MINISTÉRIO DO
O AMBIENTE E DO ORDE
ENAMENTO DO
D TERRITÓRIO
Gabinete do Secrretário de Estado do Amb
biente

DECL
LARAÇÃO DE IMPAC
CTE AMBIENTAL
Designação
o do Projecto:
Tipologia de
e Projecto:
Localização
o:
Proponente
e:
Entidade lic
cenciadora:
Autoridade de AIA:

Identificação
o
Amp
pliação da Ped
dreira n.º 2986
6 “Serra do Carvalhal”
Fase
e em que se encontra
Ane
exo I – ponto 18
1
Projecto de Execução
o Projecto
o:
Concelho de Soure, fregu
uesia de Tapé
éus
LRP - Britas do Ce
entro, S.A.
Dire
ecção Regiona
al de Economia do Centro ((DRE-C)
Data
a: 20 de Junho
o de 2011
Agência Portug
guesa do Amb
biente (APA)
Declaração
o de Impacte Ambiental
A
(D
DIA) Favoráve
el Condiciona
ada

De
ecisão:

1. Verifficação do en
nquadramento
o do projecto no
n Plano Dire
ector Municipa
al (PDM) de
Soure.
2. Com
mpatibilização do projecto com o Reg
gime Jurídico
o da Reserva
a Ecológica
Nacional (RJREN), nomeadamente com o disposto nos ite
ens i) e vi) da alínea d) do
o I da Portaria n.º 1356/2008
8, de 28 de No
ovembro.
pontto V do Anexo
Condic
cionantes:

3. Concretização da
as medidas de
e minimização
o e dos progra
amas de mon
nitorização a
envolver de accordo com as directrizes constantes na p
presente DIA.
dese
4. A prresente propo
osta de DIA não
n
prejudica a necessária
a obtenção de
e quaisquer
outro
os pareceres,, autorizações
s e/ou licença
as previstos n
no quadro leg
gislativo em
vigor, como sejam
m as entidade
es com compe
etências especcíficas nas áre
eas sujeitas
ondicionantes e servidões.
a co

1. Estu
udo hidrogeoló
ógico de mod
do a poder aferir
a
quanto à existência de conexão
hidrá
áulica entre a área da pedrreira e a capta
ação de água da Nascente de Ourão, e
a ide
entificar o sentido do fluxo
o subterrâneo. Este estudo
o deve ainda atender aos
segu
uintes aspecto
os:

Elementos
s a apresenta
ar
previa
amente ao
licenc
ciamento:

a)

Realizar um conjunto de mediçõess dos níveis p
piezométricos no furo da
ptação da Nascente
N
de Ourão, em
m situações
pedreira,, e na cap
represen
ntativas de nív
veis hidrostáticcos e hidrodinâ
âmicos;

b)

Georrefe
erenciar as cotas do furo da
a pedreira e d
da captação da
d Nascente
de Ourão
o;

c)

Realizar ensaios de caudal especcíficos na ca
aptação da Nascente
N
de
Ourão com
c
o objecttivo de avaliiar a existên
ncia de interfferência da
extracção na captação
o de Ourão no
os níveis med
didos no furo da
d pedreira,
e assim, confirmar a existência
e
de conexão
c
hidráulica;

d)

Recorrerr a ensaios com traçadores, a injecta
ar no furo da
d pedreira,
procuran
ndo-se a sua assinatura
a
na captação da Nascente de Ourão, e/ou
em outra
as exsurgência
as localizadass a sul da ped
dreira do mes
smo sistema
aquífero (Sicó-Alvaiáz
zere), de mo
odo a confirm
mar o sentid
do de fluxo
neo;
subterrân

e)

Confirma
ar a conexão hidráulica enttre a área do projecto e a captação
c
da
Nascente
e de Ourão, o plano de monitorização
o da qualidad
de da água
subterrân
nea que deve
e ser ajustado
o no que resspeita à periodicidade de
amostrag
gem, e no que
e respeita aos locais de amo
ostragem;

f)

Deve serr estudada a viabilidade de
e limitar a exp
ploração em profundidade
p
de modo
o a que a espe
essura da zona não saturad
da do aquífero
o subjacente
não seja
a diminuída consideravelmente e aumentada ainda mais a
vulnerabilidade à poluição.

2. Refo
ormulação do
o Plano Ambiental e de Recuperação
R
Paisagística (PARP) de
acorrdo com as condições co
onstantes na presente DIA
A, o qual fic
ca sujeito à
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apro
ovação prévia pela Comissã
ão de Coorde
enação e Dese
envolvimento Regional do
Centro (CCDR-C)).
3. Plan
no de seguran
nça que conte
emple e acau
utele os riscoss de poluição provocados
por mau funciona
amento/deficie
ente manutençção do estabe
elecimento ind
dustrial (que
inclu
ui a unidade de
d lavagem, as
a instalações sanitárias e o
oficina de manutenção de
equipamentos), devendo
d
para
a estas situaçções, estarem
m planeados e prontos a
activvar, procedim
mentos de seg
gurança (nom
meadamente, meios de co
ontenção de
desccargas/derram
mes).
O
Outras
condiç
ções para lice
enciamento ou
o autorização do projecto
o:
Medida
as de minimiz
zação:
Fase prévia
a à exploraçã
ão
1.

Executar as seg
guintes medid
das constante
es na Lista de
d Medidas de Minimizaçção Gerais da
d Fase de
Con
nstrução, dispo
onível no sítio
o de Internet da
d Agência Portuguesa do Ambiente: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 20, 24, 25,
30, 31, 32, 37, 41, 43, 49.

2.

Procceder à identifficação dos lo
ocais de deposição e respectivos percurssos entre esta
as e as áreas de depósito
finall.

Fase de exp
ploração
3.

Veriificar o estado
o de impermea
abilização dass áreas de apoio à exploraçção, e sua adequação para
a armazenar
os óleos,
ó
equipam
mentos e maquinaria (e procceder à sua re
evisão).

4.

Red
duzir para 30 km/h
k
a velocid
dade máxima de
d circulação na EN 348 de
e veículos pessados afectos à pedreira.

5.

Procceder à manutenção perió
ódica dos equipamentos afectos
a
à exp
ploração fora do interior da
d pedreira.
Efecctuar os traba
alhos de reparração e lubrificcação dos equ
uipamentos mecânicos
m
em nos locais ex
xistentes, os
quais são específficos e vocacio
onados para o efeito.

6.

Emb
bora as duass instalações de britagem existentes já
á possuam equipamentos
e
e telas transportadoras
enca
apsuladas, de
evem no entan
nto ser adopta
adas medidas de reforço no
o isolamento sonoro, bem co
om algumas
solu
uções econom
micamente viá
áveis nomeadamente um sistema
s
anti-vvibração nas estruturas de
e suporte; o
reve
estimento das superfícies de
e queda de material e a red
dução da alturra de queda de
e materiais.

7.

Colo
ocar silenciad
dores apropriiados nos esscapes dos equipamentos
e
s móveis e, se possível, diminuir a
inten
nsidade sonorra das sireness de marcha atrás.
a

8.

Reu
utilizar os ma
ateriais sobran
ntes que resu
ultam da exp
ploração da pedreira,
p
tais como terras vegetais e
mate
eriais de alteração do calcá
ário explorado na recuperaç
ção paisagísticca da pedreira
a.

9.

Arm
mazenar os materiais
m
pote
encialmente contaminantes
c
s (sucatas fe
errosas e óle
eos) em local adequado
(imp
permeabilizado
o e coberto), até
a serem reccolhidos por em
mpresas espe
ecializadas pa
ara o tratamen
nto e destino
finall destes resídu
uos.

10. Asse
egurar a manu
utenção e revvisão periódica
as por parte de
e empresa esp
pecializada da
a fossa séptica
a estanque.
11. Ado
optar as medid
das necessárias com vista a impedir a eventual
e
ocorrrência de escorrências e arrastamento
de sólidos
s
para a valeta da EN328, implementando, caso se mostre neccessário, uma
a rede de dren
nagem nesta
zona
a, com ligação
o a uma bacia
a de retenção.
12. Asse
egurar a de
evida recuperração/reposiçã
ão e/ou inde
emnização da
as captaçõess de água que
q
vierem
even
ntualmente a ser afectadas.
13. Procceder à asperrsão dos acessos internos de
d terra batida
a e optimizar o sistema de d
despoeiramen
nto existente
nas linhas de brita
agem.
14. Refo
orçar a sinalizzação da enttrada e saída
a dos camiões
s da pedreira
a para a EN3
348 e na pass
sagem pela
povo
oação de Ba
aixos. Procede
er juntamente
e com as pa
artes interessa
adas à pavim
mentação e à limpeza e
man
nutenção das bermas da EN
N348, de form
ma a garantir as
a melhores co
ondições de ccirculação e de
e segurança
da EN348
E
no troçço mais utilizad
do.
15. Evita
ar a abertura
a de novos acessos que
e impliquem a destruição de cobertura
a vegetal, so
obretudo na
vizin
nhança das áreas
á
adjacenttes à pedreira
a inseridas no
os sectores este
e
e nordestte onde se desenvolvem
habitats protegido
os, privilegiand
do os acessoss existentes.
16. Asse
egurar e fome
entar, no interrior da bacia do
d ribeiro da Venda
V
Nova, a preservação
o das linhas de
d água que

Pá
ág. 2 de 11
Rua de O Século,
S
51 1200
0-433 Lisboa

Telefones: 21 323 25 00 Faxx: 21 323 16 58
8

MINISTÉRIO DO
O AMBIENTE E DO ORDE
ENAMENTO DO
D TERRITÓRIO
Gabinete do Secrretário de Estado do Amb
biente
circu
undam a área
a do projecto,, concretamen
nte a que aprresenta drena
agem na vizinh
hança do limiite Norte da
pedreira.
17. Todas as acçõess com impacte no solo devem ser realiizadas num único
ú
momentto, e em toda
a a área de
a
mente estéreis
s, de forma a tornar viá
ável o acomp
panhamento
interrvenção até aos níveis arqueologicam
arqu
ueológico.
18. O arqueólogo
a
re
esponsável pe
elo acompanhamento dev
ve realizar a prospecção arqueológica nas zonas
desttinadas às insstalações de apoio
a
e de pro
ocessamento, áreas de depósito, áreas d
de empréstimo
o, acessos e
outrras áreas, ca
aso estas não
o se integrem
m na área a licenciar ou tivessem an
nteriormente apresentado
a
visib
bilidade reduzida.
19. Casso surja algum
m achado de âmbito arqueollógico ou seja
am identificada
as cavidades ccársicas, deve
e a lavra ser
susp
pensa e de imediato ser comunicado ao organismo
o de tutela para que se p
proceda à av
valiação dos
resp
pectivos vestíg
gios.
20. As obras
o
relativass à alteração dos
d traçados de infra-estrutturas, resultan
ntes da amplia
ação da pedre
eira, como o
desvvio da condu
uta de água, da EN 348 e da linha eléctrica
e
de média
m
tensão, devem ser objecto de
acom
mpanhamento
o arqueológicco, nomeadam
mente quando
o envolvam acções
a
que ttenham impac
cte no solo
(revvolvimento ou remoção).
21. Informar o Serviçço Técnico Flo
orestal Municipal sobre a eventual necesssidade de se
e proceder à actualização
a
P
Municipal de Defesa da
d Floresta Co
ontra Incêndio
os.
do Plano
22. Nass frentes em que
q
se efectua a extracção
o dos materiais, garantir a estabilidade a
através de um
m desmonte
com
m taludes ade
equados, com as dimensõe
es definidas no
n plano lavrra. Tem que ser garantido
o o nível de
esta
abilidade dos taludes
t
finais de escavação
o (monitorizaç
ção de taludess) que forem considerados
s críticos, de
form
ma a estimar atempadament
a
te o grau de alterabilidade
a
geotécnica
g
do
o maciço rocho
oso.
23. Os depósitos de
e materiais de
evem ter uma
a dimensão adequada,
a
co
om declives p
pouco acentu
uados e um
ema de drenagem, de modo
o a evitar a occorrência de fe
enómenos ero
osivos.
siste
24. Veriificar o cumprrimento do co
ontorno do céu
u aberto e pis
sos de desmo
onte finais (12
2 m x 6 m de largura) de
form
ma a respeitar os 70 m de protecção relattivamente ao traçado
t
da EN
N 348.
25. Mon
nitorizar os se
ectores previamente identificados como fundamentais
f
no processo de percolaçã
ão de águas
através do sistem
ma de diaclasseamento natu
ural do maciç
ço, bem como
o as áreas identificadas co
om risco de
esco
orregamentoss planos e esco
orregamentoss por rotação
Plano Am
mbiental e de Recuperação
R
o Paisagística
a (PARP):
O PARP, a aprovar,
a
deve a atender aoss seguintes asspectos:
•

Inclluir uma abo
ordagem da situação existente na árrea já explorada
recu
uperação/integração paisag
gística.

•

Imp
plementação im
mediata das medidas
m
de re
ecuperação pa
aisagística na medida em qu
ue uma parte significativa
da área
á
da pedre
eira já foi intervvencionada e apresentação
o do cronogram
ma faseado anualmente.

•

Utilização, alarga
ando a gama
a de espéciess florestais escolhidas parra a recupera
ação da área
a, de outras
pécies indicad
das para a su
ub-região hom
mogénea “Sic
có-Alvaiázere” do Plano Re
egional de Ordenamento
esp
Florrestal do Centtro Litoral no artigo
a
28.º do Decreto Regu
ulamentar n.º 11/2006,
1
de 21 de Julho.

•

Pro
omover e perrmitir concretizar, de forma integrada e faseada no
o tempo a re
ecuperação e integração
paissagística da área
á
afectada. Deve assim prever
p
após o abandono de
e uma bancada (ou piso), qu
ue esta seja
no mais curto in
ntervalo de tempo subme
etida a uma modelação
m
do
os terrenos, suavização dos
d
taludes,
inicciando-se a revvegetação do local. Em sim
multâneo a lav
vra vai avançando na fase sseguinte. Deve
e considerar
reduzir a altura dos pisos de exxploração.

•

ever a manute
enção dos ecrrãs arbóreos ao
a longo do perímetro
p
da escavação, nas bancadas e junto aos
Pre
cam
minhos, privile
egiando as zo
onas visualme
ente mais ex
xpostas com a utilização d
de espécies arbustivas
a
e
arbóreas autócto
ones com dime
ensão conside
erável à data de plantação, devendo con
nformar uma cortina
c
mais
nsa, estratifica
ada, multiespe
ecíficas, respeitando no enta
anto o carácte
er florestal.
den

•

Devve apresentarr novos perfis longitudinais e transversais
s da geometria final da lavrra e da config
guração final
do terreno apóss recuperaçã
ão paisagísticca. Estes perfis devem ser
s
demonstrrativos de um
ma efectiva
avização dos taludes finaiss da lavra, cu
uja inclinação final deve contribuir
c
para
a uma melhorr integração
sua
paissagística, e asssegurar ainda as condiçõe
es mínimas de
e segurança de
d pessoas e animais sem recorrer às
ved
dações previsttas em todo o perímetro da bordadura superior da área
a de lavra.

•

Imp
plementar um
m plano de manutenção/m
m
monitorização sobre a eficcácia da exe
ecução das medidas
m
de

e as possíveis soluções de
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recu
uperação paissagística, de forma
f
a permittir a avaliação
o periódica da evolução da reflorestação e a garantir
a correcta
c
insta
alação e de
esenvolvimentto eficaz da vegetação proposta. Esste plano deve incluir,
nom
meadamente a calendariza
ação para o conjunto
c
de operações bássicas de manutenção do re
evestimento
veg
getal previsto,, nomeadame
ente, regas periódicas,
p
fertilizações, re
essementeirass, retanchas/s
substituição,
limp
pezas e cortess de vegetaçã
ão. Deve ainda
a permitir avaliar a eventua
al necessidade
e de estabelec
cer medidas
de minimização
m
a
adicionais
em função dos re
esultados obtid
dos.
•

Imp
plementar med
didas correctivvas nas zonass que eventualmente aprese
entem sinais d
de erosão, prin
ncipalmente
em taludes, deccorrentes da drenagem superficial, eventualmente com recurso
o a plantaçõe
es e outras
solu
uções de enge
enharia natura
al, materiais susceptíveis de
e minimizar o impacte visua
al.

•

Aprresentar o va
alor da cauçã
ão, que tem por base o orçamento
o
pa
ara a impleme
entação da recuperação
r
paissagística.

Quanto aoss usos e reco
onversões pro
opostos no modelo
m
aprese
entado, este deve potencia
ar o uso flore
estal, o uso
recreativo e ainda a utiliza
ação como reffúgio ecológico
o, através das
s seguintes recconversões:
•

Encchimento do maciço
m
ocupad
do pela instala
ação de britag
gem, com postterior semente
eira (tipo Euro
o Control) de
herbáceas e arbu
ustivas.

•

plementação de sementeirra herbácea (tipo Prado) em toda a área de lavvra (incluindo a área já
Imp
ante
eriormente exxplorada), com
mplementada com
c
manchas
s de enchimen
nto de terras vvegetais para sementeira
herbácea-arbustiiva nas platafo
ormas dos pisos 210 e 230..

•

48.
Colocação de substrato e plan
ntação de espé
écies arbóreas
s em faixa con
ntígua à EN 34

•

plantação de ta
aludes de terrras vegetais, conforme
c
plan
nta.
Imp

•

Colocação de maciços de terrras vegetais para plantaçã
ão arbórea de
e oliveiras (Ollea europea v.syvatica)
v
e
azin
nheiras (Querrcus ilex L.ssp.Rotundifolia) e sementeira herbácea-arb
bustiva, no borrdo oeste da lavra.

•

O modelo
m
de refflorestação do
o espaço envvolvente ao in
ntervencionado que propõe
e plantações de oliveiras
(Ole
ea europea v.syvatica), azinheiras (Querrcus ilex L.ssp
p.Rotundifolia)) e carrascos (Quercus coc
ccifera) deve
abranger toda a área
á
de pedre
eira.
Programas de monito
orização:

Recursos Hídricos
H
Subte
errâneas (Qu
ualidade da Água):
Á
Parâmetros a monitorizar::
os seguintes parâmetros:
p
Deve incluir a avaliação do
a)

O
Organoléptico
os: sabor, turva
ação;

b)

Físico-químico
F
os: pH, hidroccarbonetos diissolvidos, óle
eos e gordura
as, sólidos su
uspensos tota
ais, oxigénio
d
dissolvido
carência química
a de oxigénio, carência bioq
química de oxiigénio (CBO5)), condutividad
de eléctrica,
d
dureza
total, alcalinidade,
a
fo
osfatos, clorettos e sulfatos;

c)

S
Substâncias
in
ndesejáveis: nitratos,
n
nitritos, azoto amon
niacal, ferro, oxidabilidade;
o

d)

M
Microbiológico
os: coliformes fecais, coliforrmes totais, n.º de streptoco
occus fecais e n.º de colónia
as.

Locais de am
mostragem, leitura ou obserrvação:
Furo da capttação instalad
do na unidade de lavagem.
Técnicas, mé
étodos analíticcos e equipam
mentos necesssários:
Os constante
es do Decreto
o-Lei n.º 236/9
98, de 1 de Agosto.
Frequência de
d amostragem
m, leitura ou observação:
o
A frequência
a de amostrag
gem para aná
álises da qua
alidade da água subterrâne
eas deve ser semestral efe
ectuada em
época de ág
guas baixas e época de águas altas, se possível sempre nos mesmos messes. A periodicidade dos
relatórios de monitorização deve ser an
nual.
Caso se veriifique a conexxão hidráulica entre a área da
d pedreira e a Captação da
d Nascente d
de Ourão, a fre
equência de
amostragem
m para análise
es da qualidad
de da água su
ubterrâneas deve
d
ser inicia
almente menssal. Em caso de derrame
acidental de potenciais co
ontaminantes, deve o caso ser
s de imediatto comunicado
o à Câmara M
Municipal de Pombal, para
que se actue
e em conformidade com a situação,
s
no mais
m
curto esp
paço de tempo
o, accionando medidas de segurança
s
e
ambientais, de
d forma a miinimizar qualq
quer tipo de im
mpacte, tendo em conta a im
mportância parra o concelho de Pombal,
da água sub
bterrânea a pro
oteger e do eccossistema em
m geral, na áre
ea em causa.
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Duração do programa:
p
O período de
d monitorizaçção da qualid
dade da água
a subterrânea
a deve ser efe
ectuado na fa
ase prévia à exploração,
durante toda
a a fase de exp
ploração e 3 anos
a
após a sua cessação.
Critérios de avaliação
a
de desempenho:
d
A degradaçã
ão da qualida
ade da água relativamente
e ao Valor Máximo
M
Recom
mendável (VM
MR) e ao Va
alor Máximo
Admissível (V
VMA) constan
ntes do Anexo
o I do Decreto--Lei n.º 236/98
8, de 1 de Ago
osto.
Verificando-sse desvios, devem
d
ser identificadas ass fontes de poluição e in
ntervir sobre as mesmas de modo a
minimizar o impacte. Destacam-se pa
ara este tipo de actividade
e as medidass de desconttaminação de solos com
hidrocarbone
etos, verificação e melhoria
a do estado da
as áreas de es
staleiros de ap
poio à explora
ação (imperme
eabilização),
medidas de reforço da in
nspecção sob
bre o estado de manutenç
ção dos equip
pamentos e d
da sua revisão
o periódica,
monitorizaçã
ão da maquina
aria de modo a evitar derram
mes e controlo
o da circulação na área do p
projecto.
A periodicida
ade da execu
ução da amosstragem e resspectivos rela
atórios, e os parâmetros
p
a monitorizar poderão
p
ser
revistos, em função do reg
gisto histórico dos dados ob
btidos.
Recursos Hídricos
H
Subte
errâneos (Escoamento Su
ubterrâneo e Piezometria))
Objectivo:
Fornecer eviidência objecttiva sobre a evventual afecta
ação do escoa
amento subterrrâneo, alteraçção do nível piezométrico
p
e eventual afectação de captações
c
de água
á
subterrâ
ânea, em partic
cular a captaçção da Nascen
nte de Ourão, no caso de
se confirmarr a conexão hidraúlica entre
e este ponto de
e água e a pe
edreira.
Parâmetros a monitorizar::
Nível piezom
métrico.
Locais de am
mostragem, leitura ou obserrvação:
Três piezóm
metros instalad
dos no aquíffero do Sistem
ma Sicó-Alvaiázere, incluin
ndo o furo da
a captação in
nstalado na
unidade de lavagem e dois locais a jusa
ante no sentid
do de escoame
ento subterrân
neo.
m
Técnicas e métodos:
Medição do nível piezomé
étrico com recu
urso a sonda de medição de níveis.
d amostragem
m, leitura ou observação:
o
Frequência de
A periodicida
ade de monittorização do nível
n
hidrostáttico dos ponto
os inventariad
dos deve ser trimestral, efe
ectuada em
época de ág
guas baixas e época de águas altas, se possível sempre nos mesmos messes. A periodicidade dos
relatórios de monitorização deve ser an
nual.
Duração do programa:
p
Fase prévia à exploração, durante toda a fase de exp
ploração e 3 anos
a
após a su
ua cessação.
Critérios de avaliação
a
de desempenho:
d
Verificando-sse desvios dos níveis piezo
ométricos deve
e ser identifica
ada a causa e implementar medidas de minimização
m
e de correcçção.
Qualidade do
d Ar
O programa
a de monitorizzação da qualidade do ar ambiente aprresentado no EIA, o qual recai sobre a análise do
parâmetro PM10, considera-se ajustado, apenas com a salvaguard
da de que o pe
eríodo mínimo
o de amostragem de PM10
a considerarr nas próximass medições ind
dicativas (cam
mpanhas de monitorização)
m
, não deve ser inferior ao es
stipulado no
Anexo II do Decreto-Lei n.º 102/2010, de
d 23 de Setembro, (14% do
d ano) e deve
e cumprir com
m o definido no
o seu Anexo
VII no que se
e refere ao mé
étodo de referrência.
Em situação
o de reclamaçção, devem se
er efectuadas medições no local em causa imediatam
mente após a reclamação.
r
Esse local deve,
d
além dissso, ser incluíído no conjunto de pontos a monitorizar. Verificando-se desvios do
os níveis da
qualidade do
o ar deve ser identificada
i
a causa e imple
ementar medid
das de minimização e de co
orrecção.
Parâmetros a avaliar:
ão de partícula
as em suspensão PM10 (μg//m3).
Concentraçã
Local de amostragem:
e externo da pedreira. Na periferia da pedreira,
p
junto
o aos receptorres sensíveis identificados (habitações
No ambiente
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mais próxim
mas). Consoan
nte os resulta
ados obtidos em sucessiva
as campanhas de recolha, a análise dos mesmos
poderá posssibilitar a definição de novoss locais de am
mostragem.
O ponto de
e amostragem
m deverá ser desabrigado (não coberto
os, por exem
mplo, por cop
pas de árvore
e ou outros
obstáculos à deposição de
e poluentes attmosféricos).
Métodos de amostragem
e referência para
p
a amostrragem e mediição de PM10 é o método descrito
d
na no
orma EN1234
41:1999 «Air
O método de
Quality — Determination
D
of the PM10 fraction of suspended
s
particulate mattter - Referencce method an
nd field test
procedure to
o demonstratte reference equivalence of measurem
ment methods», de acordo
o com o Dec
creto-Lei n.º
102/2010, de
e 23 de Setem
mbro.
Período de amostragem:
a
O período mínimo
m
de am
mostragem de
e PM10 não deve
d
ser infe
erior ao estipu
ulado no Ane
exo II do Dec
creto-Lei n.º
102/2010, de 23/09 de Setembro,
S
(14
4% do ano). Assim,
A
deve ser
s efectuada
a uma mediçã
ão aleatória por
p semana,
repartida de modo uniform
me ao longo do
o ano, ou oito semanas repartidas de mo
odo uniforme a
ao longo do an
no.
Aponta-se uma periodicid
dade quinquen
nal se não se ultrapassar 80%
8
do valor limite diário d
de 40 μg/m3, em
e mais de
50% do perío
odo de amosttragem. No ca
aso de ser ultrrapassado o valor
v
limite, a periodicidade
p
passará a anu
ual, e assim
sucessivame
ente. A amostragem deverá
á coincidir com
m a actividade
e normal na pe
edreira, e com
m o normal fun
ncionamento
de todas as unidades prod
dutivas gerado
oras de poeira
as.
Critérios de avaliação
a
e de
esempenho:
Os resultado
os obtidos na
a campanha serão
s
confrontados com os
s limites defin
nidos pela leg
gislação em vigor.
v
Se os
níveis de PM
M10 no ambiente geral ultrap
passarem o va
alor limite estip
pulado na legislação vigente
e, as medidas
s correctivas
conducentess à sua minim
mização deverrão ser tomad
das, sendo a sua
s eficiência
a avaliada em campanhas de medição
subsequente
es. Em função
o dos resulta
ados obtidos poder-se-á
p
ain
nda ajustar os
o locais de ccolheita de am
mostras e a
periodicidade
e da campanh
ha.
Medidas a im
mplementar em
m caso de dessvio:
Limite e con
ntrolo da veloccidade de circculação no ace
esso à pedreiira e pistas de
e circulação; R
Reforço do prrocedimento
de aspersão
o com água sobre
s
as pista
as de circulaçção dos camiõ
ões e de outrros equipame
entos móveis; Criação de
barreiras artiificiais à dispe
ersão dos polu
uentes.
Duração:
Fase de exploração. Deve
e ter início no período entre Maio a Setem
mbro, subsequ
uente à aprova
ação do projec
cto.
Ruído
Parâmetros a monitorizar::
Ruído ambie
ente - LAeqA em dB(A); Ru
uído residual - LAeqR em dB(A).
d
Devem
m ser calculad
dos os parâme
etros Ld, Le,
Ln, e Lden.
o recomendad
do:
Equipamento
Sonómetro Integrador
I
da Classe I, com
m protector de
d vento e com fonte sono
ora de calibraçção. Homolog
gado, e com
certificado de calibração actualizado.
a
A cartas de controlo
As
c
metro
ológico do equ
uipamento de medição acú
ústica devem
e monitorizaçã
ão do ruído am
mbiente a exe
ecutar no âmb
bito da implem
mentação do
acompanharr qualquer doss relatórios de
projecto.
Metodologia:
Incomodidad
de: (LAr - LA
AeqR) ≤ 6 dB(A),
d
consid
derando D=1, para 50%<q
q<75%; se p
permanecer ausência
a
de
classificação
o de zonas, Ld
den ≤ 63 dB(A
A);
As mediçõess devem coinccidir com o período diurno, com
c
a activida
ade normal na
a pedreira e qu
ue inclua o fun
ncionamento
de todos os equipamentoss produtivos geradores
g
de ruído, fixos, móveis,
m
veícullos pesados e um rebentam
mento diário;
com base no
o Regulamento Geral do Ruído
R
(RGR – Decreto-Lei n.º 9/2007, de
d 17 de Jane
eiro) e na Norrma NP ISO
1996, de 201
11.Cumprimen
nto dos limitess fixados nos art.º
a
11.º e artt.º 13.º do RGR.
Locais de me
edição:
Na envolven
nte do Núcleo de Exploraçã
ão, junto aos receptores co
onsiderados se
ensíveis (junto
o às habitaçõ
ões P1, P2 e
P4 identifica
adas no Estud
do de Impacte
e Ambiental (EIA)).
(
Conso
oante os resultados obtidoss, a análise dos
d mesmos
poderá posssibilitar a definição de novoss locais de me
edição, por exe
emplo junto a um local alvo de reclamaçã
ão.
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Após a entra
ada em funcio
onamento do projecto, e de
entro da calen
ndarização esttabelecida, ass medições de
e ruído deve
efectuar-se junto
j
aos rece
eptores P1, P2
P e P4 que serviram
s
de base à caracte
erização da siituação de refferência. Tal
permitirá com
mparar os dados prevision
nais apresenta
ados no EIA com
c
os verificcados durante
e a execução do projecto,
permitindo-se desta forma
a aferir se a metodologia
m
a
adoptada
para
a a previsão e consequente
e avaliação e predição de
impactes foi a mais correccta e se foi sattisfatoriamente
e conduzida.
Periodicidad
de
A realização
o da 1ª campa
anha de monitorização, do
o respectivo re
elatório e a sua
s
entrega à autoridade de
d AIA, deve
ocorrer no an
no de pleno fu
uncionamento
o do projecto.
Posteriormen
nte, devem ser
s
efectuada
as monitorizações quinque
enais, caso na
n 1ª campa
anha se tenha verificado
conformidade com o RGR
R. Caso entreta
anto não se te
enham verifica
ado alteraçõess ao nível da ffonte ou na en
nvolvente do
projecto que
e façam prever agravamento dos níveis sonoros
s
sentid
dos nos recep
ptores sensíve
eis e não tenh
ham ocorrido
reclamaçõess.
Caso contrário deve ser efectuada
e
novva campanha até seis mes
ses após a de
etecção das ssituações anóm
malas e que
ácia das medidas entretanto
o adoptadas.
avalie a eficá
Resultados Obtidos
O
Os resultado
os obtidos na
a campanha serão
s
confron
ntados com os
o limites definidos pela le
egislação em vigor. Se a
incomodidad
de ou os níveiss sonoros médios de longa duração ultra
apassarem os valores limite estipulados na
n legislação
vigente, as medidas
m
corre
ectivas conduccentes à sua minimização
m
devem
d
ser tom
madas, sendo
o a sua eficiên
ncia avaliada
em campanhas de medição subsequentes. Perantte os resultad
dos obtidos poder-se-á
p
ajustar a perio
odicidade da
b
como os locais de medição.
campanha bem
A partir dos resultados ob
btidos deve se
er avaliada a conformidade
c
ao nível do estabelecido no
o RGR, nome
eadamente o
ncomodidade”” e o "critério do
d nível sonorro médio de lo
onga duração””. A incomodid
dade não deve
e ultrapassar
“critério da in
os 6 dB(A), e o valor limitte para o parâ
âmetro Lden será
s
de 63 dB
B(A), se perm
manecer a aussência de clas
ssificação de
zonas.
ão de quadross com os valorres medidos na
n campanha de monitoriza
ação do ruído,, e dos valores calculados
Apresentaçã
a partir dos mesmos.
m
Apre
esentação do histórico, igua
almente sob a forma de quadros (valoress medidos na Situação de
Referência, e valores obtid
dos em campa
anhas de med
dição anteriore
es); Apreciaçã
ão e comentárrios aos resulttados.
Para cada ponto
p
de mediição, apresenttação de um quadro comparativo (valore
es medidos/ca
alculados vs histórico
h
dos
valores med
didos/calculad
dos) com con
nfrontação do
os resultados obtidos com
m os critérios de avaliação aplicáveis
("critério da incomodidade
i
e" e "critério do
o nível sonoro
o médio de lon
nga duração”)..
Principais Medidas
M
de Gesstão a Adopta
ar em Caso de
e Desvio
Caso seja ultrapassado algum
a
dos valores limite esstipulados, dev
ve ser averigu
uada a causa
a desse desvio
o, e adoptar
a
d conjunto da
do
as medidas que
q
foram pro
opostas ou ou
utra que não
a(s) medida(s) de minimizzação mais adequada(s)
equada. Deve ser revista a insonorização
o dos equipam
mentos, e ave
eriguar sobre
prevista mass que se revele a mais ade
novas opçõe
es de insonorrização para aqueles
a
que se
s revelem mais ruidosos e que poderã
ão ser a causa
a do desvio.
Proceder à manutenção
m
d equipame
dos
entos mais ruid
dosos, e reforrçar a inspecçção preventiva
a e a revisão periódica de
todos os equ
uipamentos prrodutivos.
Controlo da Eficácia da(s)) Medida(s) de
e Mitigação Exxecutada(s)
ementação da
as medidas mitigadoras
m
conducentes à redução
r
de de
eterminado im
mpacte gerado
o pelo ruído,
Após a imple
verificar a eficácia
e
da su
ua implementa
ação em uma
a ou duas me
edições subse
equentes (após a impleme
entação das
medidas mitigadoras), com
mparando os resultados ob
btidos com os que se verificcavam antes d
da implementa
ação dessas
mesmas medidas.
Após a imple
ementação da
as medidas miitigadoras con
nducentes à re
edução de detterminado imp
pacte gerado pelo
p
ruído, e
a verificar-se
e ainda um desvio que se traduza num incumprimento do RGR, devem
d
ser adicionadas nov
vas medidas
mitigadoras de redução do ruído, eventualmentte não conte
empladas na presente D
DIA, de acord
do com as
recomendaçções da entida
ade competentte.
Elementos a apresentar
Elaboração de
d Carta ou Planta
P
adequa
ada com todos os elemento
os relevantes indispensáve
eis à análise do
d ruído, por
exemplo orto
ofotomapa com
m captura orig
ginal de image
em de 0,5 por 0,5 metros, a qual permite uma escala adequada
a
de
impressão a 1/500 (natu
ural) ou inferriores (por exemplo,
e
1/5 000
0
ou 1/10 000). Aprese
entação carto
ográfica dos
receptores sensíveis,
s
doss pontos de medição,
m
das fontes
f
sonora
as instaladas (das fontes de ruído em estudo
e
ou de
outras perifé
éricas com influência relativa sobre o lo
ocal em avaliação), dos limites da área
a do projecto
o (núcleo de
exploração e estabelecime
ento industriall), e as vias de
e acesso e pe
ercursos rodovviários afectoss à actividade extractiva.
Juntar aos relatórios de monitorização
o a elaborar documentos informativos sobre o loca
al e a fonte de
d ruído em
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avaliação. Apresentar
A
o registos fotográficos
os
f
o outros su
ou
uficientes que
e possam ccomprovar no
o terreno a
implementaçção das mediidas de minim
mização; Apre
esentação de
e cartas oficia
ais sobre a cclassificação da
d zona em
avaliação (m
mista ou sensíível), se existirem; Apresen
ntação dos catálogos relacionados com a fonte de ruíído instalada
(potencia sonora, opções de insonoriza
ação de origem
m e/ou que podem ser adqu
uiridas, entre o
outros).
Conclusões
a conformidade com o RGR
R.
Avaliação da
Em caso de
e não conform
midade: encurrtar a periodiccidade das campanhas de
e medições; identificar as medidas de
minimização
o suplementarres a introduzzir; prever a eficácia
e
das medidas
m
a ado
optar; equacio
onar nova ava
aliação após
concretizaçã
ão das medidas; demonstrrar a reposiçã
ão da conform
midade legal. Conformidad
de: manter e controlar as
medidas imp
plementadas; certificar que não são intro
oduzidas nova
as fontes de emissão
e
de ruído; constatarr que não há
reclamaçõess; alargar a pe
eriodicidade da
as campanhass.
Prazos para Entrega dos Relatórios
R
de Monitorização
o
Os relatórioss devem ser entregues até 2 meses apóss a realização das campanh
has.
Vibrações e Resíduos
Implementarr os respectivo
os programas de monitoriza
ação de vibraç
ções e de resíd
duos apresentados no EIA.
Validad
de da DIA:
Entidade de
e verificação da
D
DIA:

20 de Ju
unho de 2013
Autorida
ade de AIA
O Secretá
ário de Estado
o do Ambiente
e

Assinatura:

Humberto Delgado
D
Ubacch Chaves Rossa
(No uso das delegações de
e competências, despacho
d
n.º 932/2
2010 (2.ª série),
publicado no Diário da Repúbllica de 14/01/2010
0)

Anexo: Re
esumo do conte
eúdo do proced
dimento, incluin
ndo pareceres apresentados
a
p
pelas
entidadess consultadas; Resumo
R
da
consulta pública; e, Razõe
es de facto e de
e direito que jusstificam a decisã
ão.

Pá
ág. 8 de 11
Rua de O Século,
S
51 1200
0-433 Lisboa

Telefones: 21 323 25 00 Faxx: 21 323 16 58
8

MINISTÉRIO DO
O AMBIENTE E DO ORDE
ENAMENTO DO
D TERRITÓRIO
Gabinete do Secrretário de Estado do Amb
biente

ANEXO
O
Resumo
o do procedim
mento de AIA

Resumo do conteúdo do
o
procedimen
nto, incluindo
o
dos parecerres
apresentado
os pelas
entidades consultadas:
c



Insstrução do pro
ocedimento a 30/07/2010.



A Agência
A
Portu
uguesa do Am
mbiente (APA), enquanto Au
utoridade de AIA,
A
nomeou
a respectiva Co
omissão de Avaliação
A
(CA
A), composta por nove elem
mentos, dos
a APA, um da Administraçção da Regiã
ão Hidrográfic
ca (ARH) do
quais quatro da
Ce
entro, um da Comissão
C
de Coordenação
C
e Desenvolvim
mento Regional do Centro
(CCDR-C), um do Instituto de
d Conservaçção da Naturreza e da Bio
odiversidade
(IC
CNB), um do Instituto de Ge
estão do Patriimónio Arquite
ectónico e Arq
queológico e
um
m do Laboratório Nacional de
d Energia e Geologia
G
(LNE
EG).



Primeira análise
e do Estudo de
d Impacte Ambiental
A
(EIA
A) por parte da
d CA, para
eitos de verificcação de confo
ormidade do EIA.
E
efe



So
olicitação de elementos
e
adic
cionais, para vários
v
factoress ambientais, ao
a abrigo do
n.ºº 5 do artigo 13.º
1
Decreto-L
Lei n.º 197/200
05, de 8 de Novembro, fica
ando o prazo
suspenso até à sua entrega a 20/01/2011.



De
emitida a 28/0
eclaração de conformidade
c
01/2011.



So
olicitação e análise dos pare
eceres solicita
ados a entidad
des externas à CA.



Vissita de reconh
hecimento a vários
v
local do
o traçado da linha, no dia 04/03/2011,
em
m colaboração
o com a entida
ade proponentte e a equipa q
que realizou o EIA.



Re
ealização da consulta
c
públic
ca, a qual deccorreu entre 23
3/02/2011 e 15
5/04/2011, e
an
nálise dos resp
pectivos resulttados.



Ela
aboração do Parecer
P
da CA
A.



Pre
eparação da proposta
p
de DIA
D e envio para a tutela (registo de entra
ada n.º 1797,
de
e 26 de Maio de
d 2011).



Em
missão da DIA
A.

Resumo
o dos parecere
es externos

Resumo do resultado da
a
consulta pú
ública:



A Autoridade Florestal Na
acional (AFN
N) reporta p
para a nece
essidade de
a legislação re
elativa à apliccação de med
didas de prote
ecção contra
cumprimento da
inccêndios, e ap
presenta mediidas a consid
derar no âmbito da implem
mentação do
Pla
ano Ambienta
al e de Recupe
eração Paisag
gística (PARP)).



A Câmara Muniicipal de Pom
mbal alerta parra a necessidade de ser effectuado um
estudo hidrogeo
ológico que demonstre
d
que o projecto (em concreto
o no que se
reffere ao aume
ento da profun
ndidade das cotas
c
de exploração) não irá afectar o
reg
gime hidrogeo
ológico da região, com conssequências na
a Nascente do
o Ourão.



A Águas do Mondego
M
referre nada ter a opor à imp
plementação do projecto,
infformando que não existem na área do prrojecto quaisq
quer infra-estru
uturas sob a
sua gestão.

No âmb
bito da Conssulta Pública foram aprese
entados parecceres com as
s seguintes
proveniê
ência: Câmarra Municipal de
d Soure, Au
utoridade Naccional de Prottecção Civil
(ANPC), Direcção Re
egional de Agrricultura e Pesscas do Centrro (DRAP-C), Turismo de
al (TP).
Portuga
As expo
osições apressentadas não
o se opõem ao projecto propondo a inclusão de
medidass mitigadoras e programas de monitoriza
ação, aspectoss que foram devidamente
d
acautela
ados na prese
ente DIA.
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A emisssão da presen
nte DIA é fundamentada no teor do Pareccer Técnico Final da CA e
na respectiva propossta da Autorida
ade de AIA, destcando-se
d
o princupais
de seguida os
aspecto
os que a justificcam.
O projeccto em apreço
o visa a amplia
ação da pedre
eira “Serra do Carvalhal”, lo
ocalizada no
concelho de Soure, to
otalizando um
ma área de cerrca de 46,2 ha
a, sendo que destes 6 ha
ncontram licen
nciados. Referre-se que da área
á
total da p
pedreira em ap
preço, cerca
já se en
de 28,9
9 ha correspo
ondem à áre
ea de extraçã
ão/desmonte, sendo a res
stante área
ocupada
a pelas instala
ações, depósitto de materiais, acessos e zzonas de defe
esa.
Prevê-se uma extraçção, a céu ab
berto, de 17 872 633 m3 de
e calcário até ao final de
( anos), sendo que as re
eservas geoló
ógicas explorá
áveis são de
vida útil da pedreira (30
d 46,5 milhõ
ões de toneladas. A pro
odução média
a anual é de
e cerca de
cerca de
1 500 00
00 toneladas, prevendo-se a manutenção
o de 59 postos de trabalho.
Refere-sse que a pe
edreira em apreço integra
a um estabelecimento industrial, que
contemp
pla duas unida
ades de britag
gem.
Na envo
olvente da árrea do projecto as constru
uções são esccassas, desta
acando-se a
povoaçã
ão do Carvalh
hal (300m da área
á
do projeccto) e a povoa
ação de Baixo
os (cerca de
800m).
Da avaliação efectua
ada, conclui-s
se que os impactes negativos identifica
ados para a
fase de
e exploração
o afiguram-se
e, de um modo
m
geral, pouco significativos e
minimizáveis mediantte a concretiza
ação das cond
dições constantes da prese
ente DIA.

Razões de facto
f
e de
direito que justificam
j
a
decisão:

o, no que se refere
r
aos rec
cursos hídricos subterrâneo
os, dado a pottencial risco
Contudo
de conta
aminação com
m hidrocarbon
netos da rede de drenagem
m natural e das
s formações
aquífera
as subjacente
es (consequên
ncia de eventtuais derrame
es acidentais)), conclui-se
que facce à inserção
o da pedeira em apreço na Zona de Protecção Alargada
A
da
Naascente de Ourão e à sua imprtância pa
ara o concelh
ho de Soure, que deve
er-se à realizzação de um
m estudo hidrrogeológico, cconforme o disposto
d
na
procede
condicio
onante n.º 3 da presente DIA, de modo a poder aferir-sse quanto à existência de
conexão
o hidráulica entre
e
a área da
d pedreira e a captação d
de água da Nascente
N
de
Ourão, e a identificar--se qual o sen
ntido do fluxo subterrâneo.
s
Importa referir que a área da ped
dreira se inse
ere parcialmen
nte no Sítio de
d Interesse
Comunitário (SIC) Sicó-Alvaiázer
S
re, sendo qu
ue, da avalia
ação efectuad
da, não se
perspecctiva a ocorrên
ncia de impacttes negativos de especial re
elevância.
No que se refere aoss solos e uso do
d solo, conclui-se que os iimpactes nega
ativos estão
associados à perda de
d solo da ve
egetação asso
ociada, apesar dos impacte
es induzidos
se afigu
urarem pouco significativos.
Relativa
amente ao ord
denamento do
o território, verrifica-se que a pedreira em
m apreço, de
acordo com
c
a Planta de Ordename
ento do Plano Director Muniicipal (PDM) de
d Soure, se
insere nas
n
classes de
d espaço “Z
Zona Agrícola e outras” e em “Zona Flo
orestal”. Da
apreciaçção efectuada
a, conclui-se que
q a pretensã
ão tem enquadramento, apesar de não
se enco
ontrar regulam
mentada, em “Z
Zona Floresta
al”, contudo, d
de acordo com
m o disposto
no PDM
M de Soure relativamente
e para “espa
aços agrícolass não Reserv
va Agrícola
Naciona
al (RAN) e não
o Reserva Ec
cológica Nacio
onal (REN), m
menos restritivo
o que “Zona
Agrícola
a e outras” um
ma vez que a pedreira se
e insere totalm
mente em áre
ea da REN,
conclui--se que a prete
ensão não tem
m enquadrame
ento nesta cla
asse de espaç
ço.
No enta
anto, tendo a Câmara Mu
unicipal de So
oure demonstrado junto da
d CA e da
Autorida
ade de AIA a intensão de proceder
p
à altteração do PD
DM de Soure de forma a
acautela
ar a devida compatibilidade da prettensão em a
apreço com o referido
instrume
ento de gestã
ão do território
o, conclui-se que
q deve, em
m se de de lice
enciamento,
verificarr-se a devida conformidade
e do projecto com o PDM de Soure (co
ondicionante
n.º 1 da DIA).
A pedre
eira insere-se totalmente em áreas da Reserva
R
Ecoló
ógica Naciona
al (REN) na
classe “Áreas de elevado
e
risco de erosão hídrica do so
olo”. De aco
ordo com o
ecido no Decrreto-Lei n.º 16
66/2008, de 22
2 de Agosto,, o qual define
e o Regime
estabele
Jurídico
o da REN (RJJREN), refere--se que o pro
ojecto em aprreço tem enquadramento
nas exccepções previstas no artigo
o 20.º (n.ºs 2 e 3) do refe
erido diploma, desde que
cumprid
das as condiçõ
ões estabelecidas na Portarria n.º 1356/20
008, de 28 de
e Novembro,
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MINISTÉRIO DO
O AMBIENTE E DO ORDE
ENAMENTO DO
D TERRITÓRIO
Gabinete do Secrretário de Estado do Amb
biente
no sentiido de obter a devida autorização.
Verificou
u-se que todo
os os requisito
os da referida portaria foram
m devidamente
e cumpridos
à excep
pção do dispossto nos itens i)) e vi) da alíne
ea d) do ponto
o V do Anexo I da referida
portaria. Tal como anteriormente
a
referido, a pretensão
p
não
o se encontra
a prevista e
regulam
mentada nas classes de espaço
e
onde se inserem, não cumprind
do assim o
diposto no item i) da
d alínea d) do ponto V do Anexo I, pelo que deve
d
dar-se
cumprim
mento ao dispssoto na condic
cioanante n.º 2 da presente
e DIA.
Por outro lado, de fo
orma a asseg
gurar a devida
a compatibilizzação do projecto com o
disposto
o no RJREN, devem ser ap
presentadas medidas
m
de co
ompensação ambiental,
a
a
executa
ar na fase de
d exploração
o ou pós-exp
ploração, pod
dendo ainda apresentar
medidass de recuperação de outras
s pedreiras am
mbientalmente degradadas.
Face ao
o exposto e ponderados
p
os
o factores em
m presença, cconclui-se que
e o projecto
“Ampliação da Pedre
eira n.º 2986 “Serra do Ca
arvalhal””, pod
derá ser aprov
vado desde
mpridas todas as condições constantes da presente DIA.
que cum
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