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1.

Introdução

Dando cumprimento à legislação sobre Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), designadamente
o 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, a Direcção Regional da Economia do Algarve enviou através do
ofício ref.ª 6022/2010, de 08 de Novembro de 2010, na qualidade de entidade licenciadora, à
Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para procedimento de AIA, o Estudo de Impacte
Ambiental (EIA) do Projecto de Execução (PE) da Pedreira “Barreira da Légua”, cujo
proponente é a empresa Américo de Jesus & Viegas, Lda.
O projecto em análise enquadra-se no regime de AIA através do n.º 18 do Anexo I do DecretoLei n.º 69/2000, na sua actual redacção.
Para o efeito, a APA, na qualidade de Autoridade de AIA, nomeou, através do Oficio Circular
723/2010/AIA2357/GAIA, uma Comissão de Avaliação (CA), ao abrigo do artigo 9º do DecretoLei n.º 69/2000, na sua redacção actual, constituída pelas seguintes entidades e respectivos
representantes:
Agência Portuguesa do Ambiente (APA) – Eng.ª Cláudia Ferreira, Dr.ª Cristina
Sobrinho e Dr.ª Maria João Leite;
Administração da Região Hidrográfica do Algarve, I.P. (ARH Algarve) – Dr.
Alexandre Furtado;
Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, I.P. (IGESPAR) –
Dr. José Luis Monteiro;
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve)
– Eng.ª Luisa Ramos;
Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I.P. (ICNB) – Eng. Luis
Ferreira;
Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, I.P. (DRAP Algarve) – Arqt.ª
Raquel Monteiro;
Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. (LNEG) – Dr. José Piçarra de
Almeida;
O EIA, datado de Outubro de 2010 e objecto da presente análise é composto pelos seguintes
documentos:
Resumo Não Técnico
Relatório Síntese
No âmbito do procedimento de AIA, o EIA foi ainda complementado com os seguintes
documentos:
1.º Aditamento ao EIA (Janeiro de 2011)
2.º Aditamento ao EIA – Ambiente Sonoro (Maio 2011)
3.º Aditamento ao EIA – Inventário florístico (Maio de 2011)
4.º Aditamento ao EIA – Ambiente Sonoro (Maio 2011)
Relativamente ao Projecto de Execução foi disponibilizado o Plano de Pedreira (PP), o qual é
composto pelo Plano de Lavra (PL) e pelo Plano Ambiental de Recuperação Paisagística (PARP).
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2.

Procedimento de Avaliação

O procedimento adoptado pela CA para avaliação do projecto contemplou os seguintes passos:
Análise da Conformidade do EIA
Em 03 de Dezembro de 2010 e após apreciação técnica da documentação
recebida, ao abrigo do n.º 4 do artigo 13º do Decreto-Lei 69/2000, de 3 de Maio,
com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a CA
considerou indispensável a apresentação de elementos adicionais ao Relatório
Síntese tendo o prazo ficado suspenso até entrega dos mesmos.
Os elementos adicionais foram entregues, a 07 de Janeiro de 2011, sob a forma de
Aditamento, tendo a CA considerado após análise dos mesmos, que não estavam
reunidas as condições necessárias para emitir a conformidade do EIA. Assim, em
09 de Fevereiro de 2011, a CA propôs a desconformidade do mesmo.
Em sede de Audiência Prévia, foi efectuada, na Delegação do ICNB em Aljezur, a 18
de Fevereiro de 2011, uma reunião com a Visa Consultores (representantes
nomeados pelo proponente) com o objectivo de prestar os esclarecimentos
relativos à proposta de desconformidade. Na sequência desta reunião, o
proponente apresentou alegações contestando a proposta da Comissão.
Analisadas as alegações e tendo em consideração os esclarecimentos prestados na
da reunião acima referida, a CA considerou que o procedimento de AIA poderia
prosseguir tendo em consideração que seria realizado um novo inventário que iria
colmatar as lacunas identificadas. Desta forma, a CA declarou, a 09 de Março de
2011 a conformidade do EIA.
Solicitação de esclarecimentos adicionais relativos aos factores ambientais
Ambiente Sonoro;
Solicitação de Pareceres Externos às seguintes entidades:
o Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Algarve;
o Autoridade Florestal Nacional (AFN);
o Direcção Regional de Economia do Algarve (DRE Algarve);
o Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG);
o EDP;
o Rede Eléctrica Nacional (REN);
o Câmara Municipal de Aljezur.
Realização de uma visita técnica ao local de implantação do projecto
Foi efectuada, a 06 de Maio, uma visita ao local de implantação do projecto onde
estiveram presentes representantes da CA da APA, da ARH Algarve, da CCDR
Algarve, do LNEG e da DRAP Algarve bem como Proponente e os técnicos da
empresa que realizou o Estudo de Impacte Ambiental (EIA).
Análise dos resultados da Consulta Pública
A Consulta Pública decorreu por um período de 35 dias úteis, entre o dia 29 de
Março e o dia 18 de Maio de 2011. O resumo dos resultados da Consulta Pública é
apresentado no Capitulo 7.
Análise técnica do EIA e dos seus Aditamentos, nas valências dos representantes
da CA, integrada com o teor dos pareceres recebidos (de entidades externas e no
âmbito da consulta pública), com as informações recolhidas durante a visita ao
local.
Elaboração do presente Parecer Técnico que visa permitir superiormente uma
tomada de decisão final relativamente à viabilidade ambiental do Projecto de
Execução “Pedreira Barreira de Légua”.
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3.

Antecedentes

O EIA foi precedido pela elaboração e entrega, na Agência Portuguesa do Ambiente, a 5 de
Março de 2008, de uma Proposta de Definição do Âmbito (PDA) ao abrigo do artigo 11.º 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.
Na sequência da sua apreciação, a Comissão de Avaliação, nomeada para o efeito, deliberou,
em Abril de 2008, favoravelmente sobre a mesma tendo no entanto, apresentado algumas
indicações e recomendações para integração no EIA.
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4.

Objectivo e Justificação do Projecto

A empresa Américo de Jesus & Viegas, Lda. centra a sua actividade na produção e
comercialização de agregados arenosos, possuindo uma pedreira de areia, denominada “Meia
Légua” (localizada a 150 m para Sul da área da pedreira “Barreira da Légua”), em situação de
pré-esgotamento. Esta pedreira possui anexa uma unidade industrial de lavagem e
classificação de areia, onde procede à produção de agregados arenosos, nomeadamente,
areias lavadas e areias crivadas.
A área da pedreira “Barreira da Légua” (cerca de 34,5 ha), alvo da presente análise, já se
encontra parcialmente intervencionada em cerca de 62850 m2, tendo sido, inclusivamente,
levantados autos de contra-ordenação pelas entidades competentes para o efeito. Em
consequência têm sido efectuados trabalhos de reposição topográfica e de revegetação.
De forma a enquadrar legalmente a actividade extractiva desta pedreira, o proponente
apresentou, em Abril de 2008, junto da entidade licenciadora (Direcção Regional de Economia
do Algarve), o Pedido de Regularização das Explorações nos termos do art. 5.º do Decreto-Lei
n.º 340/2007, de 12 de Outubro, tendo este obtido decisão favorável condicionada à
compatibilização da exploração com o PDM de Aljezur e com a restrição de utilidade pública
(RAN).
O proponente pretende assim, a regularização da actividade extractiva de modo a assegurar
reservas que lhe permita continuar a dar resposta às solicitações de mercado e garantir a sua
posição de fornecedor deste tipo de matéria-prima na região do Algarve.
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5. Localização e Descrição do Projecto
5.1.

Localização do Projecto e Acessibilidades

O local de implantação da pedreira “Barreira da Légua” situa-se na Barreira da Légua, freguesia
do Rogil, concelho de Aljezur, distrito de Faro (Figura 1 e Figura 2). Fica localizado a 1300 m,
para Nordeste, da localidade do Rogil, e a 900 m, para Este, da localidade de Maria Vinagre.

Figura 1. Enquadramento regional da pedreira (Fonte: EIA)
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Figura 2. Localização da pedreira (Fonte: Relatório Síntese)

Os aglomerados populacionais mais próximos são Cabeço da Águia (a 150 m a Oeste),
Cascalhos (a 500 m para Este), Bemparece (a 520 m para Sudoeste) e Camarate (a 540 m para
Sul).
O acesso à área faz-se a partir da EN 120, seguindo-se para Este cerca do Km 135, em direcção
da Barreira da Légua. Percorre-se então, cerca de 1500 m numa via regularizada em toutvenant até ao extremo Sudeste da área da pedreira. Esta via apresenta boas condições de
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transitabilidade, possuindo uma largura de aproximadamente 6 m o que permite o
cruzamento de veículos pesados designadamente, os camiões de transporte da areia.

5.2.

Descrição do Projecto

5.2.1. Método de Exploração
O projecto que se pretende desenvolver consiste na implantação de uma exploração de areias
para aplicação na indústria de construção civil e obras públicas. A exploração do maciço
arenoso compreende um conjunto de operações que se apresentam esquematizadas na figura
seguinte.

Figura 3. Esquema geral da actividade extractiva (Fonte: Relatório Síntese)

A exploração do maciço arenoso é precedida da remoção da camada de terra vegetal,
permitindo assim, preservar a terra viva e diminuir a diluição das areias com esses materiais. A
terra vegetal removida será depositada em pargas (vide Anexo I).
As operações preparatórias contemplam também a remoção dos níveis de argila (estéreis) na
frente de desmonte, evitando misturas com as areias. Estes materiais são directamente
encaminhados para as áreas de deposição definitiva (aterro da pedreira).
As terras vegetais e os estéreis obtidos serão aplicados na modelação da pedreira, no âmbito
do processo de recuperação paisagística da mesma.
A exploração do maciço arenoso será efectuada de cima para baixo com a formação de duas
bancadas de desmonte separadas pelo nível freático. A exploração acima do nível freático será
realizada com uma bancada que terá uma altura máxima da ordem dos 5 m e uma inclinação
de 45º. Na exploração abaixo do nível freático, será criada uma bancada com 20º de inclinação
e uma altura máxima de 6 m, conforme ilustra a Figura 4. No desenrolar da exploração estas
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duas bancadas encontrar-se-ão separadas por um patamar com cerca de 10 m de largura
contudo, na configuração final de escavação, este patamar ficará com uma largura de 4 m.
Durante o desmonte serão criados pequenos depósitos de material junto às frentes de lavra,
sendo posteriormente transportados para a unidade industrial de beneficiação localizada na
pedreira “Meia Légua”.
Salienta-se que no caso da exploração abaixo do nível freático, o material removido será
colocado numa pilha a escorrer, de modo a reduzir a quantidade de água intersticial. Este
material só será transportado para a unidade industrial quando estiver suficientemente
escorrido.
A configuração final da exploração corresponde a dois lagos separados pelas “Áreas
Recuperadas” (vide Anexo V). A profundidade de escavação irá até aos 11 m, as cotas
envolvente próxima situam-se entre os 82-96m.

Figura 4. Perfil esquemático da configuração final de escavação e da evolução da lavra
(Fonte: Relatório Síntese)

5.2.2. Sequência de avanço da lavra
Em termos de lavra serão criadas duas áreas de exploração (uma Norte e outra Sul) separadas
por uma área já explorada e recuperada. A exploração na pedreira decorre actualmente na
área Sul com duas cortas (vide Anexo I).
Em termos de sequência de avanço da lavra, a exploração avançará para Sul, juntando as duas
cortas existentes, continuando nessa direcção até aos limites de escavação. A área de
exploração Norte será explorada depois de terminadas as operações de lavra na área Sul.
Na definição da área de lavra foram definidas as seguintes zona de defesa:
10 m aos prédios vizinhos;
15 m ao caminho público, localizado imediatamente a Este da pedreira;
20 m aos postes de iluminação pública, localizados imediatamente a Este da pedreira;
30 m aos apoios da linha eléctrica que atravessa a pedreira na zona Oeste;
50 m aos edifícios de uso público localizados a Este da pedreira.
Refere-se ainda que os extremos Sudeste e Nordeste da área da pedreira não serão alvo de
exploração de forma a preservar a ocupação agrícola que existe actualmente.

5.2.3. Gestão de Acessos
Os acessos específicos a cada frente de desmonte serão determinados em função do
respectivo avanço e das condições locais existentes. Estes acessos serão construídos no maciço
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existente, com o evoluir da lavra, possuindo uma largura de cerca de 6 m para permitir o
cruzamento de veículos.
Salienta-se que a área da pedreira é atravessada por duas servidões de passagem, localizadas a
Sul e Nordeste da pedreira. Assim, antes de estas servidões serem intervencionadas, o
proponente procederá à construção de dois caminhos provisórios, localizados no extremo Sul
e no Extremo Norte da pedreira (vide Figura 5).
A servidão de passagem na zona Sul da pedreira possui uma extensão de 530 m e o caminho a
criar possuirá 620 m. Para a servidão de passagem na zona Nordeste, que possui uma extensão
de 660 m, será utilizada a servidão de passagem que confina a Este com a pedreira (numa
extensão de 460 m) e criado no extremo Norte um caminho com uma extensão de 340 m, o
que perfaz um total de 800 m para a nova servidão de passagem.
No final da exploração da pedreira e depois de concluídas as operações de modelação
topográfica, as servidões de passagem serão repostas e os caminhos a criar serão reintegrados
paisagisticamente.
Acresce referir que dados os prédios rústicos existentes possuírem uma boa rede de caminhos
(existindo várias alternativas de acesso a cada propriedade) e a serventia de passagem
Nordeste possuir imediatamente a Norte acessos alternativos, o EIA assume que o acesso a
criar na zona Norte será construído apenas se for estritamente necessário.

Figura 5. Gestão das servidões de passagem (Fonte: Relatório Síntese)

Pedreira “Barreira da Légua”

Página 14 de 64

Parecer da Comissão de Avaliação
Processo AIA N.º 2357

5.2.4. Reservas e Períodos de Exploração
A totalidade de reservas úteis da pedreira cifra-se em cerca de 1 623 700 t de areia, resultando
cerca de 286 500 m3 de material estéril (329 500 m3 após empolamento). Atendendo às
reservas existentes, a exploração deverá estar concluída em cerca de 15 anos, considerando
que a produção da pedreira se estima em cerca de 200 000 t/ano.
A actividade laboral desenvolve-se todo o ano (e restrito aos dias úteis) entre as 8.00 h e as
17.00 h, com interrupção para almoço entre as 12.00 e as 13.00 h.
No quadro seguinte, apresenta-se uma breve síntese dos dados do projecto.
Parâmetro

Quantidade

Área de escavação (m2)

217 925

Zona de defesa (m2)

33 160

Zonas a preservar (m2)

10 290

Área recuperada (m2)

84 425

Profundidade máxima de escavação (m)

11

Volume total ma área de escavação (m3)

1 956 700

in situ

46 500

Após empolamento

53 500

in situ

286 500

Após empolamento

329 500

(m3)

1 623 700

(t)

2 922 700

Volume de decapagem (m3)

Volume total de estéreis (m3)

Reservas Úteis

Quadro 1. Dados do projecto (Extraído do Relatório Síntese)

5.3.

Instalações de Apoio

As instalações de apoio encontram-se localizadas na sede da empresa, junto à pedreira “Meia
Légua” e delas fazem parte um escritório, balneários, vestiários, sanitários, sala de refeições e
local para prestar os primeiros socorros, sendo todas em módulos pré-fabricados.

5.4.

Fornecimento de Água, Electricidade e Combustível

As actividades a desenvolver, tanto a nível dos métodos de extracção como no que se refere
aos equipamentos, não implicam o uso de água. Assim, não serão instalados sistemas de
abastecimento de água para a actividade extractiva.
Assim, identificam-se de seguida as origens de água em função do fim a que se destinam:
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Rega dos acessos – utilização da água dos lagos que serão criados devido à exploração
abaixo do nível freático;
Uso doméstico (nas instalações existentes na sede da empresa) e uso industrial (na
unidade de beneficiação) – utilização de um furo de captação;
Consumo humano – aquisição de água engarrafada.
Em termos de fornecimento de electricidade, as actividades a desenvolver ao nível da
extracção de areia não carecem de energia eléctrica, pelo que não existirão sistemas de
distribuição de electricidade. O fornecimento de energia eléctrica para a unidade beneficiação
e para as instalações auxiliares é assegurada por um posto de transformação (PT) existente na
pedreira “Meia Légua”.
No que concerne o abastecimento de combustível (gasóleo) aos equipamentos móveis da
pedreira, este é assegurado a partir de um depósito de armazenamento de combustíveis
existente na sede da empresa que possui uma capacidade de 14 000 litros.

5.5.

Drenagem e esgotos

Devido às características das formações geológicas existentes na área, essencialmente
permeáveis, a infiltração prevalece sobre o escoamento superficial. Assim, apenas está
contemplada a construção de sistemas de drenagem periféricos, na bordadura da escavação,
os quais irão ser adaptados com a evolução da lavra. Estes sistemas têm como objectivo
regular o fluxo de água pluvial para o interior da corta e evitar o arrastamento de partículas
finas para o maciço em exploração.
Os esgotos produzidos nas instalações de higiene são encaminhados para uma fossa séptica
existente, sendo o esgotamento da mesma efectuado regularmente no âmbito da gestão das
instalações.

5.6.

Resíduos

Os estéreis da pedreira, resultantes da extracção de areia, podem ser classificados como
“Resíduos de extracção de minérios não metálicos”, com o código LER 01 01 021. Refere-se
ainda que na unidade industrial são também produzidos estéreis porém estes são classificados
como “Areias e argilas”, com o código LER 01 04 092.
Os resíduos produzidos na frente de desmonte, serão encaminhados directamente para o
aterro definitivo. Contudo, os resíduos “Areias e argilas” serão encaminhados para um filtro
prensa (que integra a unidade industrial) para a remoção da água em excesso. Deste processo
resultam “bolachas de argila” (com baixo teor em água) que serão utilizadas na modelação da
pedreira, no âmbito do processo de recuperação paisagística.
A aplicação dos estéreis na modelação da área de intervenção dispensará a criação de
escombreiras.
Relativamente aos resíduos não provenientes da actividade extractiva, é possível identificar a
produção dos seguintes tipos de resíduos decorrentes da normal actividade industrial:
Óleos sintéticos de motores;
Filtros de óleo;
Pneus usados;
Lamas de fossas sépticas.
As manutenções dos equipamentos serão realizadas nos representantes de cada marca ou na
sede da empresa, pelo que não serão produzidos quaisquer resíduos no interior da pedreira. A
gestão dos resíduos associados às manutenções dos equipamentos será assegurada pelos
respectivos representantes ou pela empresa no âmbito da gestão da sede.
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No que concerne a gestão das lamas da fossa séptica, a mesma será assegurada pelos serviços
municipalizados ou por outra entidade autorizada.

5.7.

Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP)

O PARP prevê as actividades a implementar de forma a garantir que toda a área
intervencionada pela actividade extractiva se encontre devidamente integrada na paisagem
envolvente.
Dos objectivos principais a atingir com este Plano destacam-se os seguintes:
Restabelecer a aptidão agrícola à área a intervencionar, dando cumprimento ao
definido no Plano Director Municipal de Aljezur;
Integração da área intervencionada na paisagem envolvente, com uma ocupação agroflorestal;
Atenuar a emissão de poeiras e ruído para a envolvente;
A introdução de diversidade na paisagem minimizando a afectação e destruição de
habitats;
Devolver a capacidade de uso do solo através da reposição total da camada de terra
vegetal existente e do coberto vegetal nas áreas intervencionadas.
O PARP apresentado propõe o enchimento quase completo da área de intervenção contudo, e
dado que os rejeitados da pedreira (cerca de 329 500 m3) não serão suficientes para permitir a
modelação dos espaços afectados e a reposição da topografia original, este Plano prevê a
aceitação de materiais exógenos (cerca de 1 169 300 m3) designadamente, solos e rochas não
contendo substâncias perigosas.
Salienta-se que as operações de aterro decorrerão em concomitância com a lavra, pelo que a
modelação final preconizada só será alcançada após términus das operações de lavra em cada
área.
A modelação proposta (vide Anexo II) prevê, ainda, a manutenção de uma área de lagoa (cerca
de 19 870m2), com uma configuração semelhante à lagoa actualmente existente na área de
intervenção. Esta lagoa terá como função principal o apoio à rega porém também está prevista
a possibilidade de servir de apoio a combate aos incêndios.
Atendendo a que a área da pedreira se insere numa zona de uso agro-florestal, classificada
como Reserva Agrícola Nacional no Plano Director Municipal (PDM) de Aljezur, e dado que os
solos apresentam uma aptidão adequada para este uso, o PARP proposto pretende que, após a
recuperação, toda a área intervencionada volte a oferecer uma tipologia de ocupação
maioritariamente agrícola.
No Anexo II deste parecer apresenta-se planta esquemática do Plano Geral de Recuperação
Paisagística.

5.7.1. Plano de Deposição e Gestão de Resíduos
O plano de deposição e de gestão de resíduos tem como principal função promover a gestão
dos estéreis produzidos ao longo da exploração do recurso mineral, compatibilizando as
tarefas de deposição com as actividades de lavra e de recuperação paisagística.
Como já referido anteriormente, os resíduos de extracção bem como os resíduos resultantes
das operações de beneficiação a realizar nas areias (materiais do tipo argiloso) serão utilizados
no enchimento da área intervencionada, ou seja, serão introduzidos nos vazios de escavação
da pedreira. Contudo, estes materiais não serão suficientes para concretizar a modelação
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proposta pelo que está previsto a recepção de solos e rochas não contendo substâncias
perigosas de obras e escavações da região.
Os estéreis da pedreira serão depositados simultaneamente com os materiais exógenos nos
vazios de escavação. Após a utilização de todos os estéreis, continuar-se-á a depositar apenas
materiais exógenos até obtenção da modelação prevista (vide Anexo III).
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6. Análise Especifica
Tendo em consideração a tipologia, localização e caracterização do projecto em questão, a CA
considera relevante salientar os aspectos que se seguem no que respeita à caracterização do
ambiente afectado, aos impactes expectáveis nos diversos factores ambientais analisados e ao
modelo de recuperação paisagística proposto.
Assim, identificam-se de seguida as entidades que constituem a CA e as matérias analisadas
pelas mesmas:
ARH Algarve – Recursos Hídricos;
IGESPAR – Património;
CCDR Algarve – Sócio-economia; Ocupação do Solo; Ordenamento do Território;
Qualidade do Ar; Paisagem; PARP;
ICNB – Fauna e Flora; Habitats e Ecossistemas;
DRAP Algarve – Solo;
LNEG – Geologia e Geomorfologia;
APA – Ambiente Sonoro.
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6.1.

Recursos Hídricos

6.1.1. Caracterização da Situação Actual
A geologia da formação aflorante, e que o proponente pretende explorar, corresponde a
areias, arenitos e cascalheiras do litoral do Baixo Alentejo, datada do Pliocénico. Esta formação
é constituída por uma alternância de grés, areias, argilas conglomerados e cascalheiras. Na
área da pedreira existe uma espessura de areias com alguma argila, de cerca de 15 m. A
formação referida ocorre, como uma cobertura das formações paleozóicas, constituídas por
xistos e grauvaques. Esta cobertura não é uniforme e distribui-se por diversas manchas, com
espessura e extensão variável desde a Bacia do Sado até ao Cabo de S. Vicente. Dentro da área
de intervenção esta mancha cobre toda a zona, não existindo afloramentos de xistos ou
grauvaques. Devido à tectónica da região, a formação pliocénica normalmente aflora nos
pontos mais elevados em relação ao nível do mar.
Do ponto de vista hidrogeológico, a formação pliocénica acima mencionada, e que o
proponente pretende explorar, constitui um aquífero poroso, com uma permeabilidade
relativamente elevada, que é explorado através de poços e furos e cuja água é utilizada para
uso doméstico e/ou agrícola. No entanto, os caudais de exploração são relativamente baixos,
devido provavelmente à pouca espessura da formação aquífera e à existência de níveis
argilosos. Devido a esta condicionante, o aquífero apenas tem interesse a nível local,
satisfazendo pequenos consumos. De referir que a área de intervenção é servida por rede
pública de abastecimento de água mas não se encontra abrangida pelo perímetro de rega do
Mira.
De acordo com o EIA é provável que exista um aquífero superior livre e níveis semi-confinados
em profundidade. A recarga ocorre essencialmente através da infiltração directa da
precipitação sobre as formações arenosas aflorantes e a descarga dá-se essencialmente nos
períodos de maior precipitação para as linhas de água temporárias. É provável que o sentido
do fluxo do aquífero superficial acompanhe a superfície topográfica.
Em relação à qualidade da água subterrânea e de acordo com os dados apresentados no EIA, a
mesma apresenta boa qualidade, sendo uma água do tipo bicarbonata cloretada sódicocálcica, pouco mineralizada.
Relativamente aos recursos hídricos superficiais na envolvente da área em estudo ocorrem
duas linhas de água que se inserem na região hidrográfica n.8, Ribeiras do Algarve. Salienta-se
que nenhum dos troços destas linhas de água é directamente afectado pela exploração da
pedreira.

6.1.2. Identificação e Avaliação de Impactes
Devido às características geológicas do terreno, nomeadamente a elevada permeabilidade,
não se prevêem impactes significativos sobre os recursos hídricos superficiais.
Os impactes decorrentes da exploração da pedreira sobe os recursos hídricos subterrâneos
serão negativos e significativos no entanto, atendendo a que a área de exploração afecta
apenas 0,8% da área total do aquífero, os impactes poderão ser reduzidos através da
implementação de medidas de minimização adequadas.
Os principais impactes são devidos essencialmente à destruição da formação aquífera e
consequente exposição do nível freático, diminuindo a capacidade de armazenamento do
aquífero e aumentando a sua vulnerabilidade à poluição. De referir que na caracterização da
situação de referência, o EIA apresenta o índice DRASTIC para esta formação, considerando
que se enquadra numa classe de vulnerabilidade de risco alto.
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Com a implantação do projecto, é ainda provável a ocorrência do rebaixamento do nível
freático, porém não é possível prever a magnitude deste impacte nos poços situados nas
proximidades da pedreira, dado que este impacte é variável encontrando-se dependente da
distância á exploração e da direcção do fluxo do aquífero.

6.1.3. Medidas de Minimização
As medidas de minimização a implementar têm como objectivo principal repor as condições de
permeabilidade e capacidade de infiltração a que a água está sujeita após a exploração. Deste
modo, no final da exploração, o nível freático não deverá ficar exposto.
A recuperação de cada área explorada deverá ocorrer em concomitância com a lavra, para que
a revitalização das áreas afectadas ocorra no mais curto espaço de tempo.
As características do material de preenchimento das áreas exploradas são muito importantes
assim, este material deverá ter uma permeabilidade idêntica ao material retirado e não
apresentar qualquer tipo de contaminação que possa vir a contaminar a água.
Na proposta de recuperação apresentada no EIA é referido que o preenchimento será
efectuada com solos e rochas não contendo substâncias perigosas para além dos rejeitados da
pedreira. Deste modo, estes solos e rochas deverão conter apenas uma percentagem muito
reduzida de argila uma vez que os rejeitados da pedreira são essencialmente de natureza
argilosa. Deverá predominar material de granulometria grosseira, de modo a manter uma
elevada permeabilidade e capacidade de infiltração. Sempre que possível e caso exista, deverá
ser utilizado material proveniente do desassoreamento de linhas de água, que é efectuado
para controlo de cheias e que tem características de permeabilidade adequadas para a área de
intervenção.
O espaço onde actualmente existe uma lagoa deverá também ser preenchido com material
adequado, como acima referido, uma vez que a água existente é água subterrânea que se
encontra em circulação e que vai entrar novamente do aquífero de acordo com o sentido do
fluxo. A sua exposição constitui um elevado risco de contaminação do aquífero.
Além das medidas de minimização acima identificadas deverão ainda ser cumpridas as
medidas apresentadas no EIA.

6.1.4. Programa de Monitorização
A água subterrânea deverá ser monitorizada em termos quantitativos e qualitativos. Deste
modo, considera-se que o plano de monitorização apresentado encontra-se incompleto, pelo
deverá ser revisto tendo em conta os aspectos a seguir identificados:
Definição de uma rede de monitorização fundamentada num estudo hidrogeológico
que caracterize o aquífero existente não só a nível local como a nível regional, dado
que a exploração da pedreira afectará o sistema aquífero numa área mais alargada.
Entre os pontos desta rede deverá estar incluído o furo referido no EIA como existente
na exploração.
Salienta-se que a rede de monitorização e o estudo hidrogeológico deverão ser
enviados para Autoridade de AIA para análise e aprovação;
Monitorização do nível piezométrico em modo contínuo nos pontos situados na
envolvente da exploração e mensalmente nos pontos mais afastados da mesma
(pontos incluídos na rede de monitorização a definir);
Monitorização da qualidade da água subterrânea semestralmente (Abril/Maio e
Outubro/Novembro) nos pontos da rede de monitorização a definir;
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Análise dos parâmetros pH, Condutividade, Dureza, Cálcio, Magnésio, Sódio, Potássio,
Bicarbonatos, Sulfatos, Nitratos, Nitritos, Azoto Amoniacal, Sílica, Ferro e Manganês
em todos os pontos da rede. Nos pontos situados na envolvente da exploração,
incluindo o furo existente na exploração, analisar adicionalmente os parâmetros
Microrganismos a 22ºC e a 37ºC, Cor, Oxidabilidade, Cheiro 25ºC, Sabor a 25ºC,
Turvação, Hidrocarbonetos aromáticos policiclicos (PAH’s) e Metais (Arsénio, Bário,
Cádmio, Cobre, Mercúrio, Níquel, Chumbo e Zinco);
Realização de uma campanha de monitorização antes do início da entrada em
exploração, para caracterização da situação de referência;
Manutenção da rede de monitorização durante as fases de exploração e desactivação
do projecto (17 anos).
A implementação, manutenção e exploração da rede, após a sua aprovação é da
responsabilidade do proponente, devendo os dados serem enviados com periodicidade mensal
à ARH Algarve.
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6.2.

Património

6.2.1. Caracterização da Situação Actual
A metodologia adoptada para a caracterização da situação de referência consistiu na pesquisa
documental prévia da Área de Incidência do projecto (correspondente à área da futura
exploração da pedreira e respectivo acesso) e da área envolvente até cerca de 1 km de
distância.
No trabalho de campo procedeu-se à prospecção da área de implantação da pedreira (AI),
sendo que a visibilidade do solo foi muito variada uma vez que existem diversas utilizações da
área, destacando-se as já afectadas pela actividade extractiva. Junto dos acessos notam-se
níveis de cascalheira (com seixos rolados de quartzo e quartzito), a uma cota pouco profunda.
Considera-se esta metodologia adequada ao tipo de projecto e à fase em que foi apresentado
em sede de AIA.
No decurso da prospecção arqueológica não se registaram ocorrências patrimoniais na área de
incidência. No entanto, não será de excluir a possibilidade de existirem vestígios arqueológicos
ocultos no solo. Houve uma particular atenção relativamente às frentes de exploração já
existentes, não se tendo registado qualquer vestígio de ocupação humana.

6.2.2. Identificação e Avaliação de Impactes
Relativamente aos impactes é de referir a possibilidade de afectação de vestígios
arqueológicos, ocultos no solo, na fase de descubra (acções de desmatação e decapagem do
terreno) e na fase de exploração.

6.2.3. Medidas de Minimização
O EIA propõe o acompanhamento arqueológico, devendo este ser executado da seguinte
forma:
Acompanhamento arqueológico integral de todas as acções com impacte no solo
durante as fases de desmatação e decapagem (até se atingirem níveis
arqueologicamente estéreis).
Deverá também realizar-se o acompanhamento arqueológico durante abertura de
novos caminhos, zona de instalações auxiliares e áreas de depósitos temporários, de
forma continuada e efectiva pelo que, se existir mais que uma frente de obra a
decorrer em simultâneo, deverá ser garantido o acompanhamento de todas as frentes.
Considera-se ainda que deverá ser tido em consideração a seguinte medida adicional:
Os trabalhos, durante a fase preparatória e fase de exploração, poderão ficar
suspensos, caso sejam encontrados vestígios arqueológicos. O arqueólogo fica
também obrigado a comunicar de imediato ao IGESPAR.I.P as ocorrências,
acompanhadas de uma proposta de medidas de minimização a implementar. Deve ser
tido em consideração que as áreas com vestígios arqueológicos a ser afectadas têm
que ser integralmente escavadas antes de serem devolvidas à exploração.
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6.3.

Sócio-economia

6.3.1. Caracterização da Situação Actual
A caracterização da situação socioeconómica da área do projecto é genérica e na maior parte
dos casos não responde à localização do projecto mas a um contexto Concelhio. Neste
contexto, a população envolvente ao projecto e as actividades afectadas pelas diferentes fases
são identificadas de forma mais ou menos superficial.
A satisfação das necessidades da procura fundamenta a exploração proposta (em articulação
com a exploração já existente da Meia Légua). Ressalva-se que a caracterização baseia-se em
indicadores de desempenho entre 2001-2007, embora a actual dinâmica do sector (2008-11),
monitorizada no âmbito do trabalho do Observatório das Dinâmicas Regionais do Algarve,
demonstra uma forte tendência de recessão (em termos de nº de licenças emitidas, nº de
emperras e trabalhadores activos).
Salienta-se que, conforme referido no EIA, “…as areias industriais constituem um produto de
valor pouco acrescentado, com massa elevada, pelo que a concorrência é condicionada pela
capacidade de transporte do produto…” pelo que o projecto visa fundamentalmente a
satisfação do mercado sub-regional “…num raio até 50 km do local de implementação da
pedreira”, onde o Barlavento não regista oferta estruturada significativa.

6.3.2. Identificação e Avaliação de Impactes
O EIA considera que o factor socioeconómico envolve alguma incerteza particularmente no
que se prende com os factores de desenvolvimento da actividade não controlada e que se
reflecte na incapacidade de determinar a real extensão de influência temporal dos impactes.
Neste sentido, o factor regista dois tipos de impactes contraditórios, genericamente positivos
no que toca à capacidade de oferecer postos de trabalho e negativos no que toca à qualidade
de vida das populações (Qualidade do Ar, Ruído, Vibrações, Transporte de Carga) – vide
Quadro 2.
Impactes Socioeconómicos

Acções

Positivos

Negativos

Emprego para operadores de
escavadoras giratórias, de pás
carregadoras e dumpers

Poeiras e ruído

Emprego para operadores de
escavadoras

Poeiras, ruído e vibrações

pás

Emprego para operadores de pás
carregadoras frontais

Poeiras e ruído

de

Emprego para operadores de
dumpers e camiões

Poeiras e ruído

Emprego para operários do
estabelecimento industrial de
lavagem e classificação de areias

Ruído

Emprego para operadores de
camiões

Poeiras e Ruído

Desmatação e Decapagem
Remoção do coberto vegetal existente e remoção
das terras superficiais para pargas
Desmonte
Desagregação do maciço por acção de escavadoras
Remoção
Carregamento do camião
carregadoras frontais

através

de

Transporte
Transporte de areia até
beneficiação e classificação

à

instalação

Tratamento
Lavagem e classificação de areia, com separação
dos materiais finos
Expedição
Carregamento do material útil para expedição

Quadro 2. Identificação das acções do projecto e impactes socioeconómicos associados
(Fonte: Relatório Síntese)
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Como refere o relatório, “os eventuais impactes negativos prendem-se, sobretudo, com
problemas de carácter ambiental, tratados com maior profundidade nos descritores Ambiente
Sonoro, Qualidade do Ar e Paisagem. Porém não deixam de ser importantes do ponto de vista
socioeconómico se influírem de forma negativa na qualidade de vida das populações.”
O próprio relatório, refere que as acções a desenvolver “(…) na fase de exploração serão
responsáveis pela emissão de poeiras e pela produção de ruído e vibração e por maiores
dificuldades de tráfego”, e embora identificando a saída de “(…) 4 camiões por hora da
pedreira para a centragem de lavagem (…)”, não consegue calcular a circulação gerada para
fornecimentos a clientes dado que dependerá da procura por parte destes.
O estudo alega, e a CA concorda, que a nova exploração está localizada em área já sujeita a
este tipo de uso, pelo que os impactes cumulativos associados à nova área não são
significativos ”(…)a significância e magnitude dos impactes negativos cumulativos será muito
pouco relevante”.
Por outro lado, refere como positivo a criação de emprego embora pouco significativo, uma
vez que falamos de 14 postos de trabalho.
A tónica dos impactes positivos do factor, centra-se no efeito indirecto sobre a cadeia de valor
da construção civil, e mesmo sem o referir, uma vez que estamos a trabalhar em mercado subregional, a oferta proposta, poderá reduzir (valores não quantificados) as deslocações entre
Algarve Central/Sotavento e o Barlavento para o fornecimento de areias.

6.3.3. Medidas de Minimização
Tendo em conta o teor do relatório, e os efeitos cumulativos pouco significativos esperados,
faz com que as medidas para atenuar os impactes esperados para o factor se concentrem
associados aos da Qualidade do Ar, do Ambiente Sonoro e para um conjunto de notas sobre
circulação e manutenção de vias.
Em fase de conformidade do EIA, foi solicitado o aprofundar destas medidas, nomeadamente
em termos da circulação. As medidas identificadas especificamente para o factor, são as
medidas tradicionais neste contexto que conjugadas com a rigorosa implementação das
orientações dispostas nas medidas gerais e nas medidas dos descritores já referidos,
entendem-se adequadas para a salvaguarda dos valores em presença no descritor.
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6.4.

Ocupação do Solo

6.4.1. Caracterização da Situação Actual
Em termos de ocupação actual do solo da área de intervenção da pedreira verifica-se a
existência de matos e incultos, manchas de pinhal, áreas agrícolas e hortas, áreas já afectadas
pela extracção de inertes (nas quais se inclui uma lagoa) e áreas que já foram objecto de
recuperação paisagística. Na envolvente da área de intervenção do projecto verifica-se ainda a
existência de áreas de edificação dispersa.
Em algumas das áreas já intervencionadas o pinhal instalou-se naturalmente (devido ao
rebentamento de toiças).
Nesta paisagem, as manchas de pinheiro bravo, Pinus pinaster, conferem-lhe características
muito peculiares (vide Figuras 6 e 7). A produção florestal terá atendido às condições
edafoclimáticas porém a selecção do pinheiro bravo e a distribuição espacial das manchas de
pinheiros terão seguido a necessidade de proteger as culturas dos efeitos da influência
marítima (salsugem) associados à frequência e intensidade dos ventos do quadrante norte. É
de referir que estes aspectos não foram mencionados nem analisados no EIA.

Figura 6. Área já intervencionada da pedreira (Fonte: Relatório Síntese)
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Figura 7. Vista a partir do extremo Sudoeste da área de intervenção do projecto
(Fonte: Relatório Síntese)

6.4.2. Identificação e Avaliação de Impactes
Com a implantação do projecto verificar-se-á a conversão da actual ocupação do solo para a
actividade de exploração de areias. Este impacte será negativo, significativo mas reversível
dado que o PARP prevê o armazenamento e preservação do solo e posterior utilização na
recuperação das áreas afectadas bem como pretende garantir que, após a recuperação
paisagística, toda a área intervencionada esteja apta a oferecer uma tipologia de ocupação
agrícola.
A remoção de terras inerentes à actividade extractiva, apesar de localizada e restringida à área
da pedreira, gera impactes negativos indirectos nas zonas confinantes com a mesma, uma vez
que irá interromper a continuidade ecológica deste espaço num território já afectado pela
exploração da pedreira que se encontra activa. O desenvolvimento destas operações tem, de
facto, um efeito localizado ao nível dos solos, mas que se estende ao meio envolvente ao nível
da estruturação do território e da sua qualidade paisagística.
Na fase de desactivação, a recuperação das áreas afectas à exploração da pedreira constitui
um impacte positivo sobre as unidades pedológicas presentes.

6.4.3. Medidas de Minimização
O EIA preconiza medidas de minimização gerais e específicas com as quais genericamente se
concorda e que se encontram reflectidas no presente parecer.
Das medidas de minimização gerais propostas salienta-se a exploração faseada, de forma a
promover, gradualmente, a revitalização e recuperação das zonas intervencionadas no mais
curto espaço de tempo possível.
Estas medidas passam pela implementação do PARP onde são preconizadas acções de
preservação e reconstituição do solo afectado e a sua subsequente revegetação com espécies
herbáceas produtoras de prados para pastorícia. O armazenamento do solo removido em
pargas será depositado sobre o terreno intervencionado com vista à constituição de substrato
para as sementeiras e plantação de choupo negro e borrazeira branca.
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6.5.

Ordenamento do Território

Na área de intervenção do projecto encontra-se em vigor o Plano Regional de Ordenamento
do Território do Algarve e o Plano Director Municipal de Aljezur.
Instrumentos de Gestão Territorial (IGT)
Plano Director Municipal de Aljezur
No Plano Director Municipal de Aljezur (PDM)1, verifica-se que a localização da pretensão
incide em solos classificados na classe Espaços de Recursos Naturais e Equilíbrio Ambiental, na
subcategoria Áreas Agrícolas Especiais, a que se aplica o disposto no art.º 45º do regulamento
do PDM, o qual remete o seu regime de uso, para o regime jurídico da Reserva Agrícola
Nacional (RAN), confirmando-se na Planta de Condicionantes, a incidência em RAN.
Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve
Relativamente ao Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROT)2, verifica-se
que não ocorrem incidências ao nível da Estrutura Regional de Protecção e Valorização
Ambiental. No que se refere às Actividades Extractivas, o PROT Algarve estabelece um
conjunto de orientações de gestão, constantes no ponto 4.9. do Capítulo V da R.C.M. n.º
102/2007, de 14 de Agosto de 2007.
Acresce que as Orientações Estratégicas do PROT para o sector da indústria extractiva elegem,
como princípio fundamental, a minimização dos conflitos de uso do solo que se geram,
sobretudo, ao nível dos impactes paisagísticos e ambientais das pedreiras (ruído, poeiras,
depósito de escombros, etc.). Neste sentido, em sede de revisão do PDM, deverão ser
rigorosamente delimitadas as áreas de incidência das actividades extractivas, quer as que se
encontram em exploração, quer as áreas de reserva para exploração futura, quer ainda
aquelas em que a exploração já foi abandonada.
Na alínea a) do ponto 4.9 (Actividades Extractivas) do Capítulo V - Normas orientadoras, o
PROT estabelece que «Todas as áreas que contenham pedreiras em actividade, deverão dispor
de Plano Ambiental e de Recuperação de Pedreira (PARP), elaborado nos termos da legislação
específica em vigor. As medidas de minimização de impactes, incluídas nesses planos, deverão
ser complementadas, em sede de plano municipal de ordenamento do território (PMOT), por
regulamentação específica que assegure o enquadramento na envolvente, nomeadamente em
termos de integração paisagística, acessos e circulação de veículos pesados, afastamento ao
edificado envolvente (faixas non-aedificandi), sistemas de escoamento e drenagem de águas e
localização de escombreiras».
Assim, e dado que o PDM não enquadra espaços para indústria extractiva, considera-se que a
pretensão só será viável se este IGT der acolhimento ao projecto, pelo que a mesma deverá
ficar condicionada à compatibilização da exploração com o PDM de Aljezur.
Servidões Administrativas e restrições de utilidade pública
Reserva Agrícola Nacional
O EIA refere no seu ponto 2.2., relativo às Características Gerais da Área de Intervenção, que
relativamente à interferência com a Reserva Agrícola Nacional “(…) É permitida a utilização de
áreas da RAN para outros fins que não os agrícolas, nomeadamente quando estejam em causa,

1 Ratificado pela RCM nº 142/95, de 21.09.1995, publicado no D.R. I-Série-B, de 21.11.1995, alterado pela declaração nº 161/2004
(2ª Série), de 11.06.2004, publicada no D.R. II-Série e adaptado ao PROT Algarve através do Aviso n.º 3571/2008, de 13.02.2008
2 Aprovado através da RCM n.º 102/2007, de 3.08.2007, alterado pela RCM n.º 188/2007, 28.12.2007
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entre outras actividades, a exploração de recursos geológicos, e respectivos anexos de apoio à
exploração, respeitada a legislação específica, (…)”.
De acordo com o nº 1 do art.º 23.º, do regime jurídico da RAN3, todas as utilizações não
agrícolas integradas em solos da RAN, estão sujeitas a parecer prévio vinculativo, da Entidade
Regional da Reserva Agrícola Nacional.
De acordo com a Portaria n.º 162/2011, de 18 de Abril, que define os limites e condições para
a viabilização das utilizações não agrícolas de áreas integradas na Reserva Agrícola Nacional, só
será concedido parecer favorável à pretensão no caso da mesma cumprir cumulativamente os
requisitos elencados no n.º 2 do art. 6.º nomeadamente que “Esteja prevista e regulamentada
em plano municipal de ordenamento do território.”
Neste sentido, o proponente solicitou à Câmara Municipal de Aljezur (CM) a inclusão no
processo de futura revisão do PDM, da área de exploração do areeiro e que seja proposto à
DRAP Algarve a exclusão das mesmas da RAN com vista ao licenciamento da pedreira. Na
sequência desta solicitação, o executivo da CM informou ter intenção de “(...) dever-se incluir,
aquando da futura revisão do PDM, a desafectação da RAN das áreas referentes à exploração
do Areeiro denominado “Barreira da Légua” (...)”.
Face ao exposto, considera-se que o projecto deverá ficar condicionado à obtenção de parecer
favorável por parte da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional, nos termos do DecretoLei n.º 73/2009, de 31 de Março.

3 Aprovado através do Decreto-Lei nº 73/2009, de 31 de Março
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6.6.

Qualidade do Ar

6.6.1. Caracterização da Situação Actual
A envolvente da área de implantação da pedreira apresenta uma ocupação mista,
identificando-se zonas habitacionais, espaços agrícolas e florestais, terrenos incultos e
actividade extractiva.
As fontes de poluentes atmosféricos existentes na envolvente são:
O tráfego de viaturas na Estrada Nacional 120;
A circulação de viaturas pesadas devido:
o Ao transporte de material da Pedreira “Barreira da Légua” para o
estabelecimento industrial da Pedreira “Meia Légua”;
o À expedição de matéria-prima.
As actividades de exploração e de recuperação da Pedreira “Meia Légua”;
O estabelecimento industrial de lavagem e classificação de areias instalado na Pedreira
“Meia Légua”.
Os aglomerados populacionais mais próximos da área de implantação da pedreira são:
Cabeço da Águia (a 150 m a Oeste);
Cascalhos (a 500 m para Este);
Bemparece (a 520 m para Sudoeste);
Camarate (a 540 m para Sul).
Contudo, salienta-se a existência de habitações isoladas a distâncias que variam entre 50 m e
150 m da área de escavação da pedreira. Assim, para a caracterização da situação de
referência foram realizadas campanhas de monitorização de PM10 em 4 destes
locais/receptores, tendo as medições sido realizadas de acordo com a metodologia definida no
Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro (vide Figura 8).
A campanha de monitorização foi efectuada em Agosto e Setembro (período critico – tempo
seco) tendo-se obtido níveis de concentração inferiores ao valor limite definido pela legislação
em vigor.

Figura 8. Locais de Medição de PM10 (Fonte: Relatório Síntese)
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6.6.2. Identificação e Avaliação de Impactes
No que diz respeito à avaliação de impactes ambientais, foram realizadas simulações das
emissões de PM10 no interior da pedreira (entre as frentes de desmonte e a unidade de
lavagem) e na via de acesso à EN 120, tendo sido considerados os 4 receptores caracterizados
na situação de referência.
Nas simulações realizadas foi considerado um volume de tráfego estimado tendo em conta a
produção da pedreira (200 000 t/ano a que corresponde a um tráfego de 4 camiões/hora), as
condições climatéricas da região, a geometria dos acessos internos e externos e a localização
dos receptores. As simulações foram realizadas para a situação mais desfavorável, que
corresponde a condições de vento perpendicular à via.
O EIA concluiu que a principal fonte geradora de partículas em suspensão resulta da circulação
de viaturas e maquinaria nos acessos não asfaltados no interior da pedreira e na via de acesso
à unidade de lavagem e à EN 120.
Salienta-se também que as simulações efectuadas prevêem a ocorrência de níveis de
concentração superiores ao valor limite legalmente estabelecido, caso não sejam controladas
as emissões, sendo que neste caso, os impactes serão negativos significativos.
O EIA assume que com o controlo das emissões, os níveis de concentração de partículas em
suspensão deverão sofrer uma forte redução, correspondendo a níveis de concentração da
ordem dos 30% do valor limite prevendo-se assim, o cumprimento da legislação. No entanto,
tal só poderá ser confirmado com os resultados da monitorização a efectuar.

6.6.3. Medidas de Minimização
Com o objectivo de minorar os impactes negativos acima mencionados é imprescindível a
adopção das medidas de minimização apresentadas no EIA, as quais se consideram adequadas
e se encontram reflectidas no presente parecer.

6.6.4. Programa de Monitorização
Deverá ser adoptado o Programa de Monitorização constante deste parecer.
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6.7.

Paisagem

6.7.1. Caracterização da Situação Actual
O EIA apresenta uma metodologia de caracterização da paisagem na área em estudo que se
considera correcta, atendendo a que foram tidos em conta condicionantes biofísicos e
culturais, através da análise de factores de diferenciação paisagística, identificadas as Unidades
de Paisagem e definida a sua qualidade e sensibilidade paisagística e visual.
A área de intervenção insere-se na unidade de paisagem denominada por “Litoral Alentejano e
Vicentino”. As características mais relevantes desta área são o relevo suave, ondulado, uso do
solo bastante fragmentado entre o uso florestal, o agrícola e os incultos, baixa densidade
populacional e edificação dispersa. Estas características paisagísticas, associadas a uma escassa
presença humana, faz com que esta paisagem seja associada a sensações de uma certa
monotonia e isolamento.
Assim, e atendendo às características do local, considera-se correcto valorar a sensibilidade
paisagística e visual da paisagem envolvente da área em estudo como baixa.

6.7.2. Identificação e Avaliação de Impactes
O EIA efectuou uma avaliação de impactes visuais tendo por base as alterações provocadas
pela implementação do Plano de Pedreira nas fases de exploração e desactivação, numa
paisagem com as características visuais em presença.
Os impactes permanentes mais significativos na fase de exploração estão relacionados com a
alteração da morfologia, eliminação do coberto vegetal existente e a remoção da camada
superficial de terra viva.
Atendendo a que os principais impactes dizem respeito a alterações na composição,
funcionamento e carácter da área de intervenção, os impactes na fase de exploração serão
negativos e significativos contudo serão progressivamente minimizados com o avanço da
recuperação paisagística prevista no PARP, que, segundo o EIA, irá criar as condições para
futura utilização agro-florestal, indo assim ao encontro do uso previsto no PDM de Aljezur e
atendendo ao contexto de inserção da área.
Igualmente, no que se refere aos impactes temporários, considera-se que a perturbação da
visibilidade onde se efectuam as escavações e manobras de máquinas, incluindo os acessos,
pelo aumento do nível de poeiras no ar; a deposição de poeiras no coberto vegetal envolvente;
e a existência de elementos estranhos, nomeadamente a maquinaria pesada, serão negativos
e significativos.
Atendendo a que a implementação faseada do plano de recuperação paisagística irá na fase de
desactivação, com a sua conclusão, reconstituir parte da morfologia, e utilização de vegetação
característica da região, considera-se que os impactes negativos e significativos esperados
poderão ser minimizados.

6.7.3. Medidas de Minimização
De um modo geral concorda-se com as medidas de minimização de carácter geral propostas,
considerando-se no entanto que o proposto no PARP deverá ser complementado com o
solicitado neste parecer.
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6.8.

PARP

A área de implantação da pedreira é constituída por várias parcelas de dimensões reduzidas
no interior das quais ficam duas parcelas, que não estão abrangidas pelo contracto de
exploração (vide Planta no Anexo I), as quais localizadas entre áreas a explorar é expectável
que venham a ser afectadas pela actividade extractiva.
Na área a explorar existem outras duas parcelas com a classificação, ao nível do presente
projecto, de “Áreas Recuperadas” (cerca de 84 425 m2). Estas estão ocupadas por vários
depósitos de materiais diversos cobertos por espécies invasoras, o que foi confirmado na visita
ao local. Com base nesta situação considera-se não concluída a recuperação, nestas duas
áreas, posição que está em concordância com a do preponente.
Na área a licenciar regista-se a presença de água em lagoas, valas e valetas, devido à extracção
de areias que levou à destruição da envolvente do nível freático (vide Anexo IV). Na zona sul da
área a licenciar existe e está previsto ficar um lago com 3000 m2 (8% da área a licenciar).
É estimado um período de vida de 15 anos para a exploração da pedreira sendo expectável
que a recuperação seja concluída ao fim de 19 anos.
A situação topográfica actual é diferente da inicial dado que a área já foi intervencionada, pelo
que todo este passivo deverá ser contabilizado na fase de recuperação.
Neste âmbito, é expectável que venham a ocorrer ajustes no volume total do aterro necessário
(cerca de 1 498 800 m3) conforme Quadro 3.

Materiais
Estéreis minerais (área a licenciar)

Volume c/ empolamento
3

(m )
329 500

Terras e pedras inertes não contendo substâncias perigosas

1 169 300

Total

1 498 800
Quadro 3. Volume de inertes a utilizar no aterro da área a licenciar

Conforme já referido, no aterro está prevista a utilização de inertes da pedreira e inertes (solos
e rochas não contendo substâncias perigosas) que têm origem nas obras de escavação da
região. Nos primeiros incluem-se os estéreis de pedreira e os finos resultantes da lavagem das
areias que são prensados originando as chamadas “bolachas de argila”. Os estéreis têm argila
na sua constituição o que poderá interferir com a recarga do aquífero sobretudo se não forem
misturados com outros materiais.
Segundo o projecto, após a deposição dos resíduos mineiros segue-se o espalhamento das
terras e pedras, cuja compactação contribui a passagem das máquinas e camiões. A modelação
final irá repor uma topografia essencialmente plana, à semelhança do que ocorre actualmente
na área (vide Anexos II, III e IV).
A terra viva tem a finalidade de restabelecer a capacidade de uso do solo devolvendo a área às
funções que levaram à sua integração na RAN. A condicionante agrícola, implica que a camada
superficial final do aterro tenha a espessura de 2 m isenta de materiais prejudiciais ao cultivo
agrícola (pedras, caliços, detritos vegetais grosseiros) e deve ainda a mesma apresentar uma
textura mediana.
Segundo o projecto, a terra viva a decapar e a espalhar terá uma espessura de 0,30m contudo,
dado que a camada correspondente ao solo, na área a licenciar, apresenta cerca de 0,90m de
espessura, considera-se que a espessura da camada de terra viva a espalhar deverá aproximarse da espessura da camada de solo inicial.

Pedreira “Barreira da Légua”

Página 33 de 64

Parecer da Comissão de Avaliação
Processo AIA N.º 2357

A empresa prevê armazenar cerca de 46 500 m3 de terras vivas provenientes das áreas ainda
não atingidas pela extracção e para suprimir a falta de terra viva propõe-se melhorar as terras
vindas do exterior de forma a atingir o volume total de 59 400 m3 (com empolamento). Porém,
considera-se que este volume de terra viva esta sobreavaliado atendendo ao actual estado de
degradação da área. Também se entende que a terra viva a espalhar/área/fase, deverá estar
previamente garantida nas pargas.
É referido que nas áreas não afectadas com os trabalhos de pedreira seja mantida a vegetação
existente sem qualquer intervenção a fim de servir de tampão e pool genético para a
recuperação das áreas afectadas. Assim, estas áreas deverão estar claramente identificadas e
delimitadas.
Concluídas as operações de preparação do terreno e após fertilização do mesmo com um
adubo ternário (N:P:K) à razão de 15g/m2, o projecto prevê a fase de instalação da vegetação,
sementeiras de herbáceas e arbustos e plantação de árvores.
O projecto de recuperação apresentado para a futura área a licenciar merece na sua
generalidade apreciação favorável. No entanto, face aos condicionalismos da área o PARP
deverá ser revisto tendo em consideração os seguintes pontos:
Redução da área e do tempo de exposição do nível freático. Esta situação deverá ser
claramente faseada no espaço e no tempo pelo que o cronograma do conjunto dos
trabalhos a executar na pedreira deve retratar objectivamente a situação. De acordo
com esta condição o representado no Desenho 3 não se poderá verificar;
Preenchimento integral do espaço onde actualmente existe uma lagoa, com material
adequado que não provoque a contaminação do aquífero, devendo esta situação estar
devidamente contemplada no cronograma do conjunto dos trabalhos a executar na
totalidade da pedreira;
Assegurar que os materiais exógenos a utilizar no enchimento dos vazios de escavação
deverão conter apenas uma percentagem muito reduzida de argila devendo
predominar material de granulometria grosseira, de modo a manter uma elevada
permeabilidade e capacidade de infiltração. Sempre que possível e caso exista, deverá
ser utilizado material proveniente do desassoreamento de linhas de água, que é
efectuado para controlo de cheias e que tem características de permeabilidade
adequadas para a área de intervenção;
Face ao teor de argila existente nos estéreis, a forma e a posição da camada no aterro
(1ª camada com materiais da mesma natureza) não deverá interferir com a circulação
e infiltração da água;
Redução do tempo de recuperação, devolvendo em tempo útil a área a um novo
equilíbrio e ao uso agrícola.
Justificar e ajustar os volumes de solos e rochas e de terras vivas (existentes, a
importar e a melhorar) face à topografia inicial da parcela e considerando a
recuperação da parcelas classificadas como “Áreas Recuperadas” dado que as mesmas
não foram ainda alvo de recuperação. Também o volume de terra viva deverá ser
justificado e ajustado considerando que a espessura da terra a espalhar deverá
aproximar-se da espessura de solo existente, cerca de 0,90m, ou superior, atendendo
aos abatimentos;
A terra viva necessária espalhar/área/fase, deverá estar previamente garantida nas
pargas;
Reposição da área florestal de pinhal (84 425 m2) prevista a abater, com pinheiro bravo
e outras espécies perenes e caducas;
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Execução e manutenção de cortinas arbóreas e arbustivas densas, desde o início da
fase de desmonte, em todo o perímetro da pedreira, na faixa compreendida entre o
limite da propriedade e o limite de escavação;
Com a revisão do PARP deverão ainda ser apresentados os seguintes elementos:
Cartografia à escala de projecto que permita visualizar a relação topográfica da área a
licenciar e a faixa envolvente dos 50m;
O Desenho nº 6 deverá ser complementado com as curvas de nível e pontos cotados
julgados significativos de forma a ser perceptível a drenagem final dos terrenos e a
reposição dos caminhos pré-existentes.
Acresce referir que dado estar contemplado na recuperação paisagística da pedreira o recurso
a inertes da pedreira e a materiais exógenos para enchimento dos vazios de escavação, deverá
ser apresentado anualmente, à Autoridade de AIA, um relatório sobre a gestão dos resíduos
inertes, com indicação das quantidades e tipo de resíduos gerados bem como o destino final
dos mesmos. No caso da utilização de material de empréstimo, deverá ser indicado a sua
proveniência e a quantidade utilizada no aterro.
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6.9.

Fauna e Flora, Habitats e Ecossistemas

6.9.1. Caracterização da Situação Actual
A área em estudo encontra-se nas proximidades de diversas áreas classificadas e de
importância ecológica (vide Figura 9), tais como:
Sitio Costa Sudoeste (PTCON0012), incluído na Lista Nacional de Sítios da Rede Natura
2000 - 1ª fase (Resolução do Concelho de Ministros n.º 142/97, de 28 de Agosto). Esta
área localiza-se a 230m para Oeste da área de intervenção;
Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (Decreto-Lei n.º 241/88, de 7
de Junho). O limite desta área situa-se 320m a Oeste da área de intervenção;
Sítio Monchique (PTCON0037), incluído na Lista Nacional de Sítios – 1ª fase da Rede
Natura 2000 (Resolução do Conselho de Ministros n.º142/97, de 28 de Agosto) e ZPE
Monchique (Decreto Regulamentar n.º 10/2008, de 26 de Março). Estas duas áreas
sensíveis localizam-se cerca de 3,2 km para Este da área de intervenção;
Zona de Protecção Especial Costa Sudoeste (Decreto-Lei n.º 384-B/99, de 22 de Julho),
localizada a 330m para Oeste da área de intervenção.

Figura 9. Enquadramento do projecto relativamente a áreas sensíveis (Fonte: Relatório Síntese)
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Apesar da área de estudo estar fora do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa
Vicentina, o EIA identificava a ocorrência de espécies prioritárias nas áreas a intervencionar.
Contudo, a caracterização da situação de referência efectuada inicialmente revelou lacunas e
imprecisões que levaram à solicitação de elementos adicionais no que se refere ao
levantamento florístico e em particular á existência da espécie prioritária (thymus
camphoratus).
A caracterização foi completada com levantamento de campo participado pelo ICNB, sendo
possível afirmar que não existem espécies prioritárias dentro da área de intervenção e
envolvente imediata.
Mais se constatou o reduzido interesse conservacionista da área no seu todo, dado a mesma
estar muito intervencionada e alterada, notando-se um elenco florístico bastante
empobrecido, contrariando assim o potencial da zona bio-geografica em que se encontra
inserida.
Actualmente a área de estudo é ocupada em 50% por matos e incultos (matos de escassa
diversidade e baixo interesse conservacionista) , 22% de áreas agrícolas, 18% de área florestal
e 4% de edificação dispersa, e 26% de áreas afectas á exploração de inertes ou resultantes de
recuperação dessa actividade. Toda a área mostra–se como uma área muito alterada pela
intervenção humana e pouco cuidada. As áreas “florestais” são caracterizadas por coberto de
eucalipto ou pinheiro mas a vegetação dominante é essencialmente herbácea.
Na área de estudo são identificados 8 (oito) habitats dos quais apenas 3 (três) têm cariz natural
e estão incluídos no Anexo B –I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, relativo à
preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens. Destes 3 (três) habitats, 1
(um) é prioritário - Habitat 2150* - Dunas fixas descalcificadas atlânticas – e não deveria ser
intervencionado. Contudo, e atendendo a que a área de implantação do projecto já se
encontra bastante afectada pela actividade extractiva, a existência de um elenco florístico
bastante empobrecido e o fraco estado de conservação do habitat, considera-se que deverá
ser desenvolvido um projecto de medidas compensatórias que identifique uma área
equivalente (em termos de dimensão e de presença dos valores ecológicos em causa) e
proponha medidas de gestão e manutenção deste habitat.

6.9.2. Identificação e Avaliação de Impactes
A implementação do projecto para além dos impactes negativos, tais como: destruição de
coberto vegetal por decapagem e desmatagem, com impactes também na fauna por redução
de habitat; emissão de poeiras, com implicações na flora e na fauna; emissão de ruído, com
implicações da fauna, particularmente em espécies mais sensíveis á perturbação (mas que já
não devem ter esta área como seu habitat), poderá vir a ser factor de indução de impactes
positivos, como sejam uma eficaz recuperação da área intervencionada (faseada e
concomintância com a exploração) com recurso a espécies autóctones e preservação das
características que a área tem para a exploração agrícola.
De um modo geral, é possível afirmar que atendendo á actual reduzida valia conservacionista
da área de intervenção, os impactes negativos serão de reduzida magnitude, embora com
possibilidades de minimização algo reduzidas

6.9.3. Medidas de Minimização
Considera-se adequadas as medidas de minimização propostas pelo EIA pelo que as mesmas
encontram-se reflectidas no presente parecer e deverão ser completadas com a seguinte
medida: as áreas indicadas no plano de exploração como a preservar devem ser mantidas para
fins de conservação da natureza.
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6.10. Solo
6.10.1. Caracterização da Situação Actual
De forma a caracterizar a situação de referência, o EIA conjuga os dados retirados da Carta de
Solos de Portugal do ex-CNROA e da Carta de Classes de Capacidade de Uso com
levantamentos de campo, abordagem que se considera correcta e adequada.
De acordo com a Carta de Solos de Portugal do Serviço de Reconhecimento e Ordenamento
Agrário (SROA), os solos na área de intervenção e envolvente caracterizam-se por:
Pz – Podzois (não hidromorficos) com surraipa de areias ou arenitos:
Ap – Podzóis sem surraipa de areias ou arenitos;
Rg – Regossolos psamiticos não húmicos que surgem isolados ou em associação
(Pz+Rg)
Rgc – Regossolos húmicos cultivados
Pag – Solos ligeiramente hidromórficos de arenitos ou conglomerados argilosos
Vt – Solos litólicos não húmicos de arenitos
Quanto às classes de Capacidade de Uso são identificadas duas classes C e D e duas subclasses
e e s, ou seja:
Ds – solos que apresentam limitações severas, riscos de erosão elevados a muito
elevados, não susceptíveis de utilização agrícola, salvo em casos muito especiais,
poucas ou nenhumas limitações para pastagem, exploração de matas e exploração
florestal, sendo que a subclasse s significa limitações a nível radicular; e os solos que se
inserem na subclasse e, apresentam limitações resultantes da erosão e escoamento
superficial;
Cs – solos que apresentam limitações acentuadas, riscos de erosão elevados,
susceptíveis de utilização agrícola pouco intensiva e de outras utilizações, com
limitações a nível radicular.
Apesar da área de implantação do projecto apresentar as características acima identificadas, a
mesma encontra-se integrada em espaços agrícolas – áreas agrícolas especiais na Planta de
Ordenamento do PDM de Aljezur (vide Capitulo 6.5.).

6.10.2. Identificação e Avaliação de Impactes
Na fase de exploração da pedreira, os impactes ambientais estão relacionados com:
Exposição do solo aos agentes de meteorização;
Aumento dos processos erosivos (eólica e hídrica);
Efeitos temporários pois as camadas superficiais do solo são armazenadas em pargas
que de acordo com o projecto serão mantidas (prevenção de aparecimento de
infestantes, fertilização e adequada drenagem);
Compactação do solo pela circulação de equipamentos móveis;
Eventual contaminação por derrame de óleos, combustíveis.
Na fase de desactivação uma vez implementado o PARP, tal como é referido no EIA, os
impactes ambientais nesta fase afiguram-se positivos, pois são restabelecidas as condições
para a melhoria das características pedogénicas dos solos.
De facto, com o cumprimento das medidas de minimização e do PARP considera-se que serão
implementadas condições de drenagem e plantadas espécies vegetais que se traduzem na
melhoria do ecossistema e na qualidade dos solos em presença.
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6.10.3. Medidas de Minimização
Considera-se que nesta tipologia de projecto, as medidas de minimização estão relacionadas
com:
A diminuição da exposição dos solos aos agentes erosivos, através da exploração das
áreas estritamente necessárias, prever para as áreas a intervencionar a decapagem,
armazenamento e preservação das camadas superficiais do solo;
O Planeamento e definição de caminhos para circulação de equipamentos;
A manutenção dos equipamentos de modo a prevenir os derrames acidentais.
Assim, concorda-se com as medidas de minimização apresentadas no EIA pelo que estas
encontram-se reflectidas no presente parecer.
Deverá ainda ser cumprido o Plano de Monitorização dos solos armazenados nas pargas
apresentado no EIA e que consta deste parecer. Salienta-se que este Plano deverá ser
integrado no Plano de Pedreira.
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6.11. Geologia e Geomorfologia
6.11.1. Caracterização da Situação Actual
O projecto em apreciação desenvolve-se na denominada “Planície Litoral Ocidental” (M. Feio,
em Oliveira et al., 1984), a unidade geomorfológica presente ao longo da costa ocidental
portuguesa. Na sua parte sul, correspondente ao litoral alentejano, tem uma largura entre 5 e
15 km e com altitudes que não excedem os 150 m. A existência para Este e Sudeste de cotas
mais elevadas deve-se a movimentos tectónicos que atingiram a região, dando lugar a
escarpas de falha, fossos tectónicos (grabens) e horts. A rede hidrográfica é pouco ramificada e
com linhas de água de declive pouco acentuado, dado que a natureza arenosa dos terrenos
facilita a infiltração em detrimento do escoamento superficial.
Em termos de geologia regional, a área do projecto insere-se na parte sudoeste da Zona Sul
Portuguesa. Areias vermelhas, grés e cascalheiras do Plio-Quaternário, são as litologias
predominantes. A espessura variável deste conjunto de materiais, raramente excedendo os 30
m, resulta da configuração tectónica da área, de que se destacam as falhas NE-SW, paralelas à
Falha da Messejana, e principalmente as de direcção N-S, geradoras de importantes fossos
(grabens), como é o de Aljezur.
Na área do projecto não é conhecido qualquer objecto geológico com valor susceptível de ser
preservado.

6.11.2. Identificação e Avaliação de Impactes
A exploração da pedreira irá trazer impactes negativos permanentes na geomorfologia do
local, apenas atenuados parcialmente aquando da recuperação paisagística da mesma, através
de aterro.
Na fase de exploração da pedreira são expectáveis possíveis deslizamentos dos materiais
arenosos, o que, segundo o EIA, não deverá acontecer atendendo a que os ângulos de talude
definidos (45º e 20º, acima e abaixo de um nível freático existente, respectivamente) não
perspectivam problemas de estabilidade dos taludes.
Aquando da total reabilitação ambiental da pedreira, na fase pós-exploração, o problema da
estabilidade dos taludes deixa de existir. Esta reabilitação, segundo o Plano de Deposição e de
Gestão de Resíduos, constante do EIA, será feita gradualmente através de aterro, o qual vai
utilizar os estéries da extracção, assim como outros materiais provenientes da região. O
volume destes materiais exógenos terá necessariamente que ser grande, atendendo ao alto
rendimento (85%) previsto para a pedreira e, por isso, ao pouco volume de estéreis.

6.11.3. Medidas de Minimização
Atendendo à eventual possibilidade de deslizamentos devido à:
Pouca consistência do material a extrair, agravada se houver presença de água;
Não homogeneidade litológica, com níveis argilosos intercalados nas areias,
potenciadores de movimentos entre as camadas;
Existência de um aquífero a poucos metros de profundidade, materializando, por isso,
uma “descontinuidade”;
Inclinação de 45º do talude.
Considera-se que deverá haver uma observação regular da frente de desmonte, na fase de
exploração, no que respeita à consistência dos materiais, de modo a evitar possíveis
deslizamentos.
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6.12. Ambiente Sonoro
6.12.1. Caracterização da Situação Actual
Para a caracterização da situação de referência foram efectuadas medições acústicas em 4
pontos, R1 a R4 (vide Figura 10), considerados no EIA como os receptores sensíveis mais
próximos do projecto e representativos de outros receptores existentes na sua imediata
proximidade.

Figura 10. Localização dos pontos de medição de ruído e dos receptores sensíveis
(Fonte: 1.º Aditamento ao EIA)

De acordo com EIA, o R1 é uma habitação não ocupada pertencente ao proponente, pelo não
é considerado como receptor sensível na acepção do Regulamento Geral do Ruído (RGR), e o
R3 é representativo dos receptores 3, 4 e 5 da Figura 8, concordando-se com esta abordagem.
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Os valores obtidos (sem funcionamento da pedreira, ou seja, ruído residual) demonstram não
haver perturbação sonora significativa. Contudo, salienta-se que tendo em consideração os
valores apresentados no Anexo VII do EIA, o valor de R2 será de 45,5 dB(A) (média de 45,7 e
45,3) e não de 47,5 dB(A). Este valor afigura-se, ainda assim, poder estar sobrestimado por
comparação com o valor obtido em R3 (41,4 dB(A)).

6.12.2. Identificação e Avaliação de Impactes
A previsão do ruído futuro da pedreira foi realizada com recurso a modelação, adoptando os
métodos recomendados a nível nacional para fontes industriais e tráfego rodoviário.
O EIA refere ter simulado o ruído resultante do desmonte (com o equipamento à superfície e
na periferia do limite de escavação) e do transporte do material até à unidade de lavagem (no
EIA considerada na área do projecto, embora o material vá ser tratado na pedreira da MeiaLégua) e o transporte de expedição dos materiais desde a Meia-Légua até à EN120.
Em teoria concorda-se com esta abordagem, pois caracteriza um cenário mais desfavorável em
termos de impacte sonoro. No entanto, por observação do mapa de ruído apresentado no
Aditamento ao EIA (vide Figura 11) verifica-se que na simulação o equipamento utilizado para
desmonte não terá sido colocado na periferia da pedreira mas sim no centro da pedreira.

Figura 11. Mapa de ruído (Fonte: 1.º Aditamento ao EIA)

Relativamente à verificação dos critérios de exposição máxima e de incomodidade, a mesma
foi reapresentada em Aditamento dado terem sido detectadas incorrecções de cálculo que
persistiram após pedido de esclarecimento. Assim, apresenta-se no Quadro 4 os valores que se
podem apurar com base na informação constante do EIA e do Aditamento:
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Ruído particular - RP

Ruído residual - RR

1)

Ruído ambiente - RA

Ld

2)

RA-RR

(previsto)

(medido)

(previsto)

(previsto)

R1

55

49,8

56,1

54,6

6,3

R2

51

45,5

52,1

50,5

6,6

R3

46

41,4

47,3

45,8

5,9

R4

57

53,7

58,7

57,3

5,0

Notas:
1) Assume-se que os valores de ruído residual apresentados no EIA são representativos do período diurno.
2) Resulta de uma média ponderada de 8h do ruído ambiente previsto para a pedreira (calculado como a soma
logarítmica do ruído particular com ruído residual) com 5h de ruído residual

Quadro 4. Valores de ruído

Face aos valores de Ld aqui calculados e com base nos valores medidos no período entardecer
e nocturno apresentados no Quadro 2 do Aditamento, conclui-se que previsivelmente a
pedreira cumpre com larga margem o valor limite aplicável para o critério de exposição
máxima (Lden ≤63 dB(A)).
Para o critério de incomodidade, obtiveram-se as diferenças apresentadas na coluna “RA-RR”
do Quadro 4, sendo que o valor máximo permitido é 6dB(A). Dado que R1 não é considerado
como receptor sensível, conclui-se que, previsivelmente, o critério de incomodidade é
cumprido sem folga nos receptores sensíveis representados por R3. Relativamente ao R2
verifica-se que ocorrerá violação do RGR, contrariamente ao referido no EIA que concluía que
não havia qualquer incumprimento. Esta violação pode até ser mais expressiva atendendo ao
possível valor sobrestimado da situação de referência.

6.12.3. Medidas de Minimização
Face à análise efectuada, considera-se que deverão ser adoptadas as seguintes medidas de
minimização:
Limitação do funcionamento da pedreira aos dias úteis e ao horário 8-12h e 13-17h (tal
como consta no EIA);
Os equipamentos a utilizar na pedreira devem cumprir os requisitos do Decreto-lei nº
221/2006, de 8 de Novembro, ou de outro diploma antecessor que lhe for aplicável
(em alteração à medida referida na pág. IV.57 do EIA). Qualquer aquisição de
equipamento deve considerar as melhores opções disponíveis relativas à
insonorização das componentes mecânicas mais ruidosas;
Reduzir e controlar a velocidade de circulação dos equipamentos móveis nas vias de
acesso interno e à unidade de lavagem, uma vez que a velocidade está directamente
relacionada com o nível sonoro emitido pelo equipamento (motor, transmissão,
interacção pneu/piso, etc.);
Colocar silenciadores apropriados nos escapes dos equipamentos móveis e, se
possível, diminuir a intensidade sonora das sirenes de marcha atrás, que se revelam
particularmente ruidosas em alguns equipamentos;
Efectuar a manutenção e revisão periódicas de todas as viaturas, máquinas e
equipamentos presentes, mantendo registos actualizados dessa manutenção e/ou
revisão, por equipamento, de acordo com as especificações do respectivo fabricante;
Manter o acesso à pedreira e à unidade de lavagem em boas condições de
trafegabilidade, por aplicação de “tout venant”;
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Executar e manter cortinas arbóreas e arbustivas densas, previamente à fase de
exploração, com vegetação de folha persistente em todo o perímetro da pedreira, na
faixa compreendida entre o limite da propriedade e o limite de escavação. As espécies
vegetais a utilizar deverão ser coadunadas com o PARP. No lado Este da pedreira, esta
cortina deve ter uma largura de 30 metros onde possível, complementada por barreira
acústica tipo painel junto de R2.

6.12.4. Monitorização
Relativamente ao plano apresentado do relatório síntese, considera-se de alterar os
seguintes aspectos:
Local de amostragem – R2, R3 e R4, sem prejuízo de se ter de considerar outros
pontos caso haja reclamações de ruído.
Método de amostragem (procedimento de medição) – NP ISO 1996 e documentos
técnicos associados.
Frequência e período de amostragem
o As campanhas de monitorização e entrega de relatório devem ser
coincidentes com o desmonte das bancadas mais exteriores e/ou mais
próxima a cada ponto.
As medições devem realizar-se junto a:
 R2 – assim que ocorrer o desmonte da bancada mais periférica a
Nordeste da parte Sul da pedreira (zona de escavação mais
próxima do R2) bem como quando a lavra evoluir para a parte
Norte e ocorrer o desmonte da bancada mais periférica a Este;
 R3 – assim que ocorrer o desmonte das bancadas mais periféricas
a Norte e Oeste da parte Sul da exploração, idem quando a lavra
evoluir para a parte Norte da pedreira;
 R4 – assim que ocorrer o desmonte das bancadas mais periféricas
a Sul e a Este da parte Sul da exploração;
o Cada campanha deve ter tantas medições, quantas as necessárias para
cumprir a norma NP ISO 1996 e documentos técnicos associados; sem
prejuízo de realizar campanhas adicionais em caso de reclamação.
Critérios de avaliação de desempenho - Caso algum dos receptores sensíveis
apresente níveis sonoros que ultrapassem os valores limite legais, deverão ser
implementadas medidas de minimização adicionais e realizada nova campanha de
medições que demonstre que foi reposta a conformidade legal.
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7. Resultados da Consulta Pública
Em cumprimento do disposto no artigo 14º do Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio, alterado
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, procedeu-se à Consulta
Pública do Projecto “Pedreira Barreira da Légua”.
Considerando que o Projecto se integra na lista do anexo I, n.º 18 do Decreto-Lei nº 69/2000,
de 3 de Maio alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a
Consulta Pública decorreu durante 35 dias úteis de 29 Março a 18 de Maio de 2011.
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA), incluindo o Resumo Não Técnico (RNT), foi
disponibilizado para consulta nos seguintes locais:
Agência Portuguesa do Ambiente - APA.
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve.
Câmara Municipal de Aljezur.
O Resumo Não Técnico foi disponibilizado para consulta na Junta de Freguesia de Rogil
(Concelho de Aljezur).
No âmbito da Consulta Pública foram recebidos 3 pareceres provenientes das seguintes
Entidades:
Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural.
ANA - Aeroportos de Portugal.
EP - Estradas de Portugal, SA.
As informações enviadas pelas entidades que se pronunciaram durante o período de consulta
pública não se opõem à implementação deste projecto.
Dada a possibilidade de existência de acções na área de intervenção do projecto em estudo,
sugerem o contacto a outros Organismos, designadamente:
A Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural entende que deverá ser
consultada a Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve.
A ANA - Aeroportos de Portugal refere que o seu parecer não substitui a necessidade
de ser consultada a Força Área Portuguesa.
A EP - Estradas de Portugal, SA, considera que face aos dados actualmente disponíveis não se
afiguram expectáveis problemas na capacidade da EN120, quer pelo número de veículos que
circulam (cerca de 4500 veículos por dia), quer pelo número de veículos pesados afectos a esta
exploração dado que não se prevê um acréscimo significativo de passagem prevendo-se um
aumento do tráfego médio de 4 viaturas pesadas por hora em cada sentido.
Considera necessário atendendo às características dos veículos de transporte utilizados neste
tipo de actividade e á natureza do tráfego que utiliza a EN 120, que as condições de circulação
e segurança junto ao entroncamento com o acesso à pedreira não são adequadas e a medida
de minimização proposta no Estudo de Impacte Ambiental não ser suficiente.
Sugerem a inclusão de mais uma medida de minimização que indique a “responsabilidade do
promotor, antes do licenciamento da pedreira, em desenvolver um projecto com vista à
melhoria das características geométricas do entroncamento, designadamente através da
dotação de uma via de viragem à esquerda e vias de aceleração e abrandamento, de acordo
com as Normas de Traçado da EP, o qual deverá ser sujeito à aprovação por parte desta
empresa”.
A CA refere que os contributos recebidos no âmbito da Consulta Pública foram tidos em
consideração na avaliação do presente parecer bem como na definição das medidas de
minimização consideradas relevantes
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8. Resumo dos Contributos de Entidades Externas
No âmbito do processo de avaliação de Impacte Ambiental, a Comissão de Avaliação nomeada
para o efeito e em conformidade com o disposto no ponto 9 do Artigo 13º do Decreto-Lei n.º
197/2005, de 8 de Novembro, procedeu à consulta de entidades/organismos públicos com
competências para a apreciação do projecto.
No seguimento desta consulta, foram recebidos 2 (dois) pareceres provenientes da Autoridade
Florestal Nacional (AFN) e da Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG).
Destacam-se os seguintes aspectos dos contributos recebidos (incluídos no Anexo VII):
A AFN refere que o projecto incide sobre uma área bastante fragmentada no que respeita à
ocupação do solo coexistindo ocupação florestal com terrenos agrícolas, terrenos incultos,
matos, áreas afectadas pela actividade de extracção de inertes, entre outros.
Alerta para a necessidade de cumprimento da legislação no que diz respeito:
Ao corte prematuro de exemplares de pinheiro bravo em áreas superiores a 2 ha ou de
eucalipto em áreas superiores a 1 ha;
À protecção contra incêndio, nomeadamente constituição de uma faixa de gestão de
combustível na área circundante à área de actividade extractiva, dotação dos veículos
de transporte e máquinas com dispositivos de segurança suplementares bem como
outras medidas aplicáveis constantes do Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra
Incêndios (PMDFCI) de Aljezur;
Salienta ainda a necessidade de incluir a lagoa prevista do PARP para apoiar o combate aos
incêndios florestais de no PMDFCI.
Face ao exposto, o parecer desta entidade é favorável condicionado à salvaguarda do supra
mencionado.
A DGEG refere que se verifica a sobreposição da área de implantação do projecto com “uma
área potencial (areias comuns) e com uma área complementar (areias comuns) ”. Esta
entidade conclui “não ser expectável que sejam gerados impactes negativos significativos”
pelo que, do ponto de vista dos Recursos Geológicos, emite parecer favorável desde que
adoptadas as medidas de minimização e implementados os programas de monitorização
propostos. Refere-se que esta entidade apresenta diversas propostas de medidas de
minimização bem como programas de monitorização em áreas fora do âmbito das suas
competências pelo que não foram tidas em consideração.
A CA refere que a informação incluída nos pareceres externos recebidos foi devidamente
contemplada no presente parecer com a inclusão de medidas de minimização consideradas
relevantes para assegurar o cumprimento dos vários aspectos a salvaguardar.

Pedreira “Barreira da Légua”

Página 46 de 64

Parecer da Comissão de Avaliação
Processo AIA N.º 2357

9. Conclusão
A pedreira “Barreira da Légua”, cujo proponente é a empresa Américo de Jesus & Viegas, Lda.,
localiza-se na Barreira da Légua, freguesia do Rogil, concelho de Aljezur, distrito de Faro.
A empresa Américo de Jesus & Viegas, Lda. centra a sua actividade na produção e
comercialização de agregados arenosos. O projecto objecto da presente avaliação consiste na
implantação de uma exploração de areias para aplicação na indústria de construção civil e
obras públicas. A área da pedreira “Barreira da Légua” (cerca de 34,5 ha), já se encontra
parcialmente intervencionada em cerca de 62850 m2 pelo que é pretensão proceder à
regularização da actividade extractiva de modo a assegurar reservas no sentido de dar
resposta às solicitações de mercado.
Da avaliação efectuada ao EIA, destacam-se os seguintes aspectos:
Relativamente aos Recursos Hídricos Subterrâneos, os principais impactes decorrentes
da implantação do projecto prendem-se com a destruição da formação aquífera e
consequente exposição do nível freático, diminuindo a capacidade de armazenamento
do aquífero e aumentando a sua vulnerabilidade à poluição. No entanto, atendendo a
que a área de exploração afecta apenas 0,8% da área total do aquífero, os impactes
poderão ser minimizados através da implementação de medidas de mitigação
adequadas;
No que concerne ao Ordenamento do Território, de acordo com o Plano Director
Municipal de Aljezur (PDM), a área de implantação do projecto incide em solos
classificados na classe Espaços de Recursos Naturais e Equilíbrio Ambiental, na
subcategoria Áreas Agrícolas Especiais, a que se aplica o disposto no art.º 45º do
regulamento do PDM, o qual remete o seu regime de uso, para o regime jurídico da
Reserva Agrícola Nacional (RAN), confirmando-se na Planta de Condicionantes, a
incidência em RAN.
Assim, dado que o PDM não enquadra espaços para indústria extractiva, considera-se
que a pretensão só será viável se este IGT der acolhimento ao projecto, pelo que a
mesma deverá ficar condicionada à compatibilização da exploração com o PDM de
Aljezur.
No que diz respeito ao do regime jurídico da RAN, este estipula no nº 1 do art.º 23.º
que todas as utilizações não agrícolas integradas em solos da RAN, estão sujeitas a
parecer prévio vinculativo, da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional. Assim,
considera-se que o projecto deverá ficar condicionado à obtenção de parecer
favorável por parte da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional, nos termos do
Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março.
Relativamente à Qualidade do Ar, as simulações efectuadas no sentido de avaliar os
impactes resultantes da implantação da pedreira concluíram que a principal fonte
geradora de partículas em suspensão resulta da circulação de viaturas e maquinaria
nos acessos não asfaltados no interior da pedreira e na via de acesso à unidade de
lavagem e à EN 120. Estas simulações prevêem a ocorrência de níveis de concentração
superiores ao valor limite legalmente estabelecido nos receptores sensíveis A1 e A2,
caso não sejam controladas as emissões. Assim, prevê-se que a adopção das medidas
de minimização propostas permitirão controlar os níveis de PM10.
No que concerne à Fauna e Flora e Habitats e Ecossistemas, na área de estudo são
identificados 8 (oito) habitats dos quais apenas 3 (três) têm cariz natural e estão
incluídos no Anexo B –I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, relativo à
preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens. Destes 3 (três)
habitats, 1 (um) é prioritário - Habitat 2150* - Dunas fixas descalcificadas atlânticas – e
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não deveria ser intervencionado. Contudo, e atendendo a que a área de implantação
do projecto já se encontra bastante afectada pela actividade extractiva, a existência de
um elenco florístico bastante empobrecido e o fraco estado de conservação do
habitat, considera-se que deverá ser desenvolvido um projecto de medidas
compensatórias que identifique uma área equivalente (em termos de dimensão e de
presença dos valores ecológicos em causa) e proponha medidas de gestão e
manutenção deste habitat.
No que diz respeito ao Ambiente Sonoro, as simulações efectuadas concluem que a
pedreira cumpre com larga margem o valor limite aplicável para o critério de
exposição máxima. Contudo, relativamente ao critério de incomodidade a avaliação
desenvolvida prevê a possibilidade de violação do RGR no receptor sensível R2. Assim,
é proposta a instalação de uma cortina arbórea-arbustiva, complementada por uma
barreira acústica tipo painel junto de R2. No caso de se constatar algum
incumprimento durante a campanha de monitorização, deverão ser propostas
medidas de minimização adicionais que garantam a conformidade legal.
Face ao exposto, verifica-se que os impactes negativos identificados não são impeditivos à
implantação do projecto desde que adoptadas as medidas adequadas que permitirão reduzir a
magnitude dos impactes.
No âmbito da Consulta Pública, os pareceres recebidos, não obstam à concretização do
presente projecto, tecendo recomendações espelhadas, quando enquadráveis, no presente
documento.
Neste sentido, no âmbito da avaliação efectuada e ponderados todos os factores em presença,
a CA propõe a emissão de parecer favorável ao projecto da “Pedreira Barreira da Légua”,
condicionado ao cumprimento dos termos e condições que se explicitam no presente parecer,
incluindo medidas de minimização, elementos a entregar previamente ao licenciamento, o
PARP e os programas de monitorização.
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10. Condicionantes
1. Compatibilização do projecto “Pedreira da Barreira da Légua” com o Plano Director
Municipal (PDM) de Aljezur;
2. Obtenção de parecer favorável por parte da Entidade Regional da Reserva Agrícola
Nacional, nos termos do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março;
3. Obtenção do título de utilização dos recursos hídricos, de acordo com o estipulado no
Art. 62.º da Lei N.º 58/2005.

11. Elementos a entregar previamente ao licenciamento
1. Deverá ser apresentado à Autoridade de AIA, para aprovação:
a. Rede de monitorização e estudo hidrogeológico que caracterize o aquífero
existente a nível local e a nível regional;
b. Programa de Monitorização dos Recursos Hídricos Subterrâneos reformulado
tendo em atenção os aspectos referidos no ponto 14 do presente parecer;
c. Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística reformulado tendo em atenção
dos aspectos referidos no ponto 13 do presente parecer;
d. Projecto de Medidas Compensatórias que vise uma área equivalente (em
termos de área e de presença dos valores ecológicos em causa) e proponha
medidas de gestão e manutenção do habitat prioritário 2150* - Dunas fixas
descalcificadas atlânticas.
2. Deverá ser apresentado à EP – Estradas de Portugal, S.A., para aprovação, um projecto
com vista à melhoria das características geométricas do entroncamento entre o acesso
à pedreira e a EN120, designadamente através da dotação de uma via de viragem à
esquerda e vias de aceleração e abrandamento, de acordo com as Normas de Traçado
da EP. Deverá ser dado conhecimento à Autoridade de AIA do projecto aprovado;

12. Medidas de Minimização
12.1.

Fase Prévia à Exploração

1. Realizar acções de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores
relativamente às acções susceptíveis de causar impactes ambientais e às medidas de
minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos
trabalhos;
2. Vedar e sinalizar todo o perímetro da área de intervenção;
3. Realizar acções de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores
relativamente às acções susceptíveis de causar impactes ambientais e às medidas de
minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos
trabalhos;
4. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de
dúvidas e recepção de eventuais reclamações;
5. Limitar a destruição do coberto vegetal às áreas estritamente necessárias à execução
dos trabalhos;
6. Executar e manter cortinas arbóreas e arbustivas densas com vegetação de folha
persistente em todo o perímetro da pedreira, na faixa compreendida entre o limite da
propriedade e o limite de escavação. No lado Este da pedreira, esta cortina deve ter
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uma largura de 30 metros onde possível, complementada por barreira acústica tipo
painel junto de R2;

12.2.

Fase de Exploração

Medidas Gerais
7. Efectuar de forma sequencial o avanço da exploração, com o objectivo de promover a
revitalização das áreas intervencionadas no mais curto espaço de tempo possível,
concentrando as afectações em áreas bem delimitadas, evitando a dispersão de
frentes de lavra em diferentes locais e em simultâneo;
8. Confinar as acções respeitantes à exploração ao menor espaço possível, limitando as
áreas de intervenção para que estas não extravasem e afectem, desnecessariamente,
as zonas limítrofes;
9. Transportar e depositar os estéreis o mais rapidamente possível nas áreas a modelar
definitivamente, evitando a permanência e acumulação destes materiais no interior da
pedreira;
10. Assegurar a manutenção e revisão periódica dos equipamentos e maquinaria, de
forma a manter as normais condições de funcionamento, evitar a contaminação dos
solos e das águas e garantir o cumprimento das normas relativas às emissões de
poluentes atmosféricos e ruído. Deverão ser mantidos registos actualizados dessa
manutenção e/ou revisão por equipamento;
11. Efectuar os trabalhos de reparação, manutenção e revisão de equipamentos e
maquinaria em locais apropriados para o efeito;
12. Efectuar o transporte de materiais de forma acondicionada (cobertos por lona);
13. Manter os acessos à pedreira e à unidade de lavagem em boas condições de
conservação e trafegabilidade, por aplicação de “tout venant”;
14. Armazenar a camada de terra viva decapada em pargas com uma altura média de 2 m
e coroamento côncavo de 0,3 m de largura. Efectuar a deposição das pargas em
camadas alternadas de terras decapadas, material verde escalcilhado e cal apagada;
15. Avaliar a possibilidade e a viabilidade de integrar a vegetação a desmatar nas pargas;
16. Apresentar anualmente, à Autoridade de AIA, um relatório sobre a gestão dos resíduos
inertes utilizados no enchimento dos vazios de escavação, com indicação das
quantidades e tipo de resíduos gerados bem como o destino final dos mesmos. No
caso da utilização de material de empréstimo, deverá ser indicado a sua proveniência
e a quantidade utilizada no aterro;
17. Assegurar a correcta gestão e manuseamento dos resíduos não provenientes da
actividade extractiva nomeadamente, óleos e combustíveis, garantindo o seu
encaminhamento para destino final adequado;
Medidas Especificas
Recursos Hídricos
18. Nas actividades de aterro e modelação da pedreira, proceder à diluição dos materiais
argilosos resultantes da exploração com os materiais exógenos de forma a garantir
que não se criam zonas impermeáveis e que venham a reduzir a taxa de infiltração;
19. Os materiais exógenos deverão conter apenas uma percentagem muito reduzida de
argila devendo predominar material de granulometria grosseira, de modo a manter
uma elevada permeabilidade e capacidade de infiltração. Sempre que possível e caso
exista, deverá ser utilizado material proveniente do desassoreamento de linhas de
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água, que é efectuado para controlo de cheias e que tem características de
permeabilidade adequadas para a área de intervenção;
20. Os materiais exógenos (solos e rochas não contendo substâncias perigosas) que serão
depositados em aterro não deverão ser portadores de minerais cuja dissolução
provoque alteração significativa dos valores de pH e potencial redox;
21. Preencher integralmente o espaço onde actualmente existe uma lagoa com material
adequado que não provoque a contaminação do aquífero;
22. As pargas depositadas na bordadura da escavação, afastadas cerca de 2 m, não
poderão drenar para a área de corta inundada;
23. Proceder sempre que ocorra um derrame acidental à sua limpeza imediata e conduzir
o material resultante a destino final adequado;
Património
24. Acompanhamento arqueológico integral de todas as acções com impacte no solo
durante as fases de desmatação e decapagem (até se atingirem níveis
arqueologicamente estéreis).
Deverá também realizar-se o acompanhamento arqueológico durante abertura de
novos caminhos, zona de instalações auxiliares e áreas de depósitos temporários, de
forma continuada e efectiva pelo que, se existir mais que uma frente de obra a
decorrer em simultâneo, deverá ser garantido o acompanhamento de todas as frentes.
25. Os trabalhos, durante a fase preparatória e fase de exploração, poderão ficar
suspensos, caso sejam encontrados vestígios arqueológicos. O arqueólogo fica
também obrigado a comunicar de imediato ao IGESPAR.I.P as ocorrências,
acompanhadas de uma proposta de medidas de minimização a implementar. Deve ser
tido em consideração que as áreas com vestígios arqueológicos a ser afectadas têm
que ser integralmente escavadas antes de serem devolvidas à exploração.
Solo e uso do solo
26. Semear as pargas com uma mistura de tremoço ou tremocilha e centeio no Outono, ou
com abóboras, na Primavera, de modo a conservar a terra ensombrada e fresca e
evitar o aparecimento de infestantes;
27. Remover e arejar os solos com máquinas ligeiras, sempre que o armazenamento da
terra viva se efectue por períodos superiores a um ano, de forma a garantir a
manutenção da sua qualidade pedológica e diminuir a quantidade de infestantes
potencialmente ocorrentes;
28. Utilizar os solos provenientes das acções de decapagem na recuperação e integração
paisagística da área explorada;
29. Aplicar a terra vegetal em camada uniforme sobre as áreas a recuperar, de preferência
antes do Outono, para que a sua aderência ao solo-base se faça nas melhores
condições;
Qualidade do ar
30. Aspersão regular e controlada dos caminhos não asfaltados no interior das áreas de
exploração e nos seus acessos internos, sempre que se verificar a sua secagem,
nomeadamente em dias secos;
31. Reduzir e limitar a velocidade de circulação dos veiculos nas vias de acesso e no
interior da pedreira;
Paisagem
32. Interditar a circulação de veículos e pessoas, nas zonas já recuperadas, com excepção
apenas para os trabalhos de manutenção e conservação;
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Socioeconomia
33. Implantar um sistema de lavagem dos rodados, em local apropriado, com vista a evitar
a afectação da via pública;
34. Caso se verifique a degradação dos pavimentos das vias rodoviárias locais como
consequência do tráfego de veículos pesados afectos à exploração, deverá a empresa
responsável pela exploração da pedreira assegurar a reposição das condições originais
das mesmas;
35. Prever um sistema de sinalização horizontal e vertical no entroncamento entre o
acesso à pedreira e a EN 120 que minimize o conflito de uma entrada directa de
veículos pesados na estrada nacional;
36. A circulação de veículos pesados junto a aglomerados populacionais, ou no interior
destes, deverá ocorrer apenas entre as 8h e as 20h, de forma a salvaguardar a
qualidade de vida das populações nas horas de descanso;
Fauna e Flora
37. Realizar as acções de desmatação preferencialmente após o Verão, evitando ao
máximo a Primavera pois constitui o principal período reprodutor para a maioria das
espécies;
38. As áreas indicadas no plano de exploração como a preservar devem ser mantidas para
fins de conservação da natureza;
Geologia e Geomorfologia
39. Analisar, em contínuo, a estabilidade dos taludes escavados, no sentido de identificar
situações de ravinamentos, de escorregamentos, ou assentamento indesejados,
motivados por aparecimento de heterogeneidades no maciço arenoso ou no aterro.
Qualquer indício de instabilidade deverá ser alvo de intervenção imediata, evitando
situações de rotura;
Ambiente Sonoro
40. Limitar o funcionamento da pedreira aos dias úteis e ao horário 8-12h e 13-17h;
41. Os equipamentos a utilizar na pedreira deverão cumprir os requisitos do Decreto-lei nº
221/2006, de 8 de Novembro, ou de outro diploma antecessor que lhe for aplicável.
Qualquer aquisição de equipamento deverá considerar as melhores opções disponíveis
relativas à insonorização das componentes mecânicas mais ruidosas;
42. Colocar silenciadores apropriados nos escapes dos equipamentos móveis e, se
possível, diminuir a intensidade sonora das sirenes de marcha atrás, que se revelam
particularmente ruidosas em alguns equipamentos;

12.3.

Fase de Desactivação

43. Garantir que todas as áreas afectadas pelas actividades associadas à exploração da
pedreira são devidamente recuperadas, de acordo com o PARP definido, procedendo
aos necessários ajustes para que exista, no mais curto espaço de tempo possível, uma
ligação formal entre a área intervencionada e a paisagem envolvente;
44. Interditar a circulação de veículos e pessoas, nas zonas já recuperadas, com excepção
apenas para os trabalhos de manutenção e conservação;
45. Remover o equipamento existente na pedreira procedendo às necessárias diligências
de forma a garantir que, sempre que possível, este será reutilizado ou reciclado, ou na
sua impossibilidade, enviado para destino final adequado.
Em tudo o que o presente parecer for omisso, deverá ser cumprida a legislação em vigor.
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13. PARP
Implementar o Plano de Integração Paisagística, o qual deverá ser revisto tendo em
consideração os seguintes elementos:
Redução da área e do tempo de exposição do nível freático. Esta situação deverá ser
claramente faseada no espaço e no tempo pelo que o cronograma do conjunto dos
trabalhos a executar na pedreira deve retratar objectivamente a situação. De acordo
com esta condição o representado no Desenho 3 não se poderá verificar;
Preenchimento integral do espaço onde actualmente existe uma lagoa, com material
adequado que não provoque a contaminação do aquífero, devendo esta situação estar
devidamente contemplada no cronograma do conjunto dos trabalhos a executar na
totalidade da pedreira;
Assegurar que os materiais exógenos a utilizar no enchimento dos vazios de escavação
deverão conter apenas uma percentagem muito reduzida de argila devendo
predominar material de granulometria grosseira, de modo a manter uma elevada
permeabilidade e capacidade de infiltração. Sempre que possível e caso exista, deverá
ser utilizado material proveniente do desassoreamento de linhas de água, que é
efectuado para controlo de cheias e que tem características de permeabilidade
adequadas para a área de intervenção;
Face ao teor de argila existente nos estéreis, a forma e a posição da camada no aterro
(1ª camada com materiais da mesma natureza) não deverá interferir com a circulação
e infiltração da água;
Redução do tempo de recuperação, devolvendo em tempo útil a área a um novo
equilíbrio e ao uso agrícola.
Justificar e ajustar os volumes de solos e rochas e de terras vivas (existentes, a
importar e a melhorar) face à topografia inicial da parcela e considerando a
recuperação da parcelas classificadas como “Áreas Recuperadas” dado que as mesmas
não foram ainda alvo de recuperação. Também o volume de terra viva deverá ser
justificado e ajustado considerando que a espessura da terra a espalhar deverá
aproximar-se da espessura de solo existente, cerca de 0,90m, ou superior, atendendo
aos abatimentos;
A terra viva necessária espalhar/área/fase, deverá estar previamente garantida nas
pargas;
Reposição da área florestal de pinhal (84 425 m2) prevista a abater, com pinheiro bravo
e outras espécies perenes e caducas;
Executar e manter cortinas arbóreas e arbustivas densas, previamente à fase de
exploração, com vegetação de folha persistente em todo o perímetro da pedreira, na
faixa compreendida entre o limite da propriedade e o limite de escavação. No lado
Este da pedreira, esta cortina deve ter uma largura de 30 metros onde possível;
Apresentar cartografia à escala de projecto que permita visualizar a relação
topográfica da área a licenciar e a faixa envolvente dos 50m;
Completar o Desenho nº 6 com as curvas de nível e pontos cotados julgados
significativos de forma a ser perceptível a drenagem final dos terrenos e a reposição
dos caminhos pré-existentes.
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14. Programas de Monitorização
14.1.

Recursos Hídricos Subterrâneos

Implementar um programa de monitorização dos recursos hídricos subterrâneos, o qual deve
ser revisto e adaptado, tendo em conta os aspectos referidos nos pontos que se seguem:
Definição de uma rede de monitorização fundamentada num estudo hidrogeológico
que caracterize o aquífero existente não só a nível local como a nível regional, dado
que a exploração da pedreira afectará o sistema aquífero numa área mais alargada.
Entre os pontos desta rede deverá estar incluído o furo referido no EIA como existente
na exploração;
Monitorização do nível piezométrico em modo contínuo nos pontos situados na
envolvente da exploração e mensalmente nos pontos mais afastados da mesma
(pontos incluídos na rede de monitorização a definir);
Monitorização da qualidade da água subterrânea semestralmente (Abril/Maio e
Outubro/Novembro) nos pontos da rede de monitorização a definir;
Análise dos parâmetros pH, Condutividade, Dureza, Cálcio, Magnésio, Sódio, Potássio,
Bicarbonatos, Sulfatos, Nitratos, Nitritos, Azoto Amoniacal, Sílica, Ferro e Manganês
em todos os pontos da rede. Nos pontos situados na envolvente da exploração,
incluíndo o furo existente na exploração, analisar adicionalmente os parâmetros
Microrganismos a 22ºC e a 37ºC, Cor, Oxidabilidade, Cheiro 25ºC, Sabor a 25ºC,
Turvação, Hidrocarbonetos aromáticos policiclicos (PAH’s) e Metais (Arsénio, Bário,
Cádmio, Cobre, Mercúrio, Níquel, Chumbo e Zinco);
Realização de uma campanha de monitorização antes do início da entrada em
exploração, para caracterização da situação de referência;
Manutenção da rede de monitorização durante as fases de exploração e desactivação
do projecto (17 anos);
A implementação, manutenção e exploração da rede, após a sua aprovação é da
responsabilidade do proponente, devendo os dados serem enviados com periodicidade mensal
à ARH Algarve.

14.2.

Qualidade do Ar

Objectivos
Quantificar as concentrações de PM10.
Parâmetros a monitorizar
Concentração de partículas com diâmetro equivalente menor ou igual a 10 μm (PM10).
Locais de amostragem
As amostragens deverão ser realizadas, nos mesmos locais (A1 a A4) que serviram de base à
caracterização da situação de referência bem como outro ou outros pontos de monitorização
também identificados como sensíveis. Consoante os resultados obtidos nas campanhas de
monitorização, poderão ser definidos novos locais de amostragem.
Período de amostragem e duração do programa
No ano de inicio de exploração deverão ser realizadas, nos pontos de amostragem
definidos, medições indicativas. Estas medições deverão respeitar os requisitos do
Decreto-Lei n.º 102/2010;
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Os resultados destas medições permitirão a verificação do cumprimento dos valores
estipulados no Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro (Limiar Inferior de
Avaliação; Limiar Superior de Avaliação e Valores-limite).
No que diz respeito à frequência das campanhas de amostragem, esta ficará
condicionada aos resultados obtidos na monitorização do primeiro ano de exploração.
Assim, se as medições de PM10 indicarem a não ultrapassagem de 80% do valor-limite
diário - 40 μg/ m3, valor médio diário a não ultrapassar em mais de 50% do período de
amostragem, as medições anuais não são obrigatórias e nova avaliação deverá ser
realizada pelo menos ao fim de cinco anos. No caso de se verificar a ultrapassagem
desse valor, a monitorização deverá ser anual.
No caso de algum dos receptores sensíveis apresentar níveis de poeiras (PM10) que
ultrapassem os valores-limite legais, deverão ser implementadas medidas de
minimização adicionais e realizada nova campanha de medições que demonstre que
foi reposta a conformidade legal.
Critérios de avaliação de desempenho
Deverão ser considerados como métodos analíticos para enquadramento e comparação de
resultados do Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro.

14.3.

Ambiente Sonoro

Objectivos
Verificar o cumprimento dos Critérios de Exposição Máxima e de Incomodidade,
estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído;
Minimizar eventuais impactes detectados e prevenir novos impactes;
Adoptar medidas de minimização complementares, em caso de incumprimento dos
valores limite legais.
Parâmetros a monitorizar
Parâmetro LAeq, nos 3 (três) períodos de referência (diurno, entardecer e nocturno),
tendo em vista a determinação dos indicadores LAeq,mês, Lden e Ln. As medições para
determinação de LAeq,mês deverão ser efectuadas em modos Fast e Impulse e em
bandas de 1/3 de oitava para aferição da presença de componentes impulsivas e
tonais, tendo em vista a determinação do nível de avaliação LAr.
Locais de amostragem
Realizar as amostragens junto dos receptores sensíveis R2, R3 e R4 considerados no
EIA.
Método de amostragem
NP ISO 1996 e documentos técnicos associados.
Frequência e período de amostragem
As campanhas de monitorização e entrega de relatório devem ser coincidentes com o
desmonte das bancadas mais exteriores e/ou mais próxima a cada ponto.
As medições devem realizar-se junto a:
o R2 – assim que ocorrer o desmonte da bancada mais periférica a Nordeste da
parte Sul da pedreira (zona de escavação mais próxima do R2) bem como
quando a lavra evoluir para a parte Norte e ocorrer o desmonte da bancada
mais periférica a Este.
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o R3 – assim que ocorrer o desmonte das bancadas mais periféricas a Norte e
Oeste da parte Sul da exploração, idem quando a lavra evoluir para a parte
Norte da pedreira;
o R4 – assim que ocorrer o desmonte das bancadas mais periféricas a Sul e a Este
da parte Sul da exploração.
Cada campanha deve ter tantas medições, quantas as necessárias para cumprir a
norma NP ISO 1996 e documentos técnicos associados; sem prejuízo de realizar
campanhas adicionais em caso de reclamação.
Critérios de avaliação de desempenho
Cumprimento dos Critérios de Exposição Máxima e de Incomodidade, estabelecidos no
Regulamento Geral do Ruído.
Caso algum dos receptores sensíveis apresente níveis sonoros que ultrapassem os
valores limite legais, deverão ser implementadas medidas de minimização adicionais e
realizada nova campanha de medições que demonstre 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.

14.4.

Solos

Objectivos
Garantir que as terras vegetais armazenadas mantêm as características e propriedades
adequadas que permitam a sua eficaz utilização na fase de recuperação paisagística.
Parâmetros a monitorizar
Análise dos solos depositados em pargas, em termos de:
o Teor em matéria orgânica;
o Textura;
o pH;
o Condutividade eléctrica;
o Azoto;
o Fósforo disponível;
o Potássio disponível.
Avaliação da forma como a deposição das pargas é efectuada.
Locais de amostragem
Pargas.
Métodos de amostragem
Normas técnicas e cuidados específicos para este tipo de procedimentos.
Frequência e período de amostragem
Campanha anual durante as Fases de exploração e de desactivação do Projecto (17
anos).
Critérios de avaliação de desempenho
Manutenção e reposição de um solo fértil e capaz de sustentar a reposição/instalação
de um ecossistema adaptado.
Em situação de desvio, as medidas de correcção dos solos deverão ser revistas.
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Anexo I – Zonamento da
área da pedreira
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Anexo III – Modelação
final do aterro
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Anexo IV – Perfis da
Lavra e da Recuperação
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Anexo V – Configuração
Final de Escavação
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Anexo VI – Plano de
Plantações e Sementeiras
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Anexo VII – Pareceres
das Entidades Externas
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