursos hídricos subterrâneos, a área do projecto insere-se no sistema
aquífero Condeixa-Alfarelos da Orla Mesocenozóica Ocidental.
A fim de poder concluir acerca da posição do nível freático local, o estudo fez o inventário dos
pontos de água existentes na envolvente e dentro da área do projecto. Foram assim
inventariados 21 poços utilizados para rega (na sua maioria) e actividades industriais, nos quais
foi medido o nível hidrostático o qual se encontrava à profundidade média de aproximadamente
30 metros. Com base nestes dados o EIA também concluiu acerca da direcção do fluxo
subterrâneo, referindo que este se faz na área do projecto de norte para sul.
Para a caracterização da qualidade da água subterrânea, o EIA utilizou os dados de qualidade da
água das estações de monitorização do SNIRH mais próximas do local de instalação do projecto,
que estão disponíveis. As estações consideradas são a 250/35, 240/81, 240/58 e o furo 118/241
referido por Cunha, L. (2008) na tese de mestrado intitulada Contributo para o estudo
Hidrogeológico da Carta 19-D (Coimbra – Lousã). Os valores dos resultados analíticos foram
comparados com o DL 306/2007, de 27/08, tendo-se concluído que as estações 250/35 e 240/81
apresentam valores superiores aos limites para consumo humano, nos parâmetros
microbiológicos. Quando comparados com o anexo XVI (qualidade da água destinada à rega) do
DL 236/98, de 01/08, conclui-se que as estações 240/58 e 240/81 foram excedidos para o valor
máximo recomendado (VMR) do parâmetro cloreto. Este parâmetro não apresenta valor máximo
admissível (VMA). No que respeita a informação sobre análises a hidrocarbonetos, os dados
disponíveis referem-se a amostras recolhidas durante o ano de 2005 nas estações do SNIRH, e
são sempre inferiores ao limite de detecção de 0,01 mg/l.
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A determinação da vulnerabilidade à poluição das massas de água subterrânea suportadas pelas
formações geológicas aflorantes (Arenitos e Argilas de Taveiro) na área de estudo foi obtida a
partir do método DRASTIC (Aller et al., 1987). Considera-se que as formações aquíferas
subjacentes, pertencentes ao sistema aquífero Condeixa-Alfarelos não apresentam risco à
poluição uma vez que estas encontram-se a profundidades muito elevadas, provavelmente
superiores a 170 m. O valor obtido para o índice de vulnerabilidade DRASTIC para a formação
aquífera constituída por arenitos e argilas do Cretácico superior (Formação de Taveiro) no local
em estudo foi de 90, pelo que corresponde uma vulnerabilidade à poluição baixa.
No que respeita à avaliação de impactes ao nível dos recursos hídricos superficiais, considera-se
que o projecto poderá, em consequência dos trabalhos de preparação do desmonte e os
depósitos de materiais, introduzir alterações dos padrões de drenagem superficial. Contudo, dado
que o depósito temporário das terras superficiais (terra vegetal e saibro) será efectuado em
pargas afastadas das linhas de água, este impacte é minimizado. Pode ainda ocorrer a formação
temporária de lagoas, contudo a água destas lagoas, de acordo com a apreciação do EIA, terá
tendência a infiltrar-se e não a escorrer para a rede de drenagem superficial.
No entanto a qualidade da água pode ser afectada pelas operações resultantes das actividades
extractivas, devido ao arrastamento de partículas em suspensão nas águas de escorrência
superficial, em alturas de maior precipitação, ou deposição de partículas de poeiras, bem como
da descarga acidental de óleos e lubrificantes utilizados nas máquinas e veículos da exploração,
sendo considerados estes impactes negativos, contudo minimizáveis. Segundo o EIA, as
operações de manutenção são efectuadas na unidade de lavagem das areias, supostamente
preparada para o efeito, e atendendo ao baixo número de veículos afectos à exploração, e sua
manutenção, estes impactes podem ser evitados.
As instalações sociais e de higiene encontram-se na unidade de lavagem, excepto um WC
amovível, que será colocado na área de exploração. Os efluentes líquidos aqui gerados serão
enviados para entidades devidamente licenciadas, pelo que o seu impacte será negligenciável.
Durante a fase de funcionamento está previsto construir-se uma rede de drenagem periférica, nas
zonas de escavação, de modo a controlar o nível das águas pluviais nos locais de escavação e
consequente diminuição / ausência do arraste de partículas sólidas pelas águas de escorrência.
Ao nível dos recursos hídricos subterrâneos, os impactes são sobretudo devidos à remoção de
solo de cobertura e ao desmonte contribuindo para o aumento da vulnerabilidade do aquífero
subjacente à poluição; e, à intercepção do nível freático do aquífero superficial (instalado na
formação do Bom Sucesso) e consequente afectação e diminuição da produtividade de eventuais
captações existentes na proximidade da área do projecto que captam nesta formação.
Relativamente à qualidade das águas subterrâneas, os impactes poderão ser devidos a possíveis
derrames acidentais de óleos e afins, descarga acidental de efluentes e aumento do teor de
partículas sólidas, sendo estes impactes considerados negativos, e caso ocorram significativos.
No entanto, através do cumprimento das medidas de minimização estes impactes poderão ser
evitados.
Segundo o EIA, estes impactes far-se-ão sentir apenas ao nível do aquífero superficial instalado
na formação do Bom Sucesso, não sendo expectável qualquer impacte sobre o aquífero instalado
na formação do Taveiro, e afectação dos furos localizados nesta formação, uma vez que este
ocorre a profundidades superiores à cota da base da exploração.
Relativamente aos programas de monitorização propostos no estudo para os recursos hídricos,
este deverão ser revistos de modo a considerarem os aspectos que se enumeram nos pontos
constantes do Anexo 3, destacando-se a necessidade de:
efectuar a monitorização da qualidade das águas superficiais e subterrâneas na fase
prévia à exploração e durante toda a fase de exploração; e,
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monitorizar o nível hidrostático dos poços e furos susceptíveis de serem afectados pela
exploração, devendo incluir a monitorização em pelo menos três furos instalados no
aquífero superficial (instalado na formação do Bom Sucesso) e profundo (instalado na
formação do Taveiro).
Face ao exposto considera-se que os impactes negativos do projecto ao nível dos recursos
hídricos superficiais e subterrâneos poderão ser minimizados, com a correcta implementação das
medidas de minimização, e cumprimento dos planos de monitorização expostos neste parecer
(Anexo 3).

3.4

Solo e Uso do Solo
Segundo o EIA, no interior da concessão do “Alto da Serra Norte nº 2” e sua envolvente mais
próxima dominam os Podzóis órticos associados a Cambissolos êutricos. Os Podzois são solos
evoluídos, de perfil ABC, modernos, derivados de materiais de acumulação (areias), ácidos, não
agregados, de fertilidade reduzida a média. Estes solos apesar de serem evoluídos, são muitas
vezes empobrecidos devido a um processo de lavagem que leva à diminuição dos elementos
nutritivos, diminuindo a sua capacidade de uso agrícola e contribui para que se possa tornar
muito desfavorável para a presença de vegetação, com excepção das ericáceas e de espécies
resinosas pouco exigentes, espécies estas que se verificou predominarem no local de estudo e
na sua envolvente.
Face ao exposto, pode assumir-se que os solos presentes na área do projecto são solos
evoluídos sem aptidão para o uso agrícola, mas com aptidão para o uso florestal.
As acções de decapagem que serão efectuadas no terreno têm como principal consequência a
alteração da actual ocupação do solo (ocupação florestal). Efectivamente, apesar da baixa
aptidão agrícola do solo na área do projecto, a sua remoção, acompanhada pela destruição de
algum coberto vegetal rasteiro e pelo abate de pinheiro bravo e de eucalipto comum, constituem
as acções que serão necessárias efectuar durante o desenvolvimento da lavra na concessão.
A ocupação do solo para uso industrial, no caso da actividade de extracção de areias
especiais/argilas cauliníticas, tem um carácter temporário, estando dependente das reservas
exploráveis e da dinâmica dos mercados que as consomem.
Esta alteração do uso do solo irá provocar impactes negativos directos, localizados, de magnitude
reduzida e pouco significativos. No entanto a implementação das medidas de integração
paisagística contribuirá para a minimização destes impactes.
Ao nível dos impactes cumulativos, em virtude da área de intervenção do projecto não ser
dissemelhante às outras áreas já perturbadas pela actividade extractiva nas unidades similares, o
efeito cumulativo aparente é proporcional à área de intervenção do projecto. No entanto, as
medidas de recuperação paisagística implementadas em fase com o processo extractivo, em
particular aquelas que atendem à protecção do solo armazenado, tendo em consideração as
melhores técnicas disponíveis (MTD`s), permitem minimizar os impactes causados no solo, não
havendo por isso desenvolvimento de um efeito cumulativo efectivo.
Considera-se que o cumprimento integral das medidas constantes no plano de recuperação
paisagística (Anexo 3) confere viabilidade na recuperação da área de intervenção, em termos de
solos e restituição do uso e ocupação.
Quanto a eventual contaminação do solo decorrente do projecto, a qual a acontecer originará um
impacte negativo, terá na correcta implementação das medidas cautelares constantes no Anexo 3
a diminuição da sua potencialidade, sendo de destacar a não realização de qualquer operação de
manutenção dos equipamentos na área do projecto, mas sim em locais apropriados para o efeito
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e quando for detectada qualquer ocorrência de contaminação de solo, deverá ser isolado o local,
assim como proceder-se à recolha e ao tratamento adequado do solo contaminado.
As medidas cautelares a implementar para diminuir a potencialidade de ocorrência de derrame no
solo também abrangem a preocupação pela não afectação dos recursos hídricos.
Considera-se que os impactes do projecto nos solos, apesar de negativos, são minimizáveis,
desde que as medidas de minimização tendentes à recuperação paisagística sejam levadas a
cabo.

3.5

Planeamento e Ordenamento do Território
Conforme referido, embora os terrenos afectos à concessão mineira possam abranger áreas mais
vastas dos concelhos de Coimbra e Condeixa-a-Nova, a análise efectuada no âmbito do
ordenamento do território, incide apenas na área de exploração, uma vez que será nesta área
que o projecto introduzirá modificações e alterações, ao nível do uso solo.
De acordo com informação constante dos Instrumentos de Gestão Territorial, a área de
exploração, relativa à pretensão, insere-se apenas no município de Coimbra onde vigora o Plano
Director Municipal (PDM) deste concelho.
O PDM de Coimbra, publicado por Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 24/94 (D.R I
Serie-B de 22/02/1994), alterado por R.C.M. n.º 62/97 (D.R. 88 de 05/04/1997)), encontra-se
actualmente em processo de revisão.
Analisados o local proposto e as áreas a intervencionar com a exploração de caulinos, tendo em
conta as disposições do PDM de Coimbra, verifica-se que a área de intervenção interfere, a
oeste, com a condicionante Reserva Ecológica Nacional (REN).
De acordo com a planta de ordenamento do PDM de Coimbra, a área de exploração, insere-se
na classe “Zonas Florestais”, às quais se aplicam as disposições constantes do artigo 53.º da
Secção II - “Área exterior à cidade”, do regulamento do respectivo PDM que refere:
Artigo 53.º
Zonas florestais
1- Zonas florestais são as destinadas à produção de material lenhoso, resinas e outros produtos
florestais, e ou pastorícia.
Têm ainda a como fim assegurar a correcção das disponibilidades hídricas, diminuir os riscos de
erosão dos solos, permitindo a sua recuperação funcional e o incremento do valor ecos sistémico
e recreativo da paisagem.
2- Nas zonas florestais, poderão ser autorizadas construções, nas seguintes condições:
a) Edificações para apoio exclusivamente florestal……………….………………………………. .;
b) Edificações de apoio habitacional do respectivo proprietário……….………………………..…;
c) Equipamentos de interesse social e cultural e empreendimentos (comerciais ou industriais) de
indiscutível interesse económico, ………………………………………………………………...;
d) Explorações pecuárias nas seguintes condições: ………………………….…………………...;
3 - As edificações já existentes nestas zonas, …………………………………………………….;
4 – Nas zonas florestais incluídas em REN, qualquer construção, deverá ser precedida de
parecer favorável ………………………………………………………………………………………;
5 – Segundo o grau de risco de incêndio, as manchas florestais, são agrupadas em quatro
classes:……………………………………………………………………………………………;
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Da leitura das disposições do regulamento do PDM de Coimbra, relativas às “Zonas Florestais”
onde a pretensão se insere, constata-se que aquelas são omissas relativamente à acção
pretendida.
Atendendo ao eventual valor económico do recurso geológico existente na área do projecto, já
com algumas explorações (pedreiras) que se presumem licenciadas, na envolvente próxima da
pretensão, e dado que o regulamento do PDM não interdita a acção em causa, poderá
considerar-se a pretensão, como compatível com o referido plano.
Da consulta da carta da REN do concelho de Coimbra, aprovada pela Portaria 6/93 (DR 3, I-B,
1993.01.05), verifica-se que as acções relacionadas com a pretensão interferem a oeste, com
áreas de REN, em cerca de 30% da área de exploração, e na tipologia “Áreas estratégicas de
protecção e recargas de aquíferos”, estando sujeita a autorização da CCDRC, de acordo com a
alínea d) do Item V do Anexo II do Regime Jurídico da REN (RJREN).
Para esse efeito, seria necessário cumprir com o estabelecido nos nºs 1 e 2 da Portaria n.º
1356/2008, de 28 de Novembro, na observância dos requisitos constantes da alínea d) do Item V,
do Anexo I da referida portaria, isto é:
V — Prospecção e exploração de recursos geológicos (massas minerais — pedreiras)
d) Novas explorações ou ampliação de explorações existentes
A pretensão pode ser autorizada desde que cumpra, cumulativamente, os seguintes requisitos:
Esteja prevista e regulamentada em plano municipal de ordenamento do território;
Seja reconhecida, pela autarquia, como revestindo interesse público municipal;
No caso de ampliação, deve a mesma ser justificada por razões de necessidade decorrente do
uso existente;
Seja comprovada, pelo requerente, a inexistência de alternativas de localização viável em áreas
não integradas na Reserva Ecológica Nacional;
No caso de a 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 225/2007, de 31 de Maio;
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 pósexploração, podendo ainda apresentar medidas de recuperação de outras pedreiras
ambientalmente degradadas;
Nos leitos dos cursos de água a mobilização e extracção de inertes pode ser autorizada desde
que previstas em planos específicos de gestão de extracção de inertes em domínio hídrico ou se
destine a melhorar as condições de funcionamento do curso de água ou se enquadre na
implementação de uma utilização do domínio hídrico ou se enquadre numa medida de
conservação e reabilitação da rede hidrográfica e zonas ribeirinhas, nos termos previstos \no
artigo 33.º da Lei da Água;
e na conformidade com os IGT (PDM de Coimbra) para a área de estudo.
Efectivamente, da consulta dos elementos constantes do processo, verifica-se que não é dada
satisfação aos requisitos acima referidos, nomeadamente porque a pretensão não se encontra
prevista nem regulamentada no Plano Municipal de Ordenamento do Território (PMOT), pelo que
em sede de revisão/alteração do PMOT esta situação deverá ser acautelada.
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Da consulta da carta da Reserva Agrícola Nacional (RAN) do concelho de Coimbra, verifica-se
que a pretensão, não interfere com áreas desta condicionante.
Na consulta da carta de condicionantes do PDM (outras condicionantes), constata-se que a área
de estudo não interfere com qualquer outra servidão administrativa.
No entanto e de acordo com a carta militar à escala 1/25000, verifica-se que na área de estudo, a
pretensão interfere com uma linha de água e dois caminhos, pelo que devem ser salvaguardados
os afastamentos e disposições legais aplicáveis.
Face ao exposto e em termos de ordenamento do território, atendendo ao eventual valor
económico do recurso geológico existente e considerando que o PDM de Coimbra, nas Zonas
Florestais, não interdita a acção pretendida, pode concluir-se, pela viabilização da pretensão nas
áreas não abrangidas pela REN. A eventual viabilização da pretensão em áreas de REN, poderá
passar pela revisão/alteração do PDM, de forma, a que o mesmo preveja e regulamente a
actividade pretendida.
De referir ainda que devem ser implementadas as medidas de minimização preconizadas no EIA,
apresentadas as medidas de compensação ambiental conforme requisito vi, da alínea d) do Item
V, do Anexo I da Portaria 1356/2008, bem como proceder às operações de recuperação
paisagística e ambiental com a requalificação da área intervencionada, capacitando-a para o
restabelecimento do uso florestal de produção.
Destaca-se a necessidade de serem iniciados os processos de obtenção de deliberação da CM
de Coimbra (ao abrigo do estabelecido no Regulamento do PDM de Coimbra) e de autorização
de exploração de recursos geológicos em área de REN (ao abrigo do Decreto-Lei nº 166/2008, de
22/08, e da Portaria nº 1356/2008, de 28/11).

3.6

Sistemas Ecológicos
A área de estudo não se encontra inserida em nenhuma área classificada como sendo de
conservação da natureza, nomeadamente em Área Protegida ou Sítio da Rede Natura: Zona de
Protecção Especial (Directiva Aves) e Sítios da Lista Nacional (Directiva Habitats). A área
classificada mais próxima é o Paul de Arzila, a cerca de 1,5 km a oeste.
Em relação aos recursos florísticos, a área da concessão onde se insere o projecto apresenta
reduzida diversidade biológica, estando bastante intervencionada. A área do projecto apresenta
um uso essencialmente de floresta de produção de eucalipto (Eucaliptus sp.) e pinheiro bravo
(Pinus pinaster), em povoamentos puros e mistos. O coberto vegetal apresenta baixa cobertura
sendo constituído essencialmente por espécies arbustivas. Ocorrem ainda, na área da concessão
e envolvente próxima, áreas bastante intervencionadas devido à indústria extractiva, um aterro e
outras actividades industriais. Em algumas áreas, observou-se plantas exóticas, nomeadamente,
acácias: mimosa (Acacia dealbata) e acácia-das-espigas (Acacia longifolia). Na mancha florestal
é possível observar alguns carvalhos (Quercus spp.) dispersos.
A presença de elenco florístico pouco diversificado, associado principalmente à floresta de
produção, e a existência de biótopos artificializados, e a ocorrência de biótopos com pouco
interesse ecológico, permite considerar que a área do projecto apresenta um baixo valor
ecológico.
Relativamente à fauna, as comunidades de avifauna existentes na área de estudo têm
maioritariamente estatuto de “pouco preocupante”. As espécies de mamíferos considerados como
potencialmente ocorrentes na área de influência do projecto, têm maioritariamente estatuto de
“pouco preocupante”, com excepção do coelho-bravo (Oryctolagus caniculus), com estatuto de
“quase ameaçado”.
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No que diz respeito aos anfíbios e répteis, são espécies que dependem da existência de habitats
associados a massas de água permanentes em microclimas húmidos, pelo que é baixa a
probabilidade da presença deste grupo faunístico na área do projecto. A sua ocorrência na área
de estudo poderá estar eventualmente associada a pequenas lagoas que se possam formar na
área de exploração, contudo a água destas lagoas (de carácter temporário), de acordo com a
apreciação do EIA, terá tendência a infiltrar-se, reduzindo ainda mais essa probabilidade.
Uma vez que é considerado como sendo pouco provável a ocorrência de espécies com estatuto
de conservação, devido ao tipo de biótopos presentes na área de estudo e ao elevado grau de
intervenção antropogénica, considera-se que em termos dos recursos faunísticos o valor
ecológico da área é igualmente reduzido. As espécies referenciadas para a área de estudo são
espécies comuns e com ampla distribuição em Portugal e na Europa.
Tendo em consideração as características da área de implantação do projecto e da sua
envolvente, considera-se este descritor como sendo de menor relevância, não sendo de esperar
impactes negativos significativos.
No entanto, considera-se que a aplicação das medidas de recuperação ambiental previstas com
o decorrer do avanço da lavra permitirá atenuar os impactes negativos sobre a ecologia

3.7

Qualidade do Ar
Para a caracterização da situação de referência da qualidade do ar na zona do projecto foram
analisados os dados da qualidade do ar monitorizados nas estações fixas mais próximas da área
do projecto que dispõem de uma tipologia de fundo, nomeadamente a estação do Instituto
Geofísico em Coimbra e a estação de Montemor-o-Velho. Os dados obtidos nas estações
referidas evidenciam problemas pontuais em termos da qualidade do ar relativamente ao
poluente partículas PM10 e alguns problemas com o poluente secundário ozono.
Foram identificadas no EIA como principais fontes de emissão de poluentes atmosféricos na zona
de estudo o tráfego rodoviário que circula na A1 e o aterro sanitário da ERSUC – Resíduos
Sólidos do Centro, S.A (ERSUC, SA) localizado a este da área da concessão, cuja análise
descritiva sobre os poluentes emitidos em cada uma das situações, refere que o poluente
partículas é dos menos emitidos.
Da exploração da pedreira o maior impacte negativo esperado, quanto ao descritor qualidade do
ar, são as partículas, que resultam essencialmente da circulação dos veículos pesados, quer
dentro da pedreira, quer nas vias rodoviárias não pavimentadas de acesso à pedreira, cuja
magnitude do impacte depende da proximidade de aglomerados populacionais à pedreira.
Neste sentido, deve ser implementado um programa de monitorização da qualidade do ar na
envolvente da área de exploração e/ou junto às povoações (receptores sensíveis) mais próximas,
até ao raio de 1 km, com a salvaguarda de que 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. Pretende-se que este plano sejam
específico e ajustado aos resultados obtidos. Para maior detalhe sobre o plano de monitorização
da qualidade do ar vide o Anexo 3 ao presente parecer, onde estão definidos, entre outros, os
parâmetros a avaliar e os métodos de amostragem da qualidade do ar.
Considera-se que as medidas preventivas dos impactes gerados na qualidade do ar
apresentadas no EIA, e transpostas para o presente parecer (Anexo 3) são adequadas.
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3.8

Património Arqueológico e Arquitectónico
A metodologia para elaboração da vertente patrimonial do EIA, com a qual se concorda, assentou
em três fases:
1. pesquisa documental para identificação de eventuais ocorrências patrimoniais
conhecidas na área de estudo: levantamento bibliográfico, levantamento toponímico e
fisiográfico e levantamento geológico;
2. prospecção sistemática da área de incidência do projecto; e,
3. sistematização e registo sob a forma de inventário.
Da pesquisa documental resultou a identificação de uma ocorrência patrimonial na área de
estudo do projecto, correspondente à área de concessão: Nº1 Quinta do Mirante.
Na zona de exploração não foram identificadas ocorrências patrimoniais em nenhuma das fases
do estudo. Refira-se, porém, que a prospecção foi fortemente condicionada pelas condições de
visibilidade do solo, do que resultaram grandes lacunas de conhecimento.
Com base nos dados recolhidos aquando da caracterização da situação de referência não são
expectáveis quaisquer impactes ao nível da componente patrimonial.
Face ao exposto, considera-se que do ponto de vista patrimonial não existem inconvenientes à
implementação do projecto, desde que cumpridas as medidas de minimização preconizadas no
presente parecer (Anexo 3).

3.9

Paisagem
A área do projecto insere-se na Bacia hidrográfica do Rio Mondego, na sua margem esquerda,
numa das colinas que rodeiam a planície aluvial do Mondego, a jusante de Coimbra. A área situase numa encosta exposta a norte e que abrange as sub-bacias hidrográficas da Ribeira de Vila
Pouca e da Ribeira de Reveres, bastante próximo da cumeada que as separa da ribeira de
Anoba (sub-bacia da Vala dos Moinhos, que drena para o Paul de Arzila). Apresenta uma
topografia moderada a acentuada (declives predominantes entre os 10 e os 25%). A altimetria do
terreno oscila entre 80 e 120 m na área da exploração e entre 40 e 128 m na área da concessão.
As linhas de água são de reduzida dimensão e o escoamento é temporário. Ocorrem áreas de
floresta de eucalipto e pinheiro bravo e povoamentos mistos. A área do projecto e a sua
envolvente encontra-se bastante alterada ao nível morfológico, devido à floresta de produção, à
indústria extractiva, bem como à presença da A1, que se desenvolve no limite este.
”, A área de estudo insere-se em duas Unidades de Paisagem (UP) - Coimbra e Baixo Mondego
e Beira Litoral: Leiria - Ourém – Soure. Estas unidades foram caracterizadas do seguinte modo:
UP Coimbra e Baixo Mondego: esta unidade abarca as paisagens do Baixo Mondego,
desde Coimbra até à Figueira da Foz, abrangendo o vale do Rio Mondego e as
respectivas encostas. O vale do Mondego, largo e fértil, apresenta-se quase
exclusivamente ocupado por sistemas agrícolas intensivos, onde dominam os campos de
milho, mas ainda marcado por uma forte presença de vastas superfícies de arrozal e de
pastagens, pontuados por vezes por maciços de choupos. Nas encostas verifica-se a
existência de povoamentos florestais quase contínuos. A proximidade a Coimbra levou
ao crescimento dos pequenos núcleos urbanos, por vezes mal estruturados, ligados por
estradas que se desenvolvem na base da encostas. Destaca-se nesta unidade a Reserva
Natural do Paul de Arzila. Uma das infra-estruturas com grande impacte nesta paisagem
é o corredor da A1-IP1. Apenas a parte norte da área de estudo é abrangida por esta
unidade de paisagem.
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UP Beira Litoral: Leiria - Ourém - Soure: paisagem de transição entre o norte e o sul,
apresentando uma morfologia suave, entrecortada por vales férteis. Nas encostas a
oliveira é uma presença importante, a par de grandes manchas de pinhal e eucaliptal.
Esta unidade é atravessada por vias rodoviárias de grande impacte paisagístico, como é
o caso da A1-IP1. É nesta unidade que se insere a maior parte da área de estudo do
projecto em análise.
No EIA foram definidas sub-unidades de paisagem, referidas como “Unidades Visuais” (UV). O
EIA não estabelece qualquer relação hierárquica entre estes dois níveis de classificação da
Paisagem. Estas subunidades foram caracterizadas do seguinte modo:
UV1 – Vale do Mondego: planície aluvial do vale do Mondego, incluindo a zona húmida a
norte da área de estudo. Área de relevo plano, artificializada pela alteração do leito dos
cursos de água e pela construção de canais de irrigação. As culturas características são
arroz, milho e hortícolas.
UV2 – Vale do Arzila: abrange a zona húmida do Paul do Arzila, a oeste da área de
estudo. Zona plana, com pauis ocupados com vegetação característica de zonas
húmidas. Pela sua singularidade, encontra-se classificada como Reserva Natural do Paul
de Arzila e incluída na Rede Natura 2000.
UV3 – Áreas urbanas e peri-urbanas: constituída pelas áreas urbanas na envolvente da
cidade de Coimbra, tais como Taveiro, Vila Pouca do Campo, Ameal e Arzila, ao longo da
EN341, e Antanhol e Valongo.
UV4 – Espaços industriais e equipamentos: constituída pelas áreas industriais,
comerciais e de equipamentos de grande dimensão, como o Estádio Municipal, o
Mercado Abastecedor de Coimbra, o Retail Park do Mondego, a Zona Industrial de
Taveiro, o Aterro Sanitário de Coimbra, a Estação de Tratamento de Águas Residuais
(ETAR) e o Aeródromo Municipal. Nesta unidade incluem-se ainda as áreas de indústria
extractiva existentes na envolvente do projecto.
UV5 – Espaços rurais: caracteriza-se pela presença de pequenos aglomerados rurais e
espaços agrícolas. Ocorre principalmente na zona de vale dos principais cursos de água.
UV6 – Espaços florestais: esta unidade abrange os pontos mais altos e de relevo mais
acidentado. Domina a floresta de produção de eucalipto e pinheiro-bravo, em
povoamentos puros e mistos.
UV7 - Vias de comunicação: são consideradas as vias A1, que se desenvolve no sentido
norte-sul, aproximadamente a 1 km a nascente da área do projecto e a EN341, cujo
traçado se desenvolve mais a norte e próximo e sensivelmente paralelo ao Rio Mondego.

A concessão mineira onde se situa o projecto em análise insere-se na sua totalidade na Unidade
de Paisagem Beira Litoral: Leiria-Ourém-Soure e sobrepõe-se às subunidades Espaços
industriais e equipamentos (UV4); Espaços rurais (UV5) e Espaços florestais (UV6). A área de
exploração em projecto situa-se maioritariamente na subunidade 6, sobrepondo-se numa estreita
faixa, a sul, com a subunidade Espaços industriais e equipamentos (UV4).
No que respeita à análise visual da paisagem, a área de estudo, segundo o EIA, define-se da
seguinte forma:
A Qualidade Visual da Paisagem é predominantemente elevada nas Subunidades Vale do
Mondego (UV1) e Vale do Arzila (UV2); Média nas Subunidades Espaços rurais (UV5) e Espaços
Florestais (UV6); e Baixa nas Subunidades Áreas urbanas e peri-urbanas (UV3), Espaços
industriais e equipamentos (UV4) e Vias de comunicação (UV7). A Capacidade de Absorção
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Visual da Paisagem é predominantemente elevada nas Subunidades Espaços Industriais e
equipamentos (UV4), Espaços florestais (UV6) e Vias de Comunicação (UV7); Média nas Áreas
Urbanas e peri-urbanas (UV3) e Espaços rurais (UV5) e Baixa nas Subunidades Vale do
Mondego (UV1) e Vale do Arzila (UV2). Finalmente, a Sensibilidade Visual da paisagem é
predominantemente Elevada nas Subunidades Vale do Mondego (UV1) e Vale do Arzila (UV2);
Média nas Subunidades Áreas urbanas e peri-urbanas (UV3) e Espaços rurais (UV5) e Baixa nas
Subunidades Espaços Industriais e equipamentos (UV4), Espaços Florestais (UV6) e Vias de
comunicação (UV7).
Assim, a maior parte da área da concessão , assim como toda a área do projecto , localiza-se
numa área predominantemente de Média Qualidade Visual e Elevada Capacidade de Absorção –
logo, com Baixa Sensibilidade Visual. Uma pequena extensão da concessão mineira, fora da área
do projecto, abrange áreas de Média Sensibilidade Visual.
A avaliação do impacte visual do projecto sobre a envolvente foi realizada em termos de
exposição visual da área de exploração, para a situação mais desfavorável, que corresponde à
ausência de coberto vegetal quer na área de intervenção, quer na sua envolvente (dentro da área
de estudo). Sensivelmente 25% da área de estudo tem potencial de visibilidade para a área do
projecto. Quanto aos potenciais observadores localizados nestas áreas, o estudo indica que
existe visibilidade para a área de projecto a partir dos aglomerados populacionais da Quinta dos
Cunhas, da Quinta do Mirante e de Antanhol. Em relação às rodovias, a A1 apresenta uma
pequena extensão a partir da qual será possível ter visibilidade para a área de projecto. Em
relação à EN1-7, que contorna esta área por sudeste, não apresenta visibilidade para a área de
extracção.
As acções de preparação do desmonte e traçagem e da construção da rede de drenagem,
resultarão numa degradação visual da paisagem, decorrente da remoção do coberto vegetal e da
remoção de materiais inertes superficiais sem interesse para a exploração. Estas acções terão
um impacte negativo, directo, certo, temporário, reversível, local, de magnitude reduzida e pouco
significativo.
As acções de desmonte, de depósito temporário de inertes e de extracção e transporte de
materiais terão como consequências: a alteração da morfologia do terreno e da sua drenagem
natural, com criação crateras artificiais; a desordem resultante da actividade e da presença de
maquinaria; e, a produção de poeiras, com redução de visibilidade. O impacte destas acções será
negativo, directo, certo, permanente, irreversível, local de magnitude reduzida e pouco
significativo em virtude da área se apresentar exposta a um reduzido número de observadores
potenciais.
As acções necessárias à implementação do plano de recuperação paisagística, incluindo a
modelação final do terreno, com enchimento e regularização do mesmo, contribuirão para
atenuar as alterações do relevo resultantes da escavação. No entanto não levarão à reposição da
sua morfologia original. A reposição do coberto vegetal contribuirá para uma recuperação da
qualidade paisagística perdida durante a fase de exploração.
Considera-se assim que o plano de lavra elaborado promove e permite concretizar, de forma
integrada e faseada no tempo a recuperação e integração paisagística da área afectada.
O plano de recuperação paisagística pressupõe que após o abandono de uma bancada (ou piso),
esta seja de imediato submetida a uma modelação dos terrenos utilizando-se os estéreis da
exploração e a terra removida durante as acções preparatórias da lavra, 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
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os impactes negativos sobre a paisagem e vários parâmetros ambientais (geomorfologia,
ecologia).
Na área de implantação do Projecto da Concessão e na sua envolvente encontram-se previstos
outros projectos, que cumulativamente poderão provocar alterações relevantes sobre a
paisagem. Os projectos são as Variantes à EN341 e à EN347 entre Alfarelos e Taveiro e a
Central Térmica de Ciclo Combinado de Taveiro. No caso da Variante, o corredor previsto
secciona a área da concessão e abrange a área de lavagem das areias e a pedreira Vale
Covadas, mas o traçado em concreto não afecta a área do projecto em avaliação. Em relação à
Central Térmica, esta sobrepõe-se parcialmente à pedreira de S. Pedro existente no interior da
área da concessão. Os impactes cumulativos mais gravosos decorrem da implementação da
Variante. A concretização de ambos os projectos conduzirá a uma maior artificialização da
paisagem, devido às alterações do relevo e de uso do solo. Constituir-se-á como um impacte
cumulativo negativo e significativo.
A implementação deste projecto implicará naturalmente alterações da paisagem pelas
perturbações e impactes decorrentes da natureza deste tipo de projectos. No entanto, como a
intervenção se fará numa área relativamente pequena e localizada, desenvolvendo-se a
escavação em profundidade, ao que acresce a presença de um estrato arbóreo na envolvente
imediata e o facto de a área se apresentar pouco exposta a um também reduzido número de
observadores potenciais, o impacte será pouco significativo. Apesar da actividade de exploração
se fazer numa escala temporal elevada (20 anos), que determinará uma perturbação duradoura
no tempo, o faseamento das intervenções e a exploração de forma gradual contribuirão para uma
menor expressão dos impactes, a que acresce o contributo da recuperação paisagística prevista
no plano de recuperação paisagística, a implementar à medida que cessam as frentes do
extracção.
Durante a fase de vida útil da exploração, a principal forma de mitigar o impacte cénico
decorrente das escavações prende-se com o rigor que é posto na realização dos desmontes,
sendo essencial que o desenvolvimento da escavação se efectue de acordo com o método de
desmonte proposto no plano de lavra. As boas práticas de exploração a céu aberto são
complementadas com a manutenção dos ecrãs arbóreos ao longo do perímetro da escavação,
nas bancadas e junto aos caminhos, privilegiando as zonas visualmente mais expostas.
No fim da vida útil da exploração, o impacte na paisagem é minimizado com a implementação do
plano de recuperação paisagística.
Para minimizar os impactes cénicos decorrentes da deposição de estéreis, estes serão
transportados e acondicionados durante a extracção, em locais já explorados, devendo ser
garantida a estabilidade dos taludes assim criados.

Sem prejuízo da apreciação que virá a ser feita, em sede de licenciamento, do plano de lavra ,,
que inclui oplano de recuperação paisagística, este último deverá ser corrigido, de modo a
atender aos aspectos enumerados no Anexo 3 ao presente parecer.

3.10

Socio-Economia
Os concelhos de Condeixa-a-Nova e Coimbra apresentavam em 2001 e uma massa demográfica
de 163 783 habitantes, o que representa uns expressivos 48 % da população da Sub-região do
Baixo Mondego, onde se inserem. No entanto, este peso deve-se essencialmente ao concelho de
Coimbra que só por si representa 44 %.
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Relativamente à dinâmica demográfica, verifica-se que na década de 90 estes concelhos
apresentaram comportamentos semelhantes mas de intensidades diferentes, dado que ambos
cresceram mas Condeixa-a-Nova apresentou uma taxa de crescimento bastante superior.
Os concelhos em análise e o Baixo Mondego apresentam, globalmente uma estrutura económica
com alguma diferenciação e peso específico em diversos sectores de actividade, apresentando
no entanto uma maior concentração de empresas no sector do comércio. Apresentam ainda
relevância os sectores da construção, transportes, dos serviços prestados às empresas e dos
serviços públicos e sociais.
Ao nível do emprego, os sectores mais importantes são os referidos, mas verifica-se,
generalizadamente, um maior peso da indústria transformadora, seguindo-se o comércio e depois
o sector dos serviços públicos e sociais em Coimbra. Em Condeixa-a-Nova o sector da indústria
extractiva é também relevante em termos de emprego.
De um modo geral, a implementação do projecto irá promover os impactes positivos significativos
no meio socioeconómico local representando um elemento importante para a estabilidade
demográfica local e dinamizador da actividade económica. Trata-se assim de um impacte positivo
dado o projecto estar na base de um importante sector industrial da região.
Em termos de emprego, o projecto poderá contribui para a criação/manutenção de alguns postos
de trabalho relacionados com a exploração, embora em número reduzido, e com as aquisições e
manutenção dos equipamentos necessários ao desenvolvimento do projecto, o que se configura
como um impacte positivo
De realçar igualmente como impacte positivo do projecto, embora de forma cumulativa, a
existência de um reforço do produto industrial local e regional, assim como o inerente reforço do
aproveitamento dos recursos naturais endógenos.
Por outro lado, há que referir os potenciais impactes negativos associados à qualidade de vida
das pessoas, que resultarão da maior ou menor afectação das populações e habitações pela
circulação de veículos pesados nos caminhos e estradas que ligam a exploração à unidade de
lavagem e desta para os diversos centros de consumo.
De acordo com o EIA, a actividade de extracção e transporte gera um movimento médio de 30
camiões por dia (de areia caulinífera) para a instalação de lavagem, e oito camiões por dia (de
argilas) para o concelho de Anadia. Da instalação de lavagem são expedidos 15 camiões por dia
(dois camiões de caulino e 13 de areia) com destinos diversos.
Da análise efectuada, verificou-se que o projecto não origina alterações significativas nos fluxos
de tráfego, mesmo considerando o efeito do tráfego gerado pela unidade de lavagem, pelo que o
impacte na rede viária será negligenciável.
Não obstante os impactes decorrentes do tráfego a gerar pelo projecto assumirem pouco
significado global em termos de rede viária, importa implementar as medidas de carácter geral
enunciadas no Anexo 3 ao presente parecer sendo de destacar o transporte coberto das cargas;
evitar ao máximo a degradação dos pavimentos através de pesos excessivos; manutenção dos
caminhos em terra batida em boas condições de funcionamento; implantar sinalização adequada.
Considera-se igualmente importante a transmissão de informação prévia e adequada à
população, por via da respectiva junta de freguesia, quanto ao planeamento dos trabalhos. Como
medida de potenciação, o proponente do projecto deverá adquirir bens e serviços na região,
assim como, quando necessário recrutar mão-de-obra local.
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3.11

Ruído
O estudo analisou a envolvente do projecto e seleccionou os dois locais com uso sensível mais
próximos, que correspondem aos receptores sensíveis potencialmente mais afectados pelo
projecto, nomeadamente:
R1 – habitação da localidade de Casal Balcão, a 671 m do limite da área de extracção; e,
R2 – habitação da localidade de Quinta dos Cunhas, a 871 m do limite da área de
extracção;
Para efeitos de caracterização dos níveis sonoros da situação actual, foram efectuadas medições
acústicas junto dos dois receptores sensíveis considerados, em, pelo menos, dois dias distintos
por ponto de medição, nomeadamente:
ponto de medição 1 (R1) – medições realizadas nos dias 15/12/2009 e 8/7/2010 para o
período diurno e medições nos dias 15/12/2009 e 12/7/2010 para os períodos do
entardecer e nocturno; e,
ponto de medição 2 (R2) – medições realizadas nos dias 15/12/2009, 8/7/2010 e
15/10/2010 para o período diurno, e medições nos dias 15/12/2009 e 12/7/2010 para os
períodos do entardecer e nocturno.
De acordo com os valores obtidos, o estudo indica que os níveis sonoros da situação actual nos
diferentes pontos são:
ponto de medição 1 – apresenta um valor de Lden = 49,0 dB(A) e de Ln = 42,1 dB(A); e,
ponto de medição 2 – apresenta um valor de Lden = 59,3 dB(A) e de Ln = 52,5 dB(A).
É de referir que o estudo detectou componentes tonais e impulsivas nas medições efectuadas
para caracterizar a situação actual, tendo aplicado a correcção tonal (K1) e impulsiva (K2) aos
valores medidos. Contudo, a referida correcção (aplicação dos valores de K1 e K2 de acordo com
o Anexo I do RGR) só é aplicável quando as componentes tonais e impulsivas são características
específicas do ruído particular, o que não é o caso, dado que as medições se referem ao ruído
residual (situação actual).
Assim, verifica-se que o estudo aplicou incorrectamente o valor de K1 e K2 aos valores de L Aeq
medidos, pelo que os níveis sonoros que caracterizam a situação actual nos pontos avaliados
(sem correcção) a considerar são:
ponto de medição 1 – apresenta um valor de Lden = 47,2 dB(A) e de Ln = 39,7 dB(A); e,
ponto de medição 2 – apresenta um valor de Lden = 58,1 dB(A) e de Ln = 50,5 dB(A).
Tendo em conta os valores anteriormente referidos, verifica-se o cumprimento do critério de
exposição máxima na situação actual em ambos os receptores considerados. Neste contexto há
a salientar que, não tendo os municípios de Coimbra e de Condeixa-a-Nova efectuado a
classificação oficial de zonas mista e sensíveis, atendeu-se ao prescrito no n.º 3 do art.º 11º do
Regulamento Geral de Ruído (RGR), sendo aplicáveis os valores limite de exposição de
Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A).
Relativamente ao critério de incomodidade, o mesmo não é aplicável à situação actual, uma vez
que o projecto ainda não se encontra em exploração.
Salienta-se que foi identificado um conjunto de incorrecções metodológicas e fragilidades no que
respeita às medições acústicas, nomeadamente:
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as medições efectuadas incluíram fontes de ruído espúrias (como é o caso de obras de
construção, cães a latir, etc.), que colocam em causa a representatividade dos valores
obtidos para períodos de longa duração (1 ano), como seria necessário; e,
o estudo, só após o segundo pedido de elementos adicionais efectuado pela CA, indica
ter realizado medições adicionais para caracterizar o período diurno no ponto 2 (face à
diferença de cerca de 12 dB(A) entre os valores medidos nos dois dias distintos) e ter
excluído o valor medido no dia 15/12/2009 por ser evidente que não era representativo.
Considera-se uma lacuna grave que essa análise crítica dos valores medidos não tenha sido
efectuada aquando a realização do EIA, bem como ter havido uma tentativa de justificação (na
resposta ao item 28 do primeiro aditamento ao EIA) de que o valor inicialmente obtido se devia ao
tráfego rodoviário. De salientar que nas medições adicionais (dia 15/10/2010, em que obtiveram
53,1 dB(A)) o tráfego rodoviário contabilizado durante o período de medição foi exactamente o
mesmo que no primeiro dia de medições (dia 15/12/2009, em que obtiveram 66,3 dB(A)), mas a
diferença dos níveis medidos foi de cerca de 13 dB(A).
Face ao exposto, considera-se que as medições acústicas realizadas pelo estudo não garantem
a representatividade dos níveis sonoros do local em avaliação. No entanto, dada a ordem de
grandeza dos níveis sonoros medidos ser inferior aos valores limite, afigura-se que na situação
actual é cumprido o critério de exposição máxima.
A avaliação de impactes apresentada no primeiro aditamento ao EIA (de Agosto de 2010) utilizou
uma formulação matemática simples, que pressupõe condições de propagação em campo livre,
normalmente utilizada apenas numa primeira abordagem para estimar a ordem de grandeza dos
níveis sonoros. Contudo, face ao tipo de exploração, aos meios mecânicos utilizados e à
distância a que se encontram os receptores sensíveis, considerou-se aceitável a metodologia
utilizada pelo estudo.
É de salientar que o estudo esclarece que as pedreiras de S. Pedro e Vale Covadas nunca irão
funcionar simultaneamente com o projecto em avaliação, mas em regime de rotatividade, dado
que os recursos humanos e os equipamentos afectos a cada exploração são os mesmos.
Consequentemente, a instalação industrial de lavagem de areias também não será alvo de
qualquer alteração, dado que não necessita de aumentar a sua capacidade de produção. O
funcionamento da mesma foi considerado nos níveis sonoros da situação actual, uma vez que as
medições decorreram durante o funcionamento da referida instalação.
No que se refere ao tráfego gerado, o estudo prevê uma média de 30 veículos/dia para o
transporte de areias cauliníferas (da exploração para a instalação industrial de lavagem de
areias) e de oito veículos/dia para o transporte de argilas (da exploração para os locais de
consumo), o que representa uma média de cinco veículos/dia. Dada a distância entre os
receptores sensíveis e o percurso efectuados pelos veículos, o estudo considera que o contributo
destes para os níveis sonoros dos receptores será negligenciável, enquanto que o transporte dos
materiais para fora da área da concessão é efectuado pela EN 1-7, não havendo atravessamento
das áreas sensíveis consideradas.
Os equipamentos mecânicos associados à exploração são apenas equipamentos móveis (fontes
móveis), que o estudo considerou estarem em funcionamento simultâneo junto ao limite da área
de extracção (na zona mais próxima dos receptores sensíveis) com um nível sonoro global de
102 dB(A).
Os resultados das previsões para o Ponto 1 indicam um valor de 47,5 dB(A) para o indicador Lden
e 39,7 dB(A) para o indicador Ln, o que significa que o critério de exposição máxima será
cumprido. Tendo em conta que o valor de Ld previsto é de 35 dB(A) e o valor de Ld residual é
46,1 dB(A), obtendo-se um valor de ruído ambiente de 46,4 dB(A), a diferença entre o ruído
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ambiente e o ruído residual é de 0,3 dB(A), inferior ao valor limite de 6 dB(A), sendo cumprido o
critério de incomodidade.
Para o Ponto 2, os resultados das previsões indicam um valor de 58,1 dB(A) para o indicador Lden
e 50,5 dB(A) para o indicador Ln, o que significa que o critério de exposição máxima será
cumprido. Tendo em conta que o valor de Ld previsto é de 33 dB(A) e o valor de Ld residual é
55,9 dB(A), obtendo-se um valor de ruído ambiente de 55,9 dB(A), não se verifica qualquer
diferença entre o ruído ambiente e o ruído residual pelo que o critério de incomodidade será
cumprido.
Assim, o estudo conclui que o projecto em avaliação permite o cumprimento dos critérios de
exposição máxima e de incomodidade em todos os pontos avaliados, considerando que os
impactes serão negativos, de magnitude reduzida e de baixa significância.
Em termos de impactes cumulativos com as pedreiras de S. Pedro e Vale Covadas, o estudo
considera que os mesmos serão inexistentes, uma vez que estas pedreiras nunca irão funcionar
simultaneamente com o projecto em avaliação. No entanto, o estudo identificou outros projectos
na área de estudo, nomeadamente:
variante à EN 341 e à EN 347 entre Alfarelos e Taveiro – dado o pequeno contributo
decorrente do funcionamento da área de exploração nos níveis sonoros dos receptores
sensíveis (povoações de Casal Balcão e de Quinta dos Cunhas) e o facto da Variante se
interpor entre a Concessão e os referidos receptores, o estudo considera que não se
afiguram impactes negativos cumulativos, uma vez que a emissões associadas ao
tráfego rodoviário da Variante se irão sobrepor claramente às fontes a instalar; e,
Central Térmica de Ciclo Combinado de Taveiro – dado o pequeno contributo decorrente
do funcionamento da área de exploração nos níveis sonoros dos receptores sensíveis e o
facto da Central se encontrar afastada dos receptores avaliados, o estudo considera que
os impactes cumulativos serão negligenciáveis.
Dado que o estudo não prevê a ocorrência de impactes negativos significativos, não considera
necessária a implementação de medidas de minimização. Contudo, de modo a limitar as
emissões sonoras provenientes da exploração que possam afectar as zonas habitacionais,
devem ser implementados as medidas de minimização e o plano de monitorização propostos no
Anexo 3 ao presente parecer.
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4.

Resultados da Consulta Pública
Em cumprimento do disposto no artigo 14º do Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3/05, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8/11, procedeu-se à consulta pública do projecto
de Exploração na Concessão de Caulino ―Alto da Serra Norte n.º2‖.
Considerando que o projecto se integra na lista do anexo II, n.º 2, alínea a) do Decreto-Lei nº
69/2000, de 3/05 alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8/11, a consulta
pública decorreu durante dias 22 úteis, de 27/09/2010 a 27/10/2010.
O EIA, incluindo o resumo não técnico (RNT), foi disponibilizado para consulta nos seguintes
locais: APA; CCDR do Centro; Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova; e, Câmara Municipal de
Coimbra. O RNT foi disponibilizado para consulta nas Juntas de Freguesia que se discriminam:
Anobra (Condeixa-a-Nova); Ameal, Ribeira de Frades e Taveiro (Coimbra).
No âmbito da consulta pública foram recebidos quatro pareceres provenientes das seguintes
entidades:
1. Rede Ferroviária Nacional (REFER)
2. Redes Energéticas Nacionais (RENs)
3. Estradas de Portugal, SA (EP, SA)
4. Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNB) - Reserva Natural do
Paul de Arzila
Foi elaborado o relatório da consulta pública, o qual contem uma síntese das opiniões
predominantemente expressas dos vários interessados, e que se destacam de seguida.
A REFER informa que a área objecto de estudo não interfere com a Rede Ferroviária Nacional
(RFN), pelo que não se pronuncia sobre o projecto.
A RENs refere que a área da concessão “Alto da Serra nº. 2” abrange um troço da Rede Nacional
de Transporte de Gás Natural (RNTGN), mais precisamente, do gasoduto de 1º escalão
denominado por Leiria/Braga (Lote 2). Verifica que a área adstrita à exploração e ocupada pela
unidade industrial distam mais de 20 metros do eixo do gasoduto, não prevendo qualquer
afectação directa do projecto com o gasoduto. No entanto, aponta para a possibilidade de
afectação indirecta da utilização dos caminhos de acesso à unidade industrial e à exploração
sobre aquela infra-estrutura. Verifica que esses caminhos se desenvolvem paralelamente e
cruzando a servidão constituída pelo gasoduto. Assim, reporta para o artº. 56º da Portaria n.º
390/94 de 17/06, o qual impõe que “na vizinhança das tubagens não podem realizar-se trabalhos
susceptíveis de as afectar, directa ou indirectamente, sem que sejam tomadas as precauções
consideradas suficientes pela concessionária”. Face ao exposto, destaca a necessidade de, no
caso de eventuais intervenções nos caminhos, nomeadamente, manutenção, alargamento,
pavimentação, drenagem, para possibilitar tráfego pretendido, estas devem ser previamente
validadas e a sua realização acompanhada pela REN-Gasodutos, de modo a manterem-se as
necessárias condições de segurança e operacionalidade da RNTGN.
A EP, SA verifica que a área de concessão mineira intercepta a infra-estrutura rodoviária EN1-7,
no concelho de Coimbra, que se encontra sob sua jurisdição, numa extensão aproximada de
480 m, entre o km 6+460 e 6+940. Aponta para a necessidade de:
assegurar as medidas de segurança necessárias, por forma a evitar a projecção de
materiais para a EN1-7, originados por explosões aquando do desmonte. A CA quanto a
este aspecto refere que não está prevista a utilização de explosivos;
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respeitar a distância a que se refere a alínea j) do nº.:1, do artº. 8º, do Decreto-Lei
nº.13/71, de 23/01, que neste caso é definida pela crista do talude de escavação, igual ou
superior em uma vez e meia a profundidade das escavações;
vedar o acesso em terra batida, existente aproximadamente ao km 6+600 (da EN1-7) e
toda a extensão da frente de exploração confinante com a estrada (até cerca do
km 6+940), com vedação idêntica à existente (prumos com rede de arame liso) por forma
a dar cumprimento ao definido no artº. 7º do Decreto-Lei nº.13/94 de 15/01. Informa que a
colocação da vedação carece de autorização prévia da EP, SA; e,
solicitam também, a remoção das manilhas de betão do acesso referido no ponto anterior
e do acesso desactivado e existente ao km 6+350 bem como, a reposição das
respectivas valetas, conforme as fotografias apresentadas no respectivo Relatório da CP.
O ICNB - Reserva Natural do Paul de Arzila, informa que não é expectável que o projecto em
avaliação seja susceptível de afectar de forma significativa a Reserva Natural do Paúl de Arzila,
desde que sejam tomadas medidas que assegurem o correcto funcionamento da ETAR
(pressupõe a CA que o ICNB se refere à unidade de lavagem, no que respeita ao tratamento das
águas residuais), de modo a evitar a poluição das linhas de água que atravessam o Paul de
Arzila, nomeadamente:
dimensionar adequadamente a ETAR, tendo por base o volume de efluente que resultará
3
da lavagem do volume de extracção de areias cauliníferas previsto (957 780 m );
assegurar a correcta e atempada manutenção/limpeza da ETAR; e,
elaborar um plano de segurança que contemple e acautele os riscos de poluição
provocados por mau funcionamento/deficiente manutenção da ETAR, devendo para
estas situações, estarem planeados e prontos a activar, procedimentos de segurança
(nomeadamente, meios de contenção de descargas/derrames).
Quanto ao parecer do ICNB, a CA esclarece que, segundo o EIA, os únicos efluentes líquidos
gerados serão as águas residuais provenientes das instalações sanitárias, que se encontram na
unidade de lavagem a qual se encontra licenciada. Refere-se ainda que, segundo o EIA, está
previsto o controlo e gestão das águas residuais provenientes das instalações sanitárias, cuja
manutenção e limpeza é efectuada por entidade competente. Existirá ainda um WC amovível,
que será colocado na área de exploração. Os efluentes líquidos aqui gerados serão enviados
para entidades devidamente licenciadas.
Quanto às águas resultantes da lavagem das areias cauliníferas, e como referido anteriormente
(secção 2), o processo produtivo de lavagem de areias e aproveitamento do caulino inclui
sistemas de hidrociclonagem a partir dos quais se obtêm águas limpas que são reintroduzidas no
sistema de lavagem, em circuito fechado.
Em síntese, as informações enviadas pela REFER referem a não interferência deste projecto com
áreas onde se desenvolvem projectos no âmbito da sua competência. Os restantes pareceres
enviados
não
se
opõem
à
execução
deste
projecto
contudo
existem
preocupações/recomendações a atender, as quais se encontram salvaguardadas no Anexo 3 ao
presente parecer onde estão especificadas as condicionantes ao projecto e medidas a
implementar para minimizar potenciais impactes negativos.
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5.

Conclusão
O presente relatório foi produzido pela CA para a APA, com finalidade específica de avaliação de
impacte ambiental do Projecto de Exploração na Concessão de de Caulino ―Alto da Serra Norte
n.º2‖, orientada para o apoio à tomada de decisão do MAOT.
A avaliação dos impactes do projecto em questão (que se encontra em fase de projecto de
execução) insere-se no âmbito do procedimento de AIA (ao qual foi alocado o AIA n.º 2263), e
teve por base a apreciação do EIA e a avaliação decorrente da CA. O EIA foi enviado à APA
(como autoridade de AIA), pela DGEG, na sua qualidade de entidade licenciadora, para
procedimento de AIA. O projecto em avaliação enquadra-se no Anexo II do Decreto-Lei n.º
69/2000 de 3/05, na sua actual redacção, designadamente nas disposições do nº 2a. O
proponente é a empresa Lagoasol – Extracção e Comercialização de Produtos Cerâmicos, S.A.,
e a empresa responsável pela elaboração do EIA é a Recurso – Estudos e Projectos de Ambiente
e Planeamento, Lda.
O EIA refere-se a um projecto para explorar depósitos minerais caulino, na concessão
denominada “Serra Norte n.º2”, definida por uma poligonal que delimita uma superfície de 317 ha
(área da concessão), no interior da qual foi definido um núcleo de exploração com 13,3 ha,
objecto da presente avaliação. O projecto localiza-se na freguesia do Ameal, concelho de
Coimbra.
Da área total do projecto (13,3 ha), 10,6 ha estão adstritos à área de lavra. Os restantes 2,7 ha
são destinados às zonas de defesa, a áreas de depósitos provisórios de terras vegetais, de
depósitos de materiais estéreis para enchimento parcial e nivelamento da escavação, e áreas
para as instalações de apoio. O abastecimento da água à unidade industrial é inicialmente
efectuado através de furo executado para o efeito e posteriormente através de recuperação e
reciclagem da água, em circuito fechado. A água a utilizar na rega dos acessos é proveniente da
vala da rede de drenagem que recolhe as águas pluviais na área da exploração e as águas
resultantes da intersecção do nível freático.
O principal objectivo do projecto é a produção de caulino (filtro-prensados) com aplicação na
indústria cerâmica do “barro branco” e de co-produtos constituídos por areias, com aplicação na
indústria da construção civil e das obras públicas, e argilas, com aplicação na indústria do “barro
vermelho”.
Pretende-se nesta exploração extrair e processar, num período aproximado de 20 anos, cerca de
229 868 toneladas de caulino, num ritmo de produção anual equivalente a 11 493 toneladas. O
objectivo final é fornecer matérias-primas à indústria de cerâmica de acabamento.
O processo produtivo obedecerá às seguintes fases: 1) Desflorestação e desmatação;
2) Decapagem e armazenamento da terra vegetal; 3) Desmonte da formação produtiva;
4) Transporte e expedição. Além das áreas de desmonte há a considerar a instalação de anexos
móveis, sendo que as instalações sociais e industriais, se encontram na área da unidade de
lavagem já licenciada e fora da área da exploração.
O método de lavra prevê a desmatação e decapagem prévia da área a afectar, removendo o
coberto vegetal e a camada superficial do solo, de forma faseada no tempo. Após o desmonte,
processa-se a separação dos estéreis, que posteriormente serão utilizados na recuperação
paisagística, juntamente com o material resultante das acções de desmatação e decapagem.
O projecto prevê aplicar medidas de recuperação paisagística no espaço afectado pela área da
exploração, em concomitância com o avanço da lavra, possibilitando a requalificação ambiental
dos espaços afectados.
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Com a implementação do plano de lavra e de recuperação paisagística, pretende-se
essencialmente racionalizar a exploração do recurso mineral, minimizando potenciais impactes
ambientais e compatibilizando o núcleo da exploração com o espaço envolvente em que se
insere, durante e após as actividades de exploração, permitindo o cumprimento da configuração
final de escavação prevista (florestação com pinheiro-bravo).
O plano de recuperação paisagística pressupõe que após o abandono de uma bancada/patamar,
esta seja de imediato submetida a uma modelação dos terrenos utilizando-se os estéreis da
exploração e a terra removida durante as acções preparatórias da lavra, 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). No final da lavra, está previsto que a área intervencionada seja reconvertida na
generalidade para uso florestal com pinheiros-bravos.
Dos impactes negativos destacam-se:
os impactes sobre os recursos hídricos superficiais, dada a potencial deterioração da
qualidade do afluente da ribeira da Vila Pouca, devido ao arrastamento de partículas em
suspensão nas águas de escorrência superficial, em alturas de maior precipitação;
os impactes sobre os recurso hídricos subterrâneos, pelo potencial aumento do risco de
vulnerabilidade à poluição dos aquíferos (principalmente do aquífero superficial instalado
na formação do Bom Sucesso); e, pela intersecção do nível freático e consequente
alteração do regime de escoamento subterrâneo, e eventual afectação das captações na
envolvente;
os impactes ao nível do uso do solo e ordenamento do território, na medida em que
condicionam decisões a tomar para o desenvolvimento futuro do uso do solo. Importa
realçar para a necessidade de obtenção de deliberação da CM de Coimbra (ao abrigo do
estabelecido no Regulamento do PDM de Coimbra) e de autorização de exploração de
recursos geológicos em área de REN (ao abrigo do Decreto-Lei nº 166/2008, de 22/08, e
da Portaria nº 1356/2008, de 28/11). Acresce-se que a zona oeste do projecto interfere
em cerca de 30% com área de REN; e,
os aspectos relacionados com os solos, a paisagem, ecologia e geomorfologia.
Consideram-se estes impactes contudo minimizáveis e não impeditivos à exploração do projecto.
Neste sentido, estratégias de mitigação são preconizadas com vista a evitar ou minimizar os
potenciais impactes negativos. Destaca-se a importância da implementação das medidas do PRP
(apresentado no Anexo 3) de forma faseada em função do avanço da lavra, contribuindo para a
renaturalização da área afectada pela indústria extractiva, e assim na mitigação dos impactes
sobre os solos, a paisagem, ecologia e geomorfologia; bem como as medidas relacionadas com a
manutenção ou reparação de equipamentos afectos ao projecto, em áreas devidamente
impermeabilizadas e preparadas para o efeito, de modo a assegurar a minimização dos riscos de
contaminação dos solos e das águas superficiais e subterrâneas, decorrente de derrames
acidentais.
Planos de monitorização são apresentados para a fase de exploração com o objectivo de avaliar
a eficácia das medidas e actividades de gestão propostas, para facilitar a detecção precoce de
problemas potenciais ou emergentes, e registar mudanças no estado ambiente ao longo do
tempo. Destacam-se os planos de monitorização para os recursos hídricos superficiais e
subterrâneos, ruído e qualidade do ar. Pretende-se que estes planos sejam específicos e
Projecto de Exploração na Concessão de Caulino “Alto da Serra Norte n.º2”
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realizáveis para os factores ambientais que o justifiquem, bem como ajustados aos resultados
obtidos.
O projecto comporta também uma série de impactes positivos, destacam-se os aspectos
socioeconómicos, sendo que a dependência e o desenvolvimento mútuo das actividades
extractivas e da indústria cerâmica serão consubstanciados através da concretização do projecto,
assim como um reforço do produto industrial local e regional e o reforço do aproveitamento dos
recursos naturais endógenos. Destacam-se ainda a criação/manutenção de postos de trabalho
directos, embora de reduzida expressão (n.º 5), e o desenvolvimento sustentável local e regional,
com base na exploração do recurso mineral. Realça-se o desenvolvimento das actividades a
jusante, directa ou indirectamente, relacionadas com a extracção de areias cauliníferas, podendo
induzir o aumento de receitas e a criação/manutenção de outros empregos, levando a uma maior
dinamização económica e social no concelho de Coimbra. Ainda, a nível indirecto, o projecto
poderá repercutir ao nível do crescimento da população, e consequentemente na expansão do
comércio local.
Para complementar a análise da CA, foram ainda solicitados pareceres a entidades externas à
CA, com relevância para o tipo de projecto e sua localização (nomeadamente a AFN e Águas do
Mondego, S.A.), e efectuada uma visita de reconhecimento ao local do projecto no dia
12/10/2010.
A AFN é favorável ao projecto condicionado a um conjunto de medidas, na sua maioria de índole
legisladora (vide Anexo 1). Destacam-se as condicionantes legais relativas a corte de eucaliptos
e pinheiro bravo. Realça a necessidade de garantir a protecção contra incêndios, nomeadamente
através da constituição de uma faixa de gestão de combustível em todo o perímetro com largura
mínima de 100 m, dos veículos de transporte e máquinas estarem equipados com dispositivos de
segurança suplementares, e de serem tidas em consideração as medidas constantes do Plano
Municipal de Defesa Contra Incêndios (PMDFCI) dos concelhos de Coimbra e de Condeixa-aNova. O parecer da AFN refere ainda que o plano de recuperação paisagística deve considerar
para a reflorestação a utilização de outras espécies, para além do previsto com pinheiro bravo,
igualmente constantes no Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral, com vista
à diversificação da floresta da sub-região homogénea de Gandâra Sul.
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.
Os resultados da CP demonstram que, as informações enviadas as informações enviadas pela
REFER referem a não interferência deste projecto com áreas onde se desenvolvem projectos no
âmbito da sua competência. Os restantes pareceres enviados no âmbito da CP (EP, SA; REN,
SA;
ICNB)
não
se
opõem
à
execução
deste
projecto
contudo
existem
preocupações/recomendações a atender, as quais se encontram salvaguardadas no Anexo 3 ao
presente parecer onde estão especificadas as condicionantes ao projecto e medidas a
implementar para minimizar potenciais impactes negativos.
Da análise conjunta dos impactes do projecto sobre os vários factores ambientais relevantes, a
CA emite parecer favorável ao Projecto de Exploração na Concessão de Caulino “Alto da
Serra Norte n.º2, em fase de projecto de execução, condicionado à implementação das
medidas de minimização e à efectivação dos planos de monitorização e as condicionantes
expostas 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 MINIMIZAÇÃO E PLANOS DE MONITORIZAÇÃO
Identificação
Designação do Projecto:
Tipologia de Projecto:

Projecto de Exploração na Concessão de Caulino “Serra Norte n.º 2”
Anexo II, nº2a

Fase em que se encontra
o Projecto:

Projecto de Execução

Localização:

Freguesia de Ameal, concelho de Coimbra

Proponente:

Lagoasol – Extracção e Comercialização de Produtos Cerâmicos, S.A..

Entidade licenciadora:
Autoridade de AIA:

Proposta de Decisão:

Condicionantes:

Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG)
Agência Portuguesa do Ambiente

Data: 26 de Novembro de 2010

Declaração de Impacte Ambiental (DIA) Favorável Condicionada

1. Qualquer alteração ao plano de recuperação paisagística (PRP) deve ser objecto
de aprovação prévia pela entidade licenciadora e por outras entidades com
jurisdição na matéria.
2. Qualquer intervenção nos caminhos afectos ao projecto (nomeadamente,
manutenção, alargamento, pavimentação, drenagem) deve ser previamente
validada e a sua realização acompanhada pela REN-Gasodutos, de modo a
manterem-se as necessárias condições de segurança e operacionalidade da Rede
Nacional de Transporte de Gás Natural (RNTGN).
3. Respeitar a distância a que se refere a alínea j) do nº.:1, do artº. 8º, do Decreto-Lei
nº.13/71, de 23/01, que neste caso é definida pela crista do talude de escavação,
igual ou superior em uma vez e meia a profundidade das escavações.
4. Vedar o acesso em terra batida, existente aproximadamente ao km 6+600 (da
EN1-7 ) e toda a extensão da frente de exploração confinante com a estrada (até
cerca do km 6+940), com vedação idêntica à existente (prumos com rede de
arame liso) por forma a dar cumprimento ao definido no artº. 7º do Decreto-Lei
nº.13/94 de 15/01. A colocação da vedação carece de autorização prévia da
Estradas de Portugal, SA.
5. Remover as manilhas de betão do acesso referido no ponto anterior e do acesso
desactivado e existente ao km 6+350 bem como, a reposição das respectivas
valetas. Esta acção deverá ser acompanhada pela Estradas de Portugal, SA.
6. 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).
7. Concretização das medidas de minimização bem como dos programas de
monitorização a desenvolver de acordo com as directrizes constantes na presente
proposta de DIA.
8. 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.
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Outras condições para licenciamento ou autorização do projecto
Medidas de minimização e de compensação

1. Inclusão no Caderno de Encargos das medidas de minimização específicas para a fase de exploração.
Fase prévia à exploração
2. 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, 9, 20 e 24.

3. Proceder ao planeamento da lavra no sentido de garantir o aproveitamento integral dos recursos ocorrentes,
bem como a posterior recuperação da área morfologicamente afectada.

4. 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.

5. As acções de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos solos devem ser
6.

limitadas às zonas estritamente necessárias e realizadas por forma a minimizar a exposição dos solos nos
períodos de maior pluviosidade.
A circulação de máquinas pesadas e de outras viaturas deverá 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
7. Confinar as acções respeitantes à exploração ao menor espaço possível, limitando as áreas de intervenção

8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.
17.

para que estas não extravasem e afectem as zonas limítrofes. Neste sentido, deve nomeadamente,
preservar e evitar o derrube desnecessário da vegetação envolvente que não será afectada pelo projecto de
lavra, nomeadamente as arbóreas de maior porte.
A remoção implica a destruição do registo geológico na zona de intervenção pelo que o seu registo, ao longo
do tempo de vida da actividade mineira, deve ficar registado de forma clara e concisa na forma de mapas e
cortes geológicos actualizados com regularidade conforme seja necessário. Neste âmbito as operações de
escavação, devem ser sujeitas a uma avaliação geológica, devendo o procedimento técnico a adoptar,
apontar sempre para a sua preservação e acessibilidade.
Proceder à manutenção periódica dos taludes devido ao risco de erosão, escorregamentos ou
assentamentos. Face às características do terreno em flanco de encosta considera-se indispensável o
acompanhamento da exploração do recurso por especialista/s na identificação de possíveis problemas
relacionados com os taludes derivados da implementação da corta no local.
As terras sobrantes deverão ser utilizadas, sempre que possível nos acessos a construir.
Limitar as áreas de circulação de veículos e máquinas às zonas afectas à exploração
Caso ocorra um derrame de hidrocarbonetos no solo ou que se verifique a existência de materiais de
escavação com vestígios de contaminação, estes devem ser isolados e armazenados em locais que evitem a
contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por infiltração ou escoamento das águas pluviais, até se
proceder à recolha e ao tratamento adequado do solo contaminado.
Os estaleiros de apoio à exploração devem estar impermeabilizados e limpos, de modo a não haver
contaminação dos solos e das águas subterrâneas.
Não deve ser efectuado qualquer tipo de manutenção ou reparação de equipamentos no interior da
exploração, de modo a assegurar a minimização dos riscos de contaminação dos solos e das águas
decorrente de derrames acidentais. Estas actividades devem ser efectuadas na área da unidade de lavagem,
devidamente impermeabilizada e preparada para o efeito. Os óleos usados e combustíveis, e outros
hidrocarbonetos, devem ser armazenados de forma segura, em recipientes adequados e resistentes a
vazamentos, e em lugar acessível à sua recolha a efectuar por empresa devidamente licenciada e
credenciada.
Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afectos à exploração, de forma
a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização dos riscos de contaminação
dos solos e das águas decorrente de derrames acidentais. Os equipamentos móveis a utilizar devem
encontrar-se em boas condições de operação, obedecendo às normas internacionais que regulam a
quantidade de gases a emitir por veículos pesados.
Verificar o estado do afluente da ribeira de Vila Pouca, procedendo quando necessário à sua desobstrução
ao nível de folhas, ramos, troncos, e outros materiais.
Evitar a erosão hídrica através da criação de um sistema de drenagem para as águas pluviais, construindo
para o efeito valetas ou canais pelo perímetro da escavação prevista. Avaliar a necessidade de revestimento
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destas valetas (vegetação) com vista a reduzir a velocidade de drenagem das águas.

18. Fomentar a utilização e a preservação dos acessos existentes. Caso seja necessário a criação de novos
19.
20.

21.
22.

23.
24.

25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.

acessos internos, estes devem evitar a destruição das zonas vegetativas mais compostas do
pinhal/eucaliptal que rodeia a área de concessão.
Devem ser adoptadas medidas para a optimização da circulação de equipamentos móveis no interior do
núcleo de exploração, de forma a diminuir o impacte sobre a flora (derrube) e fauna (afastamento) nas áreas
adjacentes.
Preservar as linhas de água no interior da concessão, concretamente a que apresenta drenagem no interior
do núcleo de exploração (linha de água afluente à ribeira de Vila Pouca), de modo a que as espécies possam
encontrar em zonas relativamente próximas da exploração condições estáveis para a sua fixação e
desenvolvimento.
Efectuar a prospecção arqueológica sistemática, após a desmatação das áreas de incidência de visibilidade
reduzida, de forma a colmatar as lacunas de conhecimento.
Efectuar o acompanhamento integral de todas as operações que impliquem, nesta fase, movimentação de
terras, nomeadamente desmatação e escavação. O acompanhamento deverá ser continuado e efectivo pelo
que, se existir mais do que uma frente de lavra a decorrer em simultâneo, terá que se garantir o
acompanhamento de todas as frentes.
O acompanhamento em fase de lavra deverá ser continuado até se atingirem níveis arqueologicamente
estéreis.
Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico poderão determinar também a adopção de
medidas de minimização complementares específicas (registo documental, sondagens, escavações
arqueológicas, entre outras). Os achados móveis efectuados no decurso destes trabalhos deverão ser
colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela.
Se, na fase de exploração ou em fases preparatórias, forem encontrados vestígios arqueológicos, os
trabalhos deverão ser suspensos nesse local, ficando o proponente obrigado a comunicar de imediato ao
IGESPAR I.P. as ocorrências, com uma proposta de medidas de minimização a implementar. Deve ser tido
em conta que as áreas com vestígios arqueológicos a serem afectadas têm que ser integralmente
escavadas.
As ocorrências arqueológicas identificadas devem ser integradas em planta de condicionantes do caderno de
encargos da obra.
Limitar a velocidade de circulação dos equipamentos móveis/veículos pesados nas vias de acesso,
sobretudo entre o núcleo de exploração e o estabelecimento industrial, e entre este último e a EN1-7.
Assegurar as medidas de segurança necessárias, por forma a evitar a projecção de materiais para a EN1-7,
em consequência do desmonte.
Manter em boas condições de circulação os caminhos de terra batida a utilizar pelo dumper e pelos camiões,
sobretudo o que liga o núcleo de exploração ao estabelecimento industrial.
Sempre que necessário, beneficiar os acessos de terra batida utilizados pela concessão, através do
espalhamento de inertes grosseiros, de regularizações, de compactações pontuais, e de arranjo e
conservação de bermas.
Regar periodicamente os caminhos de acesso à pedreira e locais de terra batida, através de uma aspersão
difusa e controlada de água sobre as zonas mais solicitadas e geradoras de poeiras.
Como medida de potenciação, o proponente do projecto deve preferencialmente adquirir bens e serviços na
região, assim como, quando necessário recrutar mão-de-obra local.
Com o objectivo de minimizar eventuais efeitos negativos resultantes da circulação de veículos pesados de
transporte de materiais de e para o núcleo de exploração, devem, efectuar a manutenção e recuperação das
vias afectadas, em concordância com a entidade gestora da infra-estrutura em causa.
Proibir a descarga de qualquer tipo de efluente nas linhas de água e solos, nomeadamente os provenientes
da instalação sanitária.
Prever o controlo e gestão das águas residuais provenientes das instalações sanitárias, cuja manutenção e
limpeza deve ser efectuada por entidade competente.
Os efluentes líquidos gerados no WC amovível, que será colocado na área de exploração, devem ser geridos
por entidades devidamente licenciadas.
Prever a recolha dos resíduos sólidos equiparados a urbanos (papéis, embalagens de cartão, de plástico, de
vidro, etc.), em vários receptáculos separados, devidamente acondicionados e identificados, para de seguida
serem encaminhados e depositados no contentor de recepção de lixos domésticos dos Serviços
Municipalizados.
Proibir a deposição de qualquer tipo de resíduos na área de exploração.
Devem ser construídas valas de drenagem e decantação das águas de escorrência, durante a exploração.
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.
Todas as captações afectadas devem ser recuperadas/repostas e/ou objecto de indemnização.
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42. 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.

43. Deve também verificar o estado de impermeabilização das áreas de estaleiro (unidade industrial) de apoio à
44.
45.
46.
47.
48.
49.

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
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.
Todos os veículos de transporte de inertes deverão circular sempre com a carga devidamente protegida por
uma lona. A circulação interna de veículos e maquinaria deve ser realizada através de caminhos
assinalados.
Caso os resultados da monitorização revelem a necessidade de medidas de minimização suplementares,
estas devem ser implementadas de imediato.
As viaturas, equipamentos e máquinas afectas à exploração devem ser submetidas a manutenção e revisão
periódicas, para garantir o cumprimento dos limites de emissão sonora e evitar ruídos por folgas, por
giragem, por vibrações, por desgaste de peças e por escapes danificados.
A velocidade de circulação das viaturas que efectuam o transporte de matérias primas deverá ser reduzida.
Caso esteja prevista a aquisição de novos equipamentos, deve ser dada preferência a equipamentos com
menores níveis de potência sonora, com índices de insonorização optimizados e/ou adquiridas opções
relativas à insonorização das componentes mecânicas mais ruidosas, como por exemplo a aplicação de
silenciadores nos escapes dos equipamentos.

Fase de Desactivação
50. Apresentação de um plano de desactivação a apresentar um ano antes do término da vida útil do projecto e
a aprovar pela Autoridade de AIA.

51. Deverá ser salvaguardada a criação de taludes com pendentes adequadas a uma boa aplicação do coberto
vegetal previsto, por forma a evitar a ocorrência de fenómenos erosivos.

52. Os solos que estiveram ocupados pelos depósitos de estéreis deverão ser sujeitos a uma mobilização geral
por ripagem. Posteriormente, deve ser utilizada uma acção combinada de gradagem e rolagem para quebrar
os torrões, suprimindo o excesso de macroporosidade, resultante da escarificação e regularizar a camada de
solo.
53. As espécies vegetais a utilizar na recuperação paisagística deverão ser as adequadas aos fins a que se
destinam, para além de deverem estar adaptadas às condições edafo-climáticas da região e sempre que
possível serem espécies autóctones.
Plano de Recuperação Paisagística (PRP)
Sem prejuízo da apreciação que virá a ser feita, em sede de licenciamento, do plano de lavra, que inclui o PRP, este
último deverá ser corrigido, de modo a atender aos seguintes aspectos:
O plano de plantações deve incluir não só o pinheiro-bravo, mas também as espécies arbóreas autóctones,
constantes do número 2 do art.º 27.º do PROF do Litoral Centro para a Sub-região homogénea Gândaras Sul
(Decreto Regulamentar n.º 11/2006): carvalho-cerquinho (Quercus faginea subsp. broteroi), carvalhoalvarinho (Quercus robur), sobreiro (Quercus suber) – tal como sugerido no parecer da AFN.
O PRP inclui um plano de sementeiras, abrangendo toda a área de exploração, no entanto, em contacto
posterior, foi comunicado que o que está previsto é o espalhamento das terras vegetais provenientes da
decapagem do local da exploração e que terão sementes das espécies que ocorrem naturalmente no local.
Esta opção será de facto preferível, atendendo às condições edáficas locais, que garantem uma elevada
retenção de água e, consequentemente, a reunião das condições necessárias a uma rápida recuperação da
vegetação natural.
Sob pretexto algum devem ser usadas espécies alóctones para as quais tenha sido observado
comportamento invasor em território nacional.
O PRP refere a instalação de um sistema de rega que irá abranger toda a área em recuperação. Sugere-se a
re-equação deste propósito, uma vez que apenas será necessária uma rega de instalação localizada, nas
árvores plantadas, durante os primeiros anos após plantação.
Deve apresentar medidas cautelares, abrangentes e detalhadas, que observem a salvaguarda e protecção
da vegetação existente, nomeadamente, medidas de protecção à zona radicular, fogo, químicos,
soterramento, excesso de água, danos físicos e mecânicos.
A modelação final do terreno, em particular na área mais plana, no fundo da corta, deve equacionar a
possibilidade de ser realizada de forma mais orgânica e não de nível, assegurando no entanto uma
drenagem eficaz, de forma a não criar zonas depressionárias no terreno, que constituam bacias de
acumulação de água, não previstas.
O caminho previsto de acesso ao estabelecimento industrial, deverá procurar manter o alinhamento de
árvores existentes de ambos os lados, pelo menos numa faixa de 10 m e ser plantado nos troços em que
este se apresente em falta.
A plantação nas bancadas a cotas superiores deve prever a utilização de espécies arbustivas e arbóreas
autóctones com dimensão considerável (e superiores às constantes no EIA) à data de plantação, devendo
conformar uma cortina mais densa, estratificada, multiespecíficas, respeitando no entanto o carácter florestal.
Deve apresentar e implementar um plano de manutenção/monitorização com a calendarização para o
conjunto de operações básicas de manutenção do revestimento vegetal previsto, nomeadamente:regas
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periódicas, fertilizações, ressementeiras, retanchas/substituição, limpezas e cortes de vegetação, de forma a
garantir uma correcta instalação e um desenvolvimento eficaz da vegetação proposta. Esse plano de
manutenção/monitorização a implementar, e a apresentar à autoridade de AIA previamente ao licenciamento,
deve ainda permitir avaliar a eventual necessidade de estabelecer medidas adicionais em função dos
resultados obtidos.
Fase Prévia ao Desmonte
Deve proceder ao reforço da vegetação actualmente existente, na faixa de terreno que separa, a área de
exploração da estrada EN1-7, numa extensão compreendida sensivelmente entre a zona de intersecção do
limite do concelho com a EN1-7 e o vértice 13 do limite da exploração. Deve recorrer à plantação de
espécies arbustivas e arbóreas autóctones com dimensão considerável à data de plantação, de forma a
conformar uma cortina mais densa, estratificada, multiespecíficas, respeitando no entanto o carácter florestal,
minimizando e reduzindo assim o tempo de duração do impacte visual.
Toda a vegetação arbustiva e arbórea presente nas áreas não afectadas por movimentos de terras, deve ser
protegida e recuperada, limitando-se o abate de árvores ao estritamente necessário.
A desarborização e desmatagem deve ocorrer apenas nas faixas de terreno envolvente à frente de
desmonte, dado estar previsto que estas acções se realizem de forma faseada ao longo de todo o período de
exploração.
Nas acções de desarborização e/ou desmatação das áreas ou núcleos existentes e colonizados por espécies
vegetais exóticas invasoras, o seu corte deve antecipar-se ao das restantes espécies, devendo ter em
consideração a época de produção de flor e semente. O material vegetal ou resíduos vegetais resultante do
corte, deve mesmo assim ser alvo de remoção, transporte e eliminação eficiente e cuidada.
As acções de decapagem e remoção das terras, das áreas e da sua envolvente imediata, invadidas pelas
espécies exóticas invasoras, devem revestir-se de cuidados especiais quanto ao seu armazenamento e
eliminação, não devendo nunca, ser reutilizadas como terra vegetal nem armazenadas em conjunto ou
misturadas com as terras isentas de sementes de forma a não propagar as espécies com carácter invasor
agressivo.
Deve ser realizada a decapagem, de forma faseada, da camada superficial do solo (terra vegetal),
possuidora do banco de sementes das espécies autóctones, removida e depositada em pargas. Estas
deverão ter até 2 m de altura. Devem ser colocadas próximo das áreas de onde foram removidas mas
assegurando que é feito em áreas planas e bem drenadas.. Proceder sobre a superfície das pargas a uma
hidrossementeira de estabilização, e à execução de um adequado sistema de drenagem (sulcos para
escoamento das águas pluviais).
Fase de Exploração - Desmonte
Durante esta fase, todas as áreas afectadas, incluindo todas as áreas envolventes perturbadas e à medida
que cessem ou não, as diferentes frentes de exploração devem ir sendo recuperadas, de forma faseada e
progressiva, segundo as orientações constantes no PRP.
A recuperação destas áreas, inclui operações de limpeza e remoção de todos os materiais, descompactação
do solo, modelação do terreno, de forma tão naturalizada quanto possível e o seu revestimento com as terras
vegetais, de forma a criar condições favoráveis à regeneração natural e crescimento da vegetação
autóctone, plantada ou não.
No que se refere, em particular às acções de recuperação das bancadas, estas devem ocorrer à medida que
ficam libertas do desmonte e no mais curto intervalo de tempo.
Deve ser assegurado que toda a vegetação, incluindo a que vai sendo introduzida com as retanchas e
ressementeiras, respeita os critérios anteriormente definidos e igualmente estabelecidos no PRP e no plano
de manutenção.
Deve ser feito o acompanhamento das condições do revestimento natural das superfícies intervencionadas,
de modo a verificar a recuperação da flora e vegetação.
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.
Devem ser previstas e implementadas medidas dissuasoras e de protecção temporária (pisoteio, animais,
veículos), através de vedações e paliçadas, nos locais a recuperar, de forma a permitir a recuperação e a
instalação da vegetação natural.
Devem ser realizadas regas periódicas das áreas sujeitas a movimentações de terras durante o período
seco, de modo a diminuir as poeiras em suspensão, em particular no caminho de acesso à EN1-7.
Fase de Desactivação
Durante e nos anos posteriores à desactivação, deve igualmente verificar-se, a continuidade na
implementação das orientações constantes no PRP e no respectivo plano de manutenção. Deve ser feito o
acompanhamento das condições do revestimento natural das superfícies intervencionadas, de modo a
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verificar a recuperação da flora e vegetação. Durante esta fase, devem ser tomadas medidas correctivas de
zonas que eventualmente apresentem sinais de erosão, principalmente em taludes, decorrentes da
drenagem superficial.
Assegurar que toda a vegetação, incluindo a que vai sendo introduzida com as retanchas e ressementeiras,
respeita os critérios anteriormente definidos e igualmente estabelecidos no PRP.
O aterro até às cotas previstas no PRP deve assegurar, pelas suas características de granulometria,
composição, camadas, e níveis de compactação, de que não ocorrerá formação de camadas impermeáveis
com consequente acumulação de água à superfície..
Em caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo para cobertura, deve ser dada atenção especial à
sua origem, não devendo ser provenientes em caso algum, de áreas ocupadas por plantas exóticas
invasoras, para que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras.
Os acessos abertos, que não tenham utilidade posterior, no final da obra, devem ser desactivados e renaturalizados. A recuperação destas áreas, inclui operações de limpeza e remoção de todos os materiais,
descompactação do solo, modelação do terreno, de forma tão naturalizada quanto possível e o seu
revestimento com as terras vegetais, de forma a criar condições favoráveis à regeneração natural e
crescimento da vegetação autóctone, plantada ou não.
Medidas de compensação
Abate e substituição gradual das espécies vegetais exóticas invasoras presentes na área da concessão, por
espécies autóctones preconizadas no PRP. O corte deve antecipar-se à época de produção de flor e
semente. O material vegetal ou resíduos vegetais resultante do corte, deverá mesmo assim ser alvo de
remoção, transporte e eliminação eficiente e cuidada.
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 Superficiais – Qualidade da Água
Objectivo:
Fornecer evidência objectiva sobre a eventual contaminação das águas superficiais.
Parâmetros a monitorizar:
O programa de monitorização deve incluir, no mínimo, a avaliação dos seguintes parâmetros: turvação, pH,
hidrocarbonetos dissolvidos, sólidos suspensos totais, óleos e gorduras, oxigénio dissolvido, carência química de
oxigénio (CQO) e carência bioquímica de oxigénio (CBO5), coliformes fecais.
Locais de amostragem, leitura ou observação:
No afluente da ribeira de Vila Pouca, imediatamente a jusante do núcleo de exploração, devendo o ponto de
amostragem ser georeferenciado.
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 deve ser mensal (nos meses em que existe caudal),
e os relatórios de monitorização semestrais.
Duração do programa:
O período de monitorização da qualidade da água superficial deve ser efectuado na fase prévia à exploração e
durante toda a fase de exploração.
Critérios de avaliação de desempenho:
Para a análise dos resultados deve ser considerado o Anexo XXI relativos aos objectivos ambientais de qualidade
mínima para as águas superficiais do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, complementarmente e para os
parâmetros que não constem desde Anexo deve ser considerado o Anexo XVI do mesmo Decreto-Lei. Verificando-se
desvios, as medidas a adoptar serão, nomeadamente, 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 exploração. Os planos de monitorização podem ser objecto de revisão a pedido do proponente à ARH
Centro, ou por decisão desta entidade.
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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, no mínimo, a avaliação dos seguintes parâmetros: pH, hidrocarbonetos
dissolvidos, óleos e gorduras, sólidos suspensos totais, carência química de oxigénio (CQO) e carência bioquímica de
oxigénio (CBO5), e condutividade eléctrica.
Locais de amostragem, leitura ou observação:
Pontos inventariados, incluindo pelo menos dois locais a jusante e um a montante no sentido de escoamento
subterrâneo e os poços e furos susceptíveis de serem afectados pela exploração; e, o furo da captação instalado na
unidade de lavagem.
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.
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.

Recursos Hídricos Superficiais – Rede de Drenagem
Objectivo:
Fornecer evidência objectiva sobre a eventual afectação do escoamento superficial e afectação da rede de drenagem.
Parâmetros a monitorizar:
Eficácia de escoamento da rede de drenagem construída e efeitos do projecto no ribeiro de Vila Pouca e seu afluente.
Locais de amostragem, leitura ou observação:
Área da exploração; e, em vários locais do afluente da ribeira de Vila Pouca, a jusante do núcleo de exploração,
devendo os pontos de amostragem ser georeferenciados.
Técnicas e métodos:
Inspecção visual das estruturas de drenagem, e sua integridade. Verificação do arraste de materiais para a rede de
drenagem e ribeira de Vila Pouca e seu afluente.
Frequência de amostragem, leitura ou observação:
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.
Duração do programa:
Durante toda a fase de exploração e 3 anos após a sua cessação.
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Critérios de avaliação de desempenho:
Verificando-se a diminuição da integridade da rede de drenagem e/ou assoreamento da rede de drenagem, deve
implementar medidas de minimização e de correcção, bem como reforçar a inspecção sobre o estado de manutenção
da rede de drenagem.

Recursos Hídricos Subterrâneos – Escoamento Subterrâneo e Piezometria
Objectivo:
Fornecer evidência objectiva sobre a eventual afectação do escoamento subterrâneo, alteração do nível piezométrico
e afectação de captações de água subterrânea.
Parâmetros a monitorizar:
Nível piezométrico
Locais de amostragem, leitura ou observação:
Três piezómetros instalados no aquífero superficial, incluindo pelo menos dois locais a jusante e um a montante no
sentido de escoamento subterrâneo; poços e furos susceptíveis de serem afectados pela exploração; e, o furo da
captação instalado na unidade de lavagem.
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.
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
Deve ser implementado um programa de monitorização da qualidade do ar na envolvente da área de exploração e/ou
junto às povoações (receptores sensíveis) mais próximas, até ao raio de 1 km, com a salvaguarda de que 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
Parâmetros a avaliar:
Concentração de partículas em suspensão PM10 (μg/m3).
Local de amostragem:
O ponto de amostragem deverá ser desabrigado (não cobertos, por exemplo, por copas de árvore ou outros
obstáculos à deposição de poluentes atmosféricos).
Métodos de amostragem:
EN 12341, “Qualidade do ar - Procedimento de ensaio no terreno para demonstrar a equivalência da referência dos
métodos de amostragem para a fracção PM10 das partículas em suspensão”; Método gravimétrico com recurso a um
analisador de ar; Filtros de membrana com 0,8μm de porosidade.
Frequência e período de amostragem:
No período seco (Maio a Setembro); Somatório dos períodos de medição ≥ 7 dias e colheitas de 24 h.
Critérios de avaliação e desempenho:
Valores limite estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril - Condicionada aos resultados obtidos na
monitorização do 1º ano. Se não se ultrapassar 80% do valor limite diário (ou seja 40 μg/m3) em 50% do período de
amostragem, pelo que só será necessária nova campanha daí a 5 anos. Se os valores forem ultrapassados a
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monitorização será anual.
Medidas a implementar em caso de desvio:
Limite e controlo da velocidade de circulação no acesso; Implementação do Projecto e/ou regularização do acesso à
área, por aplicação de uma camada de asfalto betuminoso ou de agregados; Reforço do procedimento de aspersão
com água; Criação de barreiras artificiais à dispersão dos poluentes, utilização de estabilizadores químicos, aplicação
de lâminas filtrantes sintéticas.
Duração:
Fase de exploração. Deve ter início no período entre Maio a Setembro, subsequente à aprovação do projecto.

Ruído
O programa proposto no 1º Aditamento ao EIA (de Agosto de 2010) deverá ser revisto de modo a considerar os
seguintes aspectos:
Acautelar a eventual classificação oficial de zonas mistas e sensíveis, a efectuar pelos municípios, na
verificação do cumprimento dos valores limite legais.
Em termos de periodicidade, a primeira campanha de monitorização deve ter lugar antes do início dos
trabalhos de preparação para exploração, de forma a caracterizar os níveis sonoros da situação actual, com
base em medições representativas que colmatem as incorrecções e inconsistências detectadas nas
medições efectuadas no EIA.
A segunda campanha de monitorização deverá ocorrer no primeiro ano de funcionamento, devendo ser
garantido que a exploração se encontra em pleno funcionamento. A entrega do respectivo relatório deve
ocorrer até 2 meses após a realização das campanhas.
Após a segunda campanha, a monitorização poderá passar a ter uma periodicidade quinquenal (de 5 em 5
anos). Contudo, caso seja claramente verificado o cumprimento do RGR, apenas será necessário realizar
novas monitorizações caso ocorram alterações na exploração (alteração nos equipamentos, nas
técnicas/regime de exploração e/ou no horário de funcionamento), alteração do volume de tráfego de
pesados envolvido no transporte de materiais e/ou eventuais reclamações.
Nos casos em que sejam detectadas não conformidades com o RGR, devem ser despoletadas medidas de
minimização, sendo necessário efectuar nova avaliação após a concretização dessas medidas, de forma a
demonstrar que foi reposta a conformidade legal.
Em situação de reclamação, devem ser efectuadas medições acústicas no local em causa imediatamente
após a reclamação. Esse local deverá, além disso, ser incluído no conjunto de pontos a monitorizar.
Devem ainda ser seguidas as indicações do documento “Notas Técnicas para Relatórios de Monitorização de
Ruído – Fase de Obra e Fase de Exploração”, publicado em Novembro de 2009 e disponível no portal da
APA (http://www.apambiente.pt).
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