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1.

INTRODUÇÃO
O presente documento constitui o parecer da Comissão de Avaliação (CA) do procedimento de Avaliação de Impacte
á ie tal áIá elativo ao p ojeto da Ampliação da Ped ei a de ãgua Nova de Baixo, G dola , e fase de P ojeto
de Execução (PE), sendo emitido ao abrigo do nº 1 do Artigo 16º do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de maio (alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro).
Dando cumprimento à legislação sobre o procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental/AIA, Decreto-Lei n.º
69/2000, de 3 de maio, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro, a Direcção Regional
de Economia do Alentejo (DRE-Alentejo), enviou a esta Agência (ofício nº 2162/2013), para procedimento de AIA, o
Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao Projeto de Execução da Ampliação Pedreira de Água Nova de Baixo,
Grândola , cujo proponente é a empresa GRANDAREIA – Ext aç o e Co e ializaç o de I e tes, Lda .
A tipologia deste projeto enquadra-se no nº 18 do Anexo I do Dec. Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, na sua atual
redação, uma vez que possui uma área licenciada de 4,7 ha e pretende-se proceder à sua ampliação em cerca 26 ha,
perfazendo uma área final de 30,6 ha. Pese embora o EIA e a nota de envio remetida para efeitos da instrução do
processo, prevista no ponto 3 do Artigo 2º da Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril, referirem que o projeto tem
enquadramento na alínea a), nº 2 do Anexo II.
A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) na qualidade de Autoridade de AIA procedeu à nomeação da respetiva CA,
ao abrigo do artigo 9º do Decreto-Lei n.º 69/2000, na sua redacção actual, a qual tem a seguinte constituição:
APA / DAIA-DAP –Dr.ª Beatriz Chito que foi substituída pela Eng.ª Sílvia Rosa, em 30/12/2013;
APA/DCOM – Dr.ª Cristina Sobrinho (consulta pública);
APA/ARH do Alentejo – Eng.ª Maria João Rasga;
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR do Alentejo) – Dr.ª Carina Ramos
e como suplente o Eng. Mário Lourido;
Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) – Dr. João Marques;
Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. (LNEG) – Dr. Ruben Dias;
Direção Regional da Economia do Alentejo (DRE.Alentejo) – Engª Maria João Figueira.
A CA contou ainda com a colaboração do Arq. Pais. David Gonçalves da APA/DAIA-DAP.
O EIA objeto da presente avaliação, da responsabilidade da e p esa VI“á Co sulto es , é constituído por um
Resumo Não Técnico (RNT) e pelo Relatório Síntese com as respectivas Peças Gerais e Anexos Técnicos. Foram
igualmente recebidos os Planos de Pedreira e o Plano de Recuperação Paisagística (PARP) de cada uma das
explorações.
Por solicitação da CA foi, ainda, apresentado o Aditamento ao EIA, datado de setembro de 2013 e o RNT
reformulado.
Pretende-se com este Parecer apresentar todos os aspetos que se consideram relevantes na avaliação efetuada, de
forma a poder fundamentar/apoiar, superiormente, a tomada de decisão quanto ao Projeto de Execução em causa.

2.

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO
A metodologia adotada pela CA para a avaliação do projeto foi a seguinte:
Análise da Conformidade do EIA.
Solicitação, no âmbito da avaliação da conformidade do EIA, de elementos adicionais relativos aos seguintes
capítulos e aspetos do EIA: Ruído, Plano ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP), Património. Foi
ainda solicitada a reformulação do RNT;
A informação contida nos Aditamentos dava resposta às questões levantadas pela CA, pelo que foi
declarada a conformidade do EIA a 19 de setembro de 2013.
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Solicitação de Parecer Externo à Câmara Municipal de Grândola e ao Instituto de Conservação da Natureza e
Florestas. Apenas foi rececionado o parecer do município de Grândola. (Anexo 2);
Realização de visita ao local, no dia 8 de outubro de 2013, com a presença de representantes da CA, do
proponente e da equipa que elaborou o EIA;
Análise técnica do EIA, respetivo aditamento e informação complementar, bem como a consulta dos
elementos do Projeto, com o objetivo de avaliar os impactes do projeto e a possibilidade dos mesmos
serem minimizados/ potenciados. A apreciação dos fatores ambientais foi efetuada tendo por base os
pareceres emitidos pelas entidades que constituem a CA. Assim, a APA - ARH/Alentejo emitiu parecer sobre
Recursos Hídricos e Qualidade da Água, incluindo Domínio Hídrico; a DGPC sobre Património Cultural; a
CCDR/Alentejo sobre a Qualidade do Ar, Solos e Ocupação do Solo, Ordenamento do Território e
Condicionantes ao Uso do Solo e Componente Social, Ambiente Sonoro e PARP; o LNEG sobre a Geologia e
Geomorfologia; e a DRE-Alentejo sobre o projeto;
Análise dos resultados da Consulta Pública, que decorreu por um período de 35 dias, com início a 7 de
outubro e término a 8 de novembro de 2013;
Elaboração do presente Parecer Técnico, que visa apoiar a tomada de decisão relativamente à viabilidade
ambiental do projeto analisado no EIA.

3.

ANTECEDENTES
á ped ei a de a eia i dust ial Água Nova de Baixo e o t a-se licenciada desde 8 de abril de 2008 pela Câmara
Municipal de Grândola sob o nº 6577, possuindo uma área total de 4,7 ha. A pedreira possui um estabelecimento
industrial anexo de lavagem e classificação de areias, instalado posteriormente em terrenos adjacentes à pedreira, e
que possui Título de Exploração Industrial emitido em novembro de 2010 pela Direção Regional de Economia do
Alentejo.
A ampliação agora pretendida para 30,6 ha é considerada como a área a licenciar e inclui a área de todos os anexos
de pedreira já existentes no local, nomeadamente o Estabelecimento Industrial de Lavagem e Classificação de Areias
e o sistema de tratamento de efluentes que lhe está associado.
Em 10 de julho de 2012 a empresa submeteu a Proposta de Definição do Âmbito (PDA) do EIA do Projeto de
á pliaç o da Ped ei a de á eia ãgua Nova de Baixo a esta Agência, tendo a CA deliberado desfavoravelmente
so e a PDá o side a do ue o documento não permite uma correta identificação, análise e seleção das questões
e áreas temáticas que se projetam de maior relevância e que deverão constituir o quadro de ação para a elaboração
futura do EIA, nem acautela que o conteúdo do mesmo será suficiente e adequado para efeitos de posterior
ap e iaç o e sede de p o edi e to de avaliaç o de i pa te a ie tal .

4.

JUSTIFICAÇÃO E OBJETIVOS DO PROJETO
O objetivo do projeto consiste no licenciamento da ampliação de uma pedreira de areia industrial, atualmente em
funcionamento.
átual e te as ese vas da ea li e iada da ped ei a ãgua Nova de Baixo est o p ati a e te esgotadas pelo ue
se torna imperativo para o proponente assegurar reservas que lhes permita fazer face aos compromissos assumidos
com empresas a jusante da sua atividade, nomeadamente centrais de betão, e adicionalmente como uma
consequência natural da estratégia de crescimento da empresa, assumindo-se como um dos pilares da sua
sustentabilidade.
Segundo o EIA, os estudos geológicos efetuados na área e a experiência do proponente confirmam que na área de
estudo ocorre um jazigo mineral que contém reservas de areia com características tecnológicas adequadas,
mediante tratamento, para aplicação na indústria de construção civil e obras públicas.
Assim, a ampliação das reservas de material explorável desta pedreira permitirá ao Proponente responder às
solicitações do mercado e assegurar a sua continuidade, garantindo o fornecimento de matéria-prima, às referidas
indústrias.
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5.

LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PROJETO
A pedreira nº 6577 de o i ada ãgua Nova de Baixo , lo aliza-se no lugar de Matinha da Água Nova de Baixo, a
cerca de 5,8 km de Melides, na freguesia de Melides, concelho de Grândola.
O acesso à pedreira faz-se a partir de um acesso com cerca de 2,1 km a partir do km 23 da EN 261, no sentido sulnorte, entre Melides e Pinheiro da Cruz.
Os lugares mais próximos da área são: Fontainhas do Meio (560m SE), Fontainhas do Mar (1200m SO) e Pinheiro do
Cravo (450m N). As povoações mais próximas são Pinheiro da Chave (2050m SO) e Sobreiras Alta (1800 SE). Verificase, ainda, edificações isoladas localizadas na envolvente da área de Projeto, a 230 m para norte, junto ao acesso, e
no extremo sul, a cerca de 800 m do limite da área a licenciar.
De acordo com a Planta de Ordenamento do PDM de Grândola, a área de intervenção do projeto insere-se em
Espaços Flo estais de P oduç o oi ide tes o
ã eas o pote ial pa a a atividade ext ativa . Na Pla ta de
Condicionantes, a sul da área de Projeto está demarcada uma Servidão da Rede de Média Tensão (30 kV). Apesar de
se encontrar dentro do limite de propriedade está fora da área a licenciar (Figura I.5), a mais de 350 m da área de
Projeto.
Na área de ampliação não se identificam restrições de utilidade pública tais como REN e RAN.
A área de intervenção do projeto não se encontra incluída em qualquer figura especial de proteção da natureza. No
entanto, na área de ampliação ocorrem 29 sobreiros dispersos, espécie protegida pelo Decreto-Lei n.º 169/2001 de
25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004 de 30 de junho.
De a o do o o EIá, o p ojeto de a pliação da ped ei a Água Nova de Baixo ão se localiza e
ual ue á ea
sensível. A área sensível mais próxima é o Sítio Comporta-Galé, integrado na Rede Natura 2000, localizado a cerca de
1,5 km para Oeste da área de Projeto (Figura I.7). Num raio mais alargado, a área de Projeto dista cerca de 12 km do
limite Norte da Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha, cerca de 19 km para sudoeste da Zona de
Proteção Especial (ZPE) Lagoa de Santo André, e cerca de 19 km para sudoeste do Sítio Ramsar (7PT008 – Convenção
de Ramsar) cujos limites coincidem com a Important Bird Area (IBA) (PT028) das Lagoas de Santo André e da
Sancha .
O projeto em avaliação consiste na ampliação de uma pedreira, que possui atualmente uma área licenciada de 4,7
ha, perfazendo uma área final de 30,6 ha. A configuração atual da pedreira ilustra-se na figura seguinte.

Fig. 1 – Co figu aç o atual da ped ei a ãgua Nova de Baixo (Fonte: EIA)
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A área de intervenção do Projeto (30,6 ha) apresenta várias tipologias de ocupação, atendendo ao desenvolvimento
da atividade extrativa da pedreira:
Área da pedreira em exploração (4,7 ha) ;
Área afeta ao estabelecimento industrial de lavagem e classificação de areias, anexo da pedreira Água
Nova de Baixo . Nesta ea i lue -se as bacias de decantação que compõem o sistema de tratamento de
efluentes industriais e a bacia de águas limpas (8,5 ha);
Área ocupada com os depósitos de matéria-prima (areia tal qual) e de produtos-areia lavada 0/2 e 0/4 (4,1
ha);
Área das instalações sociais e de apoio (0,35 ha);
Área sem intervenção da atividade, ocupada por acessos, matos, eucaliptal e pinhal (12,95 ha).
De acordo com o EIA a área final de cerca de 30,6 ha, entendida como a área a licenciar ou área de Projeto, inclui,
também, a área de todos os anexos de pedreira já existentes no local, nomeadamente o Estabelecimento Industrial
de Lavagem e Classificação de Areias.
Relativamente à circulação de veículos afetos à pedreira, o EIA refere que a expedição é assegurada por camiões
próprios e/ou pelos camiões dos clientes.
O acesso à pedreira faz-se a partir de um acesso existente com cerca de 2,1 km que entronca ao km 23 da EN261, no
sentido sul-norte, entre Melides e Pinheiro da Cruz. A circulação dentro da propriedade utiliza uma rede de
caminhos não pavimentados, que permitem aceder às zonas em exploração da pedreira e, ainda, efetuar a ligação
entre as instalações de apoio e a zona de exploração.
No que se refere aos recursos humanos a afetar a esta pedreira o EIA refere 8 trabalhadores com formação
específica nas respetivas áreas de atuação, bem como um conjunto de consultores técnicos que procedem a vários
trabalhos relacionados com as ações de formação e com a otimização dos processos de exploração e, bem assim,
com os serviços de segurança, higiene e saúde no trabalho.
O horário de laboração da pedreira restringe-se aos dias úteis no período diurno. Contudo, refere o EIA, que o
horário de trabalho poderá ser alterado em função das necessidades do mercado.
No que se refere ao Plano de Lavra da pedreira, que se descreve de seguida, este plano estabelece a metodologia e
a estratégia de exploração a adotar, apresenta as reservas existentes, o método de desmonte a aplicar, os meios
necessários, materiais e humanos e o faseamento da lavra a adotar.
Relativamente à estimativa de reservas, segundo o EIA, o plano de lavra teve em consideração alguns aspetos que
condicionam a exploração, destacando os geológicos, os ambientais, os logísticos e os técnico-económicos, indicados
no quadro seguinte.

Ampliação da Pedreira de Água Nova de Baixo, Grândola
Projeto de Execução
Processo de AIA nº 2690

7

Parecer da Comissão de Avaliação

8

Quadro 1 - Principais aspetos considerados no planeamento de lavra (Fonte: EIA)

Com a ampliação da pedreira a totalidade de reservas úteis da pedreira será de 2 750 960 t de areia vendável,
resultando cerca de 753 250 m3 de material estéril (argilas). Atendendo às reservas existentes, a exploração deverá
estar concluída em cerca de 13 anos, considerando uma produção de 200 000 t/ano.
De salientar que da área de escavação total prevista, cerca de 9 ha correspondem a áreas intactas. A restante área já
se encontra afetada pela escavação atual e por anexos de pedreira.
De acordo com o referido no EIA, o horizonte temporal acima referido, deverá ser entendido como uma estimativa
baseada na conjuntura atual atendendo às características de variabilidade dos mercados consumidores, cuja
atualização será efetuada anualmente nos relatórios a enviar para as entidades da tutela, podendo sofrer alterações.
Relativamente ao método de exploração, a atividade extrativa projetada envolve um conjunto de operações
sequenciais que englobam:
Desmatação e decapagem;
Desmonte;
Remoção;
Transporte;
Tratamento;
Expedição.
Segundo o EIA, a extração de areia nesta pedreira será precedida por um conjunto de operações preparatórias, com
vista a serem simultaneamente garantidos os parâmetros de segurança, de funcionalidade e de bom aproveitamento
do recurso mineral, designadamente:
Remoção da camada de terra vegetal;
Retirada dos níveis de argila (estéreis) na frente de desmonte, evitando misturas com areias;
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As terras vegetais e as estéreis serão aplicadas na modelação da pedreira, no âmbito do processo de recuperação
paisagística.
As atividades de desmatação e decapagem decorrerão antes do desmonte, mas suficientemente próximas da
extração, em termos temporais, para que não se afete a área de intervenção mais do que o necessário em cada
período. Contudo, a desmatação e decapagem deverão decorrer a uma distância suficiente da frente de desmonte,
que não motive a interrupção da atividade extrativa ou o conflito entre as operações.
No que se refere à configuração da escavação, o método de desmonte das frentes processa-se com a utilização de
uma escavadora giratória que desagrega o maciço arenoso existente, criando pequenos depósitos junto às frentes,
que são seguidamente removidos para o dumper. Esse dumper transporta o material aproveitável para a unidade
industrial, que constitui um anexo da pedreira. A exploração será efetuada de cima para baixo em bancadas e a
bancada de desmonte terá uma inclinação de 50º e uma altura da ordem dos 7 m, conforme ilustrado na figura
seguinte.

Fig.2 - Perfil esquemático da configuração final de escavação (Fonte: EIA)

Na unidade industrial procede-se à classificação granulométrica em meio húmido no crivo vibratório. As lavagens são
efetuadas com base num caudal de água limpa da ordem dos 15 m3/hora. A solução aquo-argilosa proveniente do
processo de lavagem no crivo e nos dois hidrociclones, é lançada na rede efluente que por sua vez descarrega nas
bacias de lamas. Nestas bacias é feita a deposição dos materiais finos (argilas) em suspensão, sendo o processo de
decantação catalisado pela adição de um agente floculante. Após a decantação dos materiais finos, parte da água é
reaproveitada em circuito fechado, sendo reencaminhada para as bacias de águas limpas.
De acordo com o referido no EIA, as lamas remanescentes são atualmente removidas da bacia de lamas existente
através de uma giratória, sendo encaminhadas para a corta da pedreira onde irão constituir material de aterro das
áreas escavadas, no âmbito da recuperação paisagística da pedreira. Com o projeto de ampliação da pedreira, serão
construídas novas bacias de decantação nas zonas cuja escavação tiver sido concluída. As lamas permanecerão em
secagem nestas bacias, constituindo os materiais de aterro da pedreira no âmbito das atividades de recuperação
paisagística, e a água que não evapora continuará a ser reencaminhada para a bacia de águas limpas e reaproveitada
em circuito fechado, não existindo descargas de efluentes industriais nem no solo nem no meio hídrico envolvente.
No que se refere à drenagem e esgotos, o EIA refere que devido às características das formações geológicas
existentes na área, essencialmente permeáveis, a infiltração prevalece sobre o escoamento superficial, referindo que
não se justifica a instalação de sistemas de drenagem para além dos periféricos. Assim, serão construídos sistemas
de drenagem periféricos, na bordadura da escavação, os quais irão ser adaptados com a evolução da lavra, tendo
como principal objetivo regular o fluxo de água pluvial para o interior da corta e evitar o arrastamento de partículas
finas para o maciço em exploração. Estes sistemas serão constituídos por valas de cintura, localizados nas
proximidades das zonas em exploração.
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De acordo com a informação constante do EIA, o processo de beneficiação das areias na central de lavagem e
classificação, anexa da pedreira, origina efluentes industriais que consistem em águas com argilas em suspensão.
Estes efluentes são encaminhados para a bacia de lamas e, após a decantação dos materiais finos cujo processo é
catalisado pela adição de uma pequena quantidade de um agente floculante, parte da água é bombeada para a bacia
de águas limpas, através de uma bomba com capacidade de 15 m3/hora, sendo reaproveitada em circuito fechado
para o processo produtivo das areias lavadas.
Os efluentes domésticos da pedreira são conduzidos para uma fossa séptica estanque.
No que se refere ao fornecimento de água, segundo o EIA, a água para uso doméstico e uso industrial provem do
3
furo de captação, com um consumo anual de cerca de 12 000m .
O fornecimento de energia elétrica para o estabelecimento industrial é obtida a partir de um gerador com potência
de 250 kV, para as instalações sociais e de apoio a energia é fornecida pela EDP, com um consumo mensal de cerca
de 8700 kWh.
Ao nível de combustíveis o EIA refere a utilização de essencialmente gasóleo para os equipamentos móveis, com um
consumo anual de 105 000 L, encontrando-se instalado um posto de abastecimento e respetivo depósito com
capacidade para 10 000 L.
No que se refere a resíduos mineiros, o EIá efe e ue os resíduos (estéreis da pedreira) resultantes da extração de
areia podem classificar-se o o Resíduos de ext aç o de i é ios o et li os , o o ódigo LER
. “ o,
ai da, p oduzidos esíduos ta é esté eis a u idade de e efi iaç o ue se lassifi a o o á eias e a gilas ,
com o código LER 01 04 092. A experiência acumulada na atividade de extração da pedreira permite um
conhecimento suficiente da quantidade expectável destes resíduos mineiros. Assim, estima-se uma média de cerca
de 30 % de rejeitados, perfazendo cerca de 655 000 m3/ano.
A definição dos locais de deposição destes materiais decorreu da análise ambiental, paisagística e funcional
ela o ada pa a esta ped ei a. ássi , os Resíduos de ext aç o de i é ios o et li os , a p oduzi a f e te de
desmonte, serão encaminhados diretamente para o aterro definitivo.
Po out o lado, os esíduos á eias e a gilas , esulta tes do p o esso de lavage das a eias, se o e a i hados
para as bacias de lamas, onde após a decantação, a água é bombeada e reaproveitada em circuito fechado, e as
argilas constituem o material de aterro da pedreira.
A aplicação dos estéreis na modelação da área de intervenção dispensará a criação de escombreiras, no sentido
comum do termo. Assim, os estéreis irão preencher os vazios de escavação nos termos do artigo 40.º do Decreto-Lei
n.º 10/2010, de 4 de fevereiro .
Quanto aos resíduos não mineiros o EIA refere os resíduos resultantes da normal atividade industrial decorrentes
das manutenções efetuadas aos equipamentos na oficina, que se indicam na Fig ??. Estes resíduos são armazenados
em recipientes próprios, num local impermeabilizado e coberto até à sua recolha pelo operador de resíduos.

Quadro 2 – Resíduos não mineiros produzidos (Fonte: EIA)
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O EIA refere, ainda, as lamas da fossa séptica que constituem os efluentes domésticos das instalações higienosanitárias e são regularmente recolhidas por um operador de resíduos ou pelos serviços municipalizados.
Os resíduos sólidos urbanos são colocados em recipientes próprios e encaminhados diariamente para os contentores
dos serviços municipalizados.
Relativamente ao Plano de Deposição, de acordo com o EIA, este plano juntamente com o Plano Ambiental e de
Recuperação Paisagística (PARP), que lhe está associado, irá permitir uma gestão dos estéreis produzidos ao longo da
exploração do recurso mineral, compatibilizando as tarefas de deposição com as atividades de lavra e de
recuperação paisagística, de modo a promover, gradualmente, o enquadramento paisagístico, ambiental e de
segurança da área intervencionada.
O EIA refere que os resíduos de extração da pedreira são considerados inertes e irão integrar a recuperação
paisagística da área de intervenção (reabilitação e modelação topográfica), sendo introduzidos nos vazios de
escavação.
Os materiais finos (argilas) em suspensão provenientes da unidade industrial de lavagem e classificação de areias são
encaminhadas atualmente para a bacia de lamas que não constitui vazios de escavação. Referindo o EIA que, no
início da atividade da pedreira, houve necessidade de criar esta instalação de resíduos, por não haver vazios de
escavação disponíveis.
As lamas serão encaminhadas para as bacias a construir nos vazios de escavação e a atual bacia existente deixará de
ser utilizada e será recuperada paisagisticamente no âmbito do PARP.
Relativamente à caraterização dos materiais, os materiais a depositar nos vazios de escavação serão resultantes da
atividade extrativa e das operações de beneficiação a realizar na lavagem das areias, que se indicam no quadro
seguinte:

Tipo de Resíduo
Resíduos da extração de
minérios não metálicos

Código LER

Endógenos

Areias e Argilas

01 01 02
01 04 09

Volume a
3
Depositar (m )
753 250 (estéreis
após empolamento
de 1,15)

Quadro 3 – Caraterização dos materiais

O material estéril resultante dos desmontes é constituído por níveis de argila sendo carregado para dumpers que o
transportam diretamente para as zonas de aterro.
O material estéril resultante da lavagem das areias é composto por água com materiais finos (argilas) em suspensão.
O tratamento destes efluentes é realizado nas bacias de decantação, a instalar nos vazios de escavação, onde se
procede ao reaproveitamento da água em circuito fechado, reincorporando o sistema de lavagem das areias. Desse
processo, resultam as argilas decantadas que constituem in loco o material a integrar na recuperação paisagística da
área de intervenção (reabilitação e modelação topográfica). Os resíduos que serão depositados nos vazios de
escavação podem, assim, ser caracterizados como inertes.
O EIA refere que o aterro definitivo de resíduos inertes a contruir nesta pedreira utilizará os estéreis da pedreira, não
se antevendo quaisquer problemas relativos à estabilidade destes materiais ou eventuais efeitos de assentamento.
De facto os estéreis serão utilizados na modelação da pedreira para enchimento dos vazios de escavação.
Referindo que, no processo de recuperação paisagística da pedreira, está prevista a modelação topográfica que irá
incrementar a estabilidade do aterro de resíduos inertes. Para além disso, depois de colocados os estéreis
resultantes da exploração e beneficiação, pretende-se obter a modelação proposta com vista a adequar o terreno
para implementar as plantações e sementeiras integradas no processo de recuperação paisagística.
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No que se refere aos acessos utilizados, o EIA que serão os mesmos utilizados nas atividades de extração. Para os
acessos finais a utilizar na fase pós-exploração, a modelação proposta prevê a criação de caminhos que sirvam as
atividades para desenvolver na propriedade.
Ao nível dos sistemas de drenagem, o EIA refere que na fase de na fase de deposição, o arrastamento de partículas
finas para o interior da corta não constituirá problema, pelo que não haverá necessidade de manter as valas de
cintura projetadas para a lavra.
O encerramento do aterro desta pedreira não deverá carecer de cuidados especiais, atendendo a que o método
construtivo, a inclinação máxima prevista para a modelação do terreno e os materiais envolvidos não fazem prever
qualquer tipo de problemas, oferecendo boas condições de estabilidade e segurança. Do exposto, as atividades de
manutenção e monitorização do aterro serão incorporadas nas restantes atividades da pedreira, dispensando a
definição de medidas especiais. Estando previsto a manutenção, monitorização e controlo da área da pedreira, 2
anos após terminarem as operações de recuperação paisagística.
No que se refere ao Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) este plano estabelece as atividades a
implementar na pedreira com o objetivo de garantir que, após o seu encerramento, toda a área intervencionada pela
atividade extrativa esteja devidamente integrada na paisagem envolvente, permitindo a sua compatibilização com os
usos potenciais da área, tendo em conta o definido nos planos de ordenamento do território para a região em que se
insere, integrando -se e Espaços Flo estais de P oduç o oi ide tes o
ã eas o pote ial pa a a atividade
ext ativa , segu do a a ta de o de a e to do PDM de G dola.
Salienta-se que, da área total da pedreira, apenas cerca de 54 % será afetada pela lavra, as restantes áreas serão
mantidas, nomeadamente, como zona de instalação dos anexos sociais e infraestruturas de apoio à exploração e
áreas a preservar, sem quaisquer operações de exploração de areia.
O PARP prevê a utilização de espécies locais, cujos critérios de seleção se conjugaram de modo a conciliar aspetos
funcionais, ecológicos e a respetiva integração paisagística. Optou-se pelo uso de uma sementeira herbáceoarbustiva e plantações arbóreas com o objetivo de proteger o solo e mais tarde de facilitar a germinação de espécies
existentes e espontâneas da área de intervenção e, ao mesmo tempo, garantir a reposição do fundo de fertilidade da
área e a estabilização dos taludes criados com a exploração da pedreira.
A e upe aç o da ped ei a ãgua Nova de Baixo o siste o e hi e to pa ial, o de se o usados a totalidade
dos estéreis resultantes da exploração da pedreira para modelar as áreas afetadas e instalado um revestimento
vegetal adequado. A modelação final permitirá, para além de suavizar a topografia final da corta, a instalação da
vegetação nos taludes da exploração, assegurando um adequado enquadramento paisagístico. Após a modelação do
terreno terá inicio a colocação da camada de terra vegetal, previamente armazenada em pargas, procedendo-se de
seguida às sementeiras e plantações.
A espécie florestal tradicional a utilizar é o pinheiro manso, prevendo-se a plantação de 110 pinheiros mansos com
altura entre os 60 cm e 100 cm no limite norte, conformando um ecrã arbóreo, e 2162 pinheiros mansos na restante
área intervencionada. Está prevista, ainda, a plantação de 40 sobreiros no quadrante nordeste da área a licenciar,
como medida compensatória ao abate dos 29 exemplares existentes na área de ampliação. Sob o coberto arbóreo
está previsto colocar um revestimento herbáceo-arbustivo composto por espécies autóctones da região, indicadas
nos quadros seguintes:
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Composição da sementeira herbácea
2
Espécies (15 g/m )
%
Festuca arundinacea
20
Lolium rigidum
15
Phalaris tuberosa
10
Plantago sp.
10
Poa bulbosa
15
Trifolium sp.
30

Composição da sementeira herbáceo-arbustiva
2
Espécies (15 g/m )
%
Asfódelos aestivus
5
Cistus ladanifer
20
Cystus striatus
10
Daphne gnidum
15
Erica arborea
8
Phillyrea angustifolia
10
Lavandula pedunculata
10
Pterospartum tridentatum
5
Thymus capitellatus
12
Ulex australis ssp.
5
welwitschianus

Quadro 4 – Composição da sementeira
No que se refere ao faseamento das atividades, as operações de recuperação paisagística a executar serão aplicadas
em simultâneo com os trabalhos de lavra, de acordo com o indicado a seguir:
▪ Recuperação Paisagística - As operações de Recuperação Paisagística serão aplicadas em concomitância com o
avanço da lavra, podendo dividir-se em:
Recuperação Imediata:
No limite Norte da área a licenciar, ao longo do acesso à pedreira, é proposta a plantação de uma cortina
arbórea densa de pinheiro-manso, constituído um alinhamento arbóreo denso e uniforme ao longo de toda
a área.
Recuperação em contínuo:
A modelação do terreno e a reflorestação das áreas afetadas será realizada em simultâneo com o avanço da
lavra à medida que forem sendo libertadas áreas. As operações de recuperação passarão pela modelação
proposta, que consiste na aplicação de estéreis na área a recuperar de modo a regularizar topograficamente
todo o terreno. Após os trabalhos de modelação, seguir-se-ão as operações de revestimento vegetal, que
consistirão nomeadamente na plantação de 40 sobreiros, na zona Noroeste da área a licenciar e na
sementeira herbáceo-arbustiva que incluirá espécies autóctones.
Recuperação Final:
Efetua-se após conclusão da lavra (13 anos), incluindo as áreas ocupadas com as lagoas e instalações de
apoio à pedreira, após o seu desmantelamento, estima-se que tenha a duração de um ano.
▪ Manutenção - Início no 2º ano de lavra e prolonga-se por 2 anos após o término da lavra (vai até 16 anos) Inclui:
rega, cortes, ressementeira, retancha,limpeza, desbaste, fertilização e manutenção de caminhos.
Todos os trabalhos interventivos na pedreira estarão concluídos ao fim de 14 anos, estando previsto que 16 anos
após o início da exploração, a área esteja completamente recuperada e integrada na paisagem. No quadro a seguir
indica-se a calendarização das várias atividades da pedreira.
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Anos
Tipo de Atividade
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

12

13

14

15

16
14

Lavra
Recuperação
paisagística
Manutenção
Desativação
Controlo instalação
de resíduos
Quadro 5 - Calendarização das várias atividades da pedreira.

6.

ANÁLISE ESPECÍFICA
Atendendo às características do projecto e local de implantação, às informações contidas no EIA e na informação
complementar solicitada pela CA, na visita ao local e informações recolhidas durante o procedimento de avaliação e
consulta pública, foi possível identificar os aspetos mais relevantes do projeto que seguidamente se evidenciam.
Sendo que a generalidade dos impactes identificados ocorrerá na fase de exploração, verifica-se que as principais
medidas previstas, tendo em vista a sua minimização, foram já apresentadas no EIA e que as medidas
correspondentes à recuperação paisagística durante e pós-exploração foram identificadas no PARP.
No que se refere às medidas de minimização, para além das medidas preconizadas no EIA com as quais
genericamente se concorda, indicam-se no Cap. 9 do presente parecer outras medidas a implementar.

6.1. GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E RECURSOS MINERAIS
A região em estudo insere-se numa superfície poligénica, com relevo, de uma forma geral, aplanado, que
corresponde a uma faixa litoral que se estende desde Sagres até à bacia do rio Sado, numa extensão de
aproximadamente 150 km e uma largura que varia entre os 5 e os 15 km, que corresponde à planície litoral. As cotas,
de um modo geral, são inferiores a 150 m e os declives variam entre 0,5 a 1,5%. Esta superfície corresponde a uma
antiga plataforma de abrasão marinha, provavelmente pliocénica, talhada, de uma forma geral, em rochas do
Paleozoico, embora com algumas exceções, sendo nestes casos talhada em rochas do Mesozoico e do Neogénico.
Esta superfície inclina suavemente para W, está recortada pela incisão fluvial atual e está recoberta por depósitos
siliciclásticos, grosseiros a finos, de origem marinha, fluvial e eólica, de idade que varia desde o Pliocénico ao
Quaternário.
A área onde está implantado o projeto localiza-se na planície litoral, a N da serra de Grândola, no lugar de Matinha
da Água Nova de Baixo, a N de Melides, concelho de Grândola, e a N da Ribeira das Fontainhas, de direção
aproximadamente E-W. A morfologia da zona é dominada pela serra de Grândola e pela planície litoral. A rede de
drenagem é pouco desenvolvida, dado a natureza geológica da zona, que é constituída por sedimentos areníticos de
granularidade diversa, muito permeáveis, o que facilita a infiltração. A drenagem superficial é efetuada pela bacia
hidrográfica da ribeira das Fontainhas, a S, do local em estudo, tem uma orientação geral de E-W, com vales amplos,
preenchidos por aluviões. A ribeira da Fontainhas desagua na praia de Alberta Nova, a W da zona em estudo. A
região da pedreira localiza-se numa zona aplanada, a N da serra de Grândola com cotas que variam de 84 m, a S, e 72
m, a N.
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Na zona de implantação do projeto afloram sedimentos siliciclásticos, mais ou menos grosseiros, do Miocénico
superior, Pliocénico, Plistocénico e Holocénico, nomeadamente, da base para o topo:
Areias e cascalheiras de Melides do Mio é i o “upe io , s o o stituídas po alte
ias de
conglomerados grosseiros e arenitos silto-argilosos argilosos, depositados em ambiente continental;
Areias de Galé do Plio é i o ue s o ep ese tados po dois e
os sedi e ta es disti tos - membro
inferior e membro superior. O membro inferior é constituído por arenitos médios a grosseiros com seixos
mal rolados, com características que sugerem uma sedimentação continental em ambiente fluvial. O
membro superior apresenta fácies sedimentares marinhas-litorais, caracterizado por areias e cascalheiras
bem roladas de praia e plataforma. Ocorre em toda área litoral considerada, entre a costa atual e o relevo
da serra de Grândola, definindo diversos patamares altimétricos sucessivamente mais baixos para W, em
direção ao litoral. Na zona do areeiro têm 13 a 15 m de espessura;
Areias e cascalheiras de Vale Figueira , do Plio é i o “upe io – Plistocénico que ravinam as unidades
interiores, são constituídos por arenitos com leitos conglomeráticos e argilosos, de génese fluvial,
posteriormente cobertos por cascalheiras proximais muito imaturas e pouco organizadas originadas por
leques aluviais provenientes da serra de Grândola. Na zona do areeiro têm 6 a 7 m de espessura;
Areias eólicas, do Holocénico, constituídas por areias finas de cor branca, bem calibradas, com rara matriz
argilosa. Na zona do areeiro têm 1 a 2 m de espessura e apresentam uma componente orgânica
significativa;
Aluviões do Holocénico, nas linhas de água atrás referidas.
Na região ocorrem acidentes tectónicos regionais importantes, alguns considerados ativos, portanto passíveis de
gerar sismicidade, nomeadamente a falha de Grândola de direção WNW-ESSE, vertical e a falha de Deixo-o-Resto de
direção NNE-SSW, próxima da vertical, com inclinação para E. Da conjugação na movimentação destes dois
acidentes, que provavelmente funcionaram como desligamentos no Pliocénico e/ou Quaternário, deverá ter
resultado a última subida da serra de Grândola.
De acordo com a sismicidade histórica, considerando os dados compilados pelo Instituto de Meteorologia, a área de
estudo está localizada a zona de intensidade IX (Carta de Isossistas de Intensidades Máximas (1531 – 1996), escala de
Mercalli Modificada de 1956). Segundo o Regulamento de Ação Sísmica de Edifícios e Pontes (RSAEEP 1983), a área
de implantação do projeto está na zona A, correspondente à de maior risco sísmico (Zonamento sísmico de Portugal
Continental), com um coeficiente de sismicidade ( ) de 1.
Relativamente aos Recursos Minerais, o recurso geológico explorado e a explorar são areias, que na área do projeto
se integram em três corpos litológicos. Estes correspondem da superfície para a base, a areias eólicas finas, bem
calibradas, de cor branca, com componente argilosa reduzida e teor significativo em matéria orgânica (1 a 2 m),
areias amarelo alaranjadas e ave elhadas o
at iz a gilosa a u da te e seixos disse i ados a
á eias e
as alhei as de Vale Figuei a e a eias a a elo ala a jadas o
o po e te a gilosa i fe io ao o po
sup aja e te, ta é
o seixos disse i ados
a
á eias de Galé . Esta litof ies o stitui o p i ipal
recurso para exploração. As areias são comercializadas como agregados para a construção civil.
2

2

A área total do projeto a licenciar engloba 305900 m , correspondendo a área de escavação a 163900 m . A
3
totalidade de reservas úteis da pedreira cifra-se, segundo o proponente, em cerca de 1528300 m (2750960 t),
3
resultando cerca de 753250 m de material estéril (argilas). A duração temporal da exploração, considerando ritmos
de extração de cerca de 200000 t/ano, corresponderá a 13 anos, dependente do ritmo de procura.
Em termos de impactes ao nível da Geologia e Geomorfologia, na indústria extrativa os impactes geológicos e
geomorfológicos estão relacionados com a extração do recurso geológico, destruindo, deste modo, as formações
geológicas presentes, originando uma situação de recuperação irreversível e de magnitude severa, uma vez que o
recurso geológico é finito e não renovável à escala humana. Provoca também alterações no modelado do terreno
devido à movimentação de terras, difíceis de colmatar, descaracterizando a zona de intervenção e induzindo, deste
modo, impactes negativos na geomorfologia do território. Este impacte será permanente porque as cotas originais
do terreno não serão repostas, ficando um desnível topográfico da ordem dos 20 m. Contudo, o impacte será pouco
significativo porque a modelação proposta será enquadrada com a topografia envolvente.
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A desmatação e a remoção de terras de cobertura irão favorecer também os processos de erosão.
Embora na fase de preparação ocorram alguns impactes devido à desmatação e remoção do solo de cobertura,
expondo os sedimentos à erosão, é na fase de exploração que os impactes na geologia são maiores, devido à
extração do recurso geológico, com a respetiva afetação das formações geológicas. A área total de exploração
2
prevista é de 305 900 m .
Os impactes, neste caso são negativos, diretos, significativos, permanentes e irreversíveis. Contudo, os materiais a
explorar não têm qualquer importância no âmbito do património geológico, tendo apenas como principal interesse a
utilização industrial do recurso.
Ainda podem ocorrer impactes relacionados com a integridade estrutural do maciço, com implicações diretas na
segurança de pessoas, animais e bens. Contudo, o método de exploração a utilizar privilegiará o desenvolvimento de
frentes de desmonte das cotas mais altas para as mais baixas, respeitando os ângulos definidos dos taludes de
escavação, de forma assegurar a estabilidade estrutural do maciço. Embora, a probabilidade de ocorrerem
movimentos de massa seja reduzida, devido ao método de exploração, a sua ocorrência traduz-se num impacte
direto e negativo, estando a sua magnitude diretamente relacionada com as consequências resultantes nas pessoas,
animais e bens. Os movimentos de massa, além da ação antrópica relacionada com a exploração, são consequência
de vários fatores externos dos quais se destaca a sismicidade e a precipitação intensa. Contudo, estes impactes são
temporários, dado que a modelação da topografia do terreno da zona intervencionada, durante as operações de
recuperação paisagística, permitirá a estabilização dos taludes de escavação.
Ao nível dos impactes no Recursos Minerais os impactes refletem-se na extração dos mesmos, impacto negativo que
é intrínseco à atividade, permanente e irreversível.

6.2. RECURSOS HÍDRICOS
O projeto incide na área de jurisdição territorial da ARH Alentejo, nomeadamente na Região Hidrográfica 6 – bacia
hidrográfica do rio Sado, sub bacia das Ribeiras Oceano Atlântico.
Em termos gerais, a caracterização da situação ambiental de referência e a avaliação dos impactes, nas diferentes
fases, abrange de forma adequada o fator ambiental avaliado, nas suas componentes de recursos hídricos
superficiais e subterrâneos. Na envolvente da pedreira, foi identificada 1 captação de água subterrânea (Água Nova
de Baixo). A área do projeto caracteriza-se por um elevado potencial hidrogeológico, de vulnerabilidade à
contaminação alta.
Tendo presente as características geomorfológicas da área onde se localiza este projeto, considera-se que se
verificarão, potencialmente, impactes nos recursos hídricos superficiais e nos recursos hídricos subterrâneos, na fase
de exploração, como consequência das intervenções no terreno, para alargamento da área extrativa.
O processo extrativo propriamente dito não envolve consumo de água. No entanto o processo de lavagem das areias
3
necessita de água com base num caudal de água limpa da ordem dos 15 m /hora. Salienta-se que ao processo de
lavagem não existem descargas de efluentes industriais nem no solo nem no meio hídrico envolvente. Os efluentes
domésticos da pedreira são conduzidos para uma fossa séptica estanque.
Os usos de água nesta pedreira constituem a lavagem de areias e rega dos caminhos com Joper e o uso doméstico
referente ao fornecimento de água às instalações sociais e de apoio, é assegurado com recurso ao furo de captação
instalado na pedreira e devidamente licenciado. Este furo abastece um depósito de 5000L. A água para consumo
humano é adquirida engarrafada.
A água de uso industrial é utilizada em circuito fechado recorrendo-se ao furo de captação para a reposição das
perdas associadas ao processo. Com o sistema de tratamento de efluentes industriais composto pelas bacias de
decantação ou de lamas é possível reaproveitar a água do circuito em cerca de 50%. As águas tratadas são
encaminhadas para a bacia de águas limpas sendo aí novamente bombeadas para o circuito de lavagem de areias.
Existe um sistema de tratamento de águas pluviais, ligado a um separador de hidrocarbonetos, cuja descarga deve
ser objeto de licenciamento.
3

O consumo anual de água proveniente do furo é de cerca de 12000 m .

Ampliação da Pedreira de Água Nova de Baixo, Grândola
Projeto de Execução
Processo de AIA nº 2690

16

Parecer da Comissão de Avaliação

No que aos recursos hídricos subterrâneos diz respeito, não se prevê ocorrência de impactes resultantes da
escavação do maciço arenoso, uma vez que o projeto não irá intercetar o lençol freático. No entanto considera-se
pertinente a medida de minimização adotada, que consiste na monitorização do nível hidrométrico estático e da
qualidade da água subterrânea.
Não são previsíveis impactes cumulativos previstos com a exploração da pedreira, ao nível dos recursos hídricos
superficiais, tomando em consideração que a área do projeto não intersecta qualquer linha de água. Não se prevê
que a pedreira induza interferências significativas, quer no regime torrencial de escoamento superficial, quer na
capacidade de transporte das linhas de água. De sublinhar que as areias apresentam elevada permeabilidade, pelo
que a infiltração prevalece sobre o escoamento superficial.
Nas fases de preparação e exploração, os impactes negativos potencialmente mais significativos estarão associados,
essencialmente, a aspetos de afetação dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos do ponto de vista da
qualidade da água, devido à ocorrência de eventuais contaminações por poluentes, decorrentes da operação de
viaturas, máquinas e equipamentos extrativos.
Os impactes negativos expectáveis podem classificar-se de diretos, temporários, de magnitude média a reduzida,
pouco significativos, de probabilidade reduzida, minimizáveis e reversíveis.
Na fase de desativação não são expectáveis impactes negativos sobre os recursos hídricos, considerando que as
áreas sujeitas a extração irão ser objeto de medidas de recuperação paisagística a implementar na área de
exploração, devidamente definidas no PARP.

6.3. PATRIMÓNIO CULTURAL
De acordo com o EIA, para a caracterização do fator Património foi executada uma «pesquisa documental das préexistências patrimoniais registadas num conjunto variado de fontes de informação» na área de estudo (AE). Nestes
trabalhos foram considerados os achados isolados ou dispersos, construções, monumentos, conjuntos, sítios e,
ainda, indícios toponímicos e topográficos de outro nível, arqueológicos, arquitetónicos e etnológicos, tendo-se
procedido numa primeira fase, à pesquisa bibliográfica e documental da Área de Estudo (AE). Esta compreende a
área de incidência (AI) do Projeto, direta (AId) e indireta (AIi) que corresponde à envolvente de 50m da primeira. A
zona envolvente (ZE) corresponde a uma faixa com cerca de com cerca de 1 000 metros da AI do Projeto.
Numa segunda fase, de acordo com o EIA, procedeu-se à prospeção sistemática da AI do Projeto, sendo o solo
composto por areias finas não se observando elementos pétreos à superfície, considerando na generalidade a
visibilidade nula para a deteção de artefactos e de estruturas devido ao coberto florestal existente, não tendo assim
sido identificados quaisquer vestígios de elementos patrimoniais, referindo que contudo «não se deve excluir a
possibilidade de existirem vestígios de interesse arqueológico ocultos no solo».
O EIA refere que apesar de na AE não serem conhecidos elementos patrimoniais, na envolvente da povoação de
Melides, a cerca de 4 km a sul da AI do Projeto, são conhecidos «o Acampamento Mesolítico de Santa Marinha, a
Gruta da Cerca do Zambujal, a Gruta de Lagar/Melides e a Gruta do Lagar, com ocupação do Neolítico, a Anta de
Melides, do Neo-Calcolític,» bem como é referido o achado avulso da Idade do Bronze do «machado de talão de
dupla aselha de Caveira».
Quanto à avaliação de impactes, apesar de não terem sido detetadas na AI do Projeto vestígios arqueológicos, os
mesmos poderão encontrar-se ocultos no solo, pelo que o EIA identifica as principais ações que poderão produzir
impactes, nomeadamente a descubra do terreno, com a desmatação e remoção da camada vegetal e a circulação de
máquinas; na fase de exploração com a exploração do recurso, através da escavação e depósito dos inertes.
Para a fase de desativação o EIA considera que também não se preveem impactes negativos, devendo essa fase
corresponder à recuperação paisagística da área.
Dado que o EIA não descarta a possibilidade de poderem existir vestígios arqueológicos cobertos pela areia do solo e
dada proximidade da ribeira das Fontainhas potenciar a existência de assentamentos antrópicos, é proposto um
conjunto de medidas cautelares do surgimento de eventuais vestígios arqueológicos, nomeadamente o
«acompanhamento arqueológico das ações com impacte no solo, durante a qual deverá ocorrer a remoção do
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coberto vegetal e da camada superficial do solo» de modo a também colmatar a observação do solo efetuada
durante a prospeção da AI, que apresentou na generalidade uma visibilidade reduzida ou nula.
6.4. COMPONENTE SOCIAL
A pedreira localiza-se no lugar de Matinha da Água Nova de Baixo, freguesia de Melides, concelho de Grândola.
De acordo com dados dos Censos de 2011 do INE, a freguesia de Melides apresenta:
▪ 1658 habitantes e uma perda de 7,32% da sua população entre os dois últimos censos, registando uma
densidade populacional de 10,7hab./km²;
▪
3% de idosos e em termos de índice de envelhecimento regista valores de 338 [(tendo uma estrutura
populacional mais envelhecida que a média do Concelho (207,1)];
▪
uma população ativa de 677 pessoas e a empregada 607 pessoas, sendo que o terceiro sector emprega 68%
população empregada, seguindo-se o sector secundário que absorve 23%;
▪
10,34% de taxa de desemprego, sendo superior nos homens (11,60%) que nas mulheres (8,65%).
No que se refere às principais ações do projeto, nas fases de construção, exploração e recuperação, de acordo com o
referido no EIA está previsto manter os 8 postos de trabalho nos 13 anos de vida útil da pedreira. Para escoar a
produção será necessário um fluxo máximo de tráfego de 32 camiões/dia na EN261, que tem ligações ao IC1, IP8 e
A1. Este eixo viário, apresenta um traçado bastante rectilíneo e em bom estado de conservação, que lhe confere
uma reduzida perigosidade potencial ao nível de sinistralidade rodoviária.
Como principal impacte positivo significativo na fase de construção e exploração refere-se a manutenção de 8 postos
de trabalho no decorrer dos 13 anos de lavra. O impacte é positivo e significativo atendendo à elevada taxa de
desemprego registada e prevê-se que contribua igualmente para a diversificação e reforço do tecido económico
local.
6.5. AMBIENTE SONORO
Para efeitos da caracterização da Situação de Referência, no que respeita aos recetores sensíveis, o EIA identificou:
▪
recetor R1, localizado a Sul da pedreira, a uma distância de 1000 m – conjunto habitacional;
▪
recetor R2, a Norte da Pedreira, a uma distância de 220 m - habitação e exploração agrícola;
▪
recetor R3 na direção Este, a cerca de 320m - habitação isolada;
▪ recetor R4 na direção Oeste, a cerca de 1300m - habitação isolada.
No que respeita às fontes de ruído existentes na envolvente ao projeto, o EIA identificou: 2 pedreiras com
explorações de areias, a 600 m e a 1200 m, ambas a sul da pedreira; 2 vias de comunicação: EN 261 e EM 1076.
A envolvente à área em estudo, não se encontra ainda classificada em termos acústicos, pelo que conforme o
mencionado no ponto 3 do art.º 11.º do Regulamento Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007,
de 17 de Janeiro, os indicadores de ruído a aplicar são Lde ≤ dB á e L ≤ dB á .
As principais emissões sonoras serão originadas nas operações de decapagem, desmonte (da areia) e transformação
(processamento na unidade de crivagem e de lavagem de areias, carregamento em camiões e transporte para o
exterior da exploração), devido ao funcionamento da maquinaria e equipamentos.
Para escoar a produção será necessário um fluxo máximo de 32 camiões/dia, que utilizará um percurso revestido a
tout-venant até chegar à EN 261.
O EIA estimou a concentração dos níveis de ruído junto dos citados recetores, na situação de laboração simultânea
de equipamentos e de circulação dos 4 camiões/hora no caminho não asfaltado de acesso à pedreira, e concluiu:
▪ Critério de Exposição máxima: verifica-se, pela análise dos resultados dos ensaios acústicos realizados, junto
aos locais recetores sensíveis identificados, que os limites de exposição máxima Lden e Ln são cumpridos.
▪ Critério incomodidade: o valor limite aplicável no presente caso - 6 dB(A) - não é excedido em nenhum dos
locais considerados, no período diurno (apenas este período foi considerado no EIA, dado que a pedreira só
labora no período diurno).
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Na fase de recuperação não se prevê a afetação dos recetores sensíveis, devido ao tipo de ações e medidas
propostas na execução do PARP, bem como ao longo do período de implementação.
Os principais Impactes na fase de construção e exploração são negativos cumulativos pouco significativos.
Apesar das estimativas de ruído apresentadas no EIA indicarem o cumprimento da lei e a direção dos ventos
dominantes (quadrante oeste) ser contrária ao avanço da lavra, justifica-se o impacte cumulativo pouco significativo
pelo facto de não se negligenciar a possibilidade da afetação poder ocorrer em valor superior ao legalmente
estabelecido, nomeadamente com o avanço da lavra (Sul) que vai ao encontro das outras duas pedreiras já
existentes e aproximasse do R1, cumulativamente com o tráfego gerado no escoamento do material explorado.
No plano de monitorização proposto, afiguram-se adequados os locais de amostragem e parâmetros a monitorizar,
no entanto, pelo facto de não se negligenciar a possibilidade da ocorrência de níveis de ruído superiores ao
legalmente estabelecido, será de equacionar um plano de carácter anual a ser ajustado em face dos resultados
obtidos. Considera-se, ainda, que deverá ser incluído no Plano de Monitorização, a obrigatoriedade dos ensaios
acústicos terem que seguir as recomendações constantes no Guia Prático para Avaliação do Ruído Ambiente,
publicado pela Agência Portuguesa do Ambiente em Outubro de 2011.

6.6. QUALIDADE DO AR
Para efeitos da caraterização da situação de referência o EIA identificou os seguintes recetores sensíveis:
▪ monte de habitação, a 150 m a sul da pedreira;
▪ monte de habitação, a 230 m a norte da pedreira;
▪ aglomerado populacional de Pinheiro do Cravo, a 250 m a norte da pedreira;
▪ aglomerado populacional de Fontainhas do Meio, a 560 m a sudeste da pedreira.
No que respeita às fontes poluidoras na envolvente ao projeto, o EIA identificou:· 2 pedreiras com explorações de
areias, a 600 m e a 1200 m, ambas a sul da pedreira; e um caminho não asfaltado de acesso à pedreira, com cerca de
2100 m a oeste, até à EN261.
Relativamente ao vento dominante, este assume predominância no quadrante oeste, ou seja, em direção contrária
aos recetores sensíveis identificados.
Os principais poluentes atmosféricos associados ao projeto são:
▪ a emissão de partículas PM10, quer as resultantes do funcionamento da maquinaria utilizada nos trabalhos
de extração e de transformação das areias, quer as que são suspensas pela circulação dos camiões de
utilizados para o escoamento da produção, em caminho não asfaltado;
▪ os gases de combustão, principalmente NOx e CO2, emitidos tal qual como as poeiras PM10.
Importa referir ainda que:
▪ os gases de combustão, por serem emitidos ao ar livre e sofrerem quase imediata dispersão na atmosfera,
apresentam um reduzido risco para a saúde humana;
▪ da transformação das areias na Central de Lavagem e de Classificação da pedreira resulta também a
emissão de poeiras. Contudo estes valores de emissão serão muito reduzidos, uma vez que todo o processo
se efetua por via húmida;
▪ o escoamento da totalidade das areias gerará um fluxo de tráfego máximo de 4 camiões/hora, 32/dia, ou 64
passagens/dia, em caminho não asfaltado.
Para caracterizar a qualidade do ar junto dos recetores sensíveis localizados a menor distância do projeto, o EIA
monitorizou as concentrações do poluente PM10 e obteve os seguintes valores:
▪
o te de ha itaç o/ o te, μg/ ³ de
xi o di io e μg/ ³ de édio di io;
▪
o te de ha itaç o/sul, μg/ ³ de
xi o di io e μg/ ³ de édio di io.
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Para determinar a concentração cumulativa de PM10, as associadas ao projeto e às 2pedreiras identificadas na
envolvente, o EIA estimou, através de modelo, os seguintes valores:
▪
o te de ha itaç o/ o te, μg/ ³ de
xi o di io e μg/ ³ de édio a ual;
▪
o te de ha itaç o/sul, μg/ ³ de
xi o di io e μg/ ³ de édio a ual.
Para caracterizar a qualidade do ar na zona envolvente ao caminho não asfaltado, o EIA estimou, através de modelo,
as seguintes taxas de emissão do poluente PM 10:
▪ 12 t/ano, com aspersão regular;
▪ 46 t/ano, sem aspersão regular.
Importa referir que:
▪ o Decreto-Lei nº 102/2010, de 23 de Setembro, indica, para a proteção da saúde humana, o valor limite
xi o di io de
μg/ ³ valo a o ex ede ais de
vezes/a o ivil , e de
μg/ ³, o o valo
limite, para uma média anual;
▪ entre o projeto e o recetor monte de habitação/norte existe o caminho não asfaltado de acesso à pedreira,
que funciona como a principal fonte emissora de poeiras PM10;
▪ entre o projeto e o recetor monte de habitação/sul, existe um povoamento de eucaliptos, que funciona
como barreira física à dispersão as poeiras PM 10;
▪ os caminhos de acesso às 2 pedreiras são diferentes do caminho de acesso ao projeto.
Relativamente à fase de recuperação não se prevê a afetação da qualidade do ar junto dos recetores sensíveis
identificados, pelas ações e medidas propostas na execução do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística.
Em termos de impactes nas fases de construção e exploração, refere-se o Impacte cumulativo negativo significativo,
apesar do EIA prever que nos recetores sensíveis localizados à menor distância do projeto a concentração cumulativa
de poeiras PM10, emitidas, quer pelo projeto, principalmente no caminho de acesso não asfaltado, quer pelas outras
2 pedreiras, atinja valores inferiores aos limites estabelecidos na lei, considera-se expectável a ocorrência de um
impacte significativo pelo facto de não se poder negligenciar a possibilidade da afetação ocorrer em valores
superiores, na medida em que os valores estimados se encontram perto do limite mencionado na lei.
6.7. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
A área do projeto encontra-se já, parcialmente (4,7 ha), afeta à indústria extrativa estando o restante terreno
ocupado por espécies florestais, com predomínio de eucalipto associado a pinheiro manso.
No que se refere ao enquadramento do projeto nos Instrumentos de Gestão do Território (IGT):
▪

▪
▪

A nível concelhio: a alteração ao Plano Diretor Municipal de Grândola (PDM), constante na publicação da
Deliberação nº 1969/2010, de 29 de Outubro, veio permitir novas explorações de inertes no Concelho.
Sendo que a área de projeto sobrepõe-se com as classes de uso " Espaços Florestais de Produção"
coincidentes com Áreas com potencial para a atividade extrativa , pelo ue a p ese te p ete s o te
atualmente acolhimento neste Plano.
De acordo com a Planta de Condicionantes Aérea o projeto não sobrepõe qualquer condicionante, não
afetando assim quaisquer servidões ou restrições de utilidade pública.
Em relação ao PDM não se prevê qualquer conflito com o Ordenamento do Território e a Servidões e
restrições de utilidade pública não se afiguram impactes.

Do exposto não se verificam incompatibilidades do projeto com os IGT em vigor.

6.8. SOLOS, CAPACIDADE DE USO E USO DO SOLO
Na área a ampliar predominam solos pertencentes à classe dos pódzois órticos, associados a regossolos êutricos. A
capacidade de uso destes solos inclui-se na classe D, sendo caracterizada por não ser susceptível de utilização
agrícola e por ter moderadas limitações para pastagens naturais e para exploração florestal.
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A área do projeto encontra-se já, parcialmente, afeta à indústria extrativa, estando o restante terreno ocupado por
espécies florestais, com predomínio de eucalipto associado a pinheiro-manso.
Em termos das principais ações do projeto, na fase de exploração, está prevista a remoção de 18000 m³ de terra
vegetal, nos cerca de 11,69ha da área de escavação (4,7 há já se encontram intervencionados). Os solos decapados
serão armazenados em pargas, para posterior reutilização na fase de recuperação.
Relativamente à fase de recuperação, prevê-se reutilizar a totalidade destas terras na recuperação da totalidade da
área a licenciar, sendo que o volume de terra vegetal a utilizar na recuperação paisagística seja na ordem dos 27000
m³, na pedreira existem cerca de 18000 m³, havendo a necessidade de receber do exterior 9000 m³ adicionais de
terra vegetal.
Como principais Impactes na fase de construção referem-se a destruição da estrutura interna dos solos, em 11,69 ha
e num volume de 180000 m³. O impacte é pouco significativo devido aos solos não apresentarem aptidões para uso
agrícola, bem como devido à reutilização total das terras de cobertura, através das medidas e ações previstas na
implementação do PARP.
Na fase de recuperação salientam-se os impactes positivos significativos face à reutilização dos solos e à reposição
da anterior ocupação do solo devido às ações e medidas propostas no PARP. O impacte é considerado significativo,
atendendo a que se prevê a recuperação total dos solos já decapados.
6.9. PAISAGEM
Ao nível da caracterização da situação de referência, a pedreira em avaliação integra-se numa paisagem de relevo
aplanado (cotas 50-125 metros e os declives, na sua maioria, variam entre aplanados e suaves - 2-8%) e em termos
geológicos caracteriza-se por um substrato arenoso.
Como principais elementos da paisagem destaca-se:
▪ área já explorada/zona industrial - uma superfície de 4,7 ha escavada e as infraestruturas e equipamentos
de apoio à atividade extrativa;
▪ área a ampliar - está ocupada por espaços florestais, com predomínio de eucalipto associado a pinheiromanso. O sob-coberto, na zona florestal, é ocupado por vegetação esclerofila e xerofítica.
Os povoamentos urbanos são concentrados, identificando-se apenas um pequeno aglomerado urbano, denominado
Fontainhas, localizado a mais de 25 km da pedreira e algumas habitações dispersas e duas pedreiras de areia
localizadas a sul da pedreira em estudo.
Da EN 261, a cerca de 21000 m a oeste da pedreira, não é visível a pedreira, dada a distância a que se encontra, à
topografia local e ao facto da vegetação arbórea existente entre a mesma e a área de escavação bloquear
completamente a visibilidade.
No que se refere às principais ações do projeto, nas fases de construção e exploração, refere-se:
▪ introduzir um novo elemento na paisagem, uma depressão com 16,39 ha de superfície e 21m de
profundidade máxima, representando 53,6% da área a licenciar;
▪ remoção e armazenamento da terra vegetal, sendo que a área de implantação da escavação da pedreira
existem cerca de 18000 m³ de terra vegetal que serão removidos e armazenados em pargas.
Na fase de recuperação prevê recuperar a totalidade da área do projeto, através:
▪ áreas de escavação esgotadas: modelação do terreno pelos estéreis da exploração, reposição das terras de
cobertura e restabelecimento de um coberto vegetal autóctone e/ou tradicional;
▪ zona industrial: remoção das infira-estruturas/equipamentos e modelação do terreno e reposição de
vegetação herbácea e arbustiva;
Em termos de Impactes na fase de construção e exploração, salientam-se as alterações na morfologia preexistente
da área de intervenção, remoção do coberto vegetal, decapagem do solo existente e alteração do relevo natural
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(escavação para extração de areias), numa área de 11,69 ha de superfície (4,7 ha já se encontram intervencionados)
e 21 m de profundidade, com o avanço da corta. O impacte é pouco significativo pelo facto de não ser visível a área
de escavação para quem circula na EN 261. Estes impactes consideram-se negativos pouco significativo.
Para a fase de recuperação refere-se o impacte positivo com o enchimento da depressão topográfica e as ações e
medidas propostas no PARP que permitem a reposição dos elementos constituintes da paisagem. O impacte é
considerado positivo significativo por se recuperar quer a atual área já intervencionada, quer a futura área a ampliar.
6.10. FLORA E FAUNA
Ao nível da situação de referência a área a licenciar não se encontra abrangida por áreas classificadas da Rede
Fundamental de Conservação da Natureza.
Ocorrem formações florestais de eucaliptal e pinhal com matos dunares que pertencem ao Habitat 2260 e pardos do
Habitat 2230, num estado de conservação próximo do razoável. De salientar a existência de algumas importantes
espécies da flora que apresentam estatuto de proteção, designadamente: o tojo (Ulex autralis subsp
welwitschianus), o tomilho (Thymus capitellatus), Asphodelus aestivus, a carqueja (Pterospartum tridentatum), e o
sobreiro (Quercus suber L.).
Em relação à fauna, das espécies confirmadas, todas são consideradas comuns em Portugal e estão classificadas com
o estatuto de conservação " Pouco Preocupante", com exceção do coelho bravo (Oryctolagus cuniculus) que
apresenta o estatuto de " Quase ameaçado".
Das principais ações do projeto, na fase de construção e exploração, refere-se a remoção de forma gradual da
vegetação arbustiva e arbórea da área a ampliar, de forma a possibilitar o avanço da lavra. De salientar que 29
sobreiros (dispersos) serão abatidos com o avanço da lavra, pelo que deverão ser cumpridas as disposições
legislativas em matéria de proteção de sobreiros (Decreto – Lei nº 169/2001, de 25 de maio, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei nº 155/2004, de 30 de junho).
Para a fase de recuperação refere-se o impacte positivo com o enchimento da depressão topográfica e as ações e
medidas propostas no PARP que permitem a reposição dos elementos constituintes da paisagem. O impacte é
considerado positivo significativo por se recuperar quer a atual área já intervencionada, quer a futura área a ampliar.
Os principais Impactes na fase de construção e exploração resultam da destruição do coberto vegetal, cerca de
3
18000 m , numa área de 11,69 ha, originada pelas operações de decapagem, retira as espécies de flora existentes e
estas são locais de alimentação, de refúgio e de reprodução da fauna. O impacte é negativo pouco significativo pelo
facto da flora ser retirada de forma progressiva e espaçada no tempo, e a área em causa apresentar uma baixa
diversidade de biótopos e de habitats bem como devido à fase de recuperação.
Na fase de recuperação os impactes são positivos significativos e decorrem da reposição dos habitats na área a
licenciar com a execução das ações e medidas previstas no PARP. O impacte é significativo pelo facto de ser reposta
a vegetação removida e recuperados os habitats atualmente existentes, quer a atual área já intervencionada quer a
área a ampliar, estando previsto criar condições que favoreçam a recolonização do local pela flora e pala fauna da
região.
6.11. PLANO AMBIENTAL E DE RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA (PARP)
Considera-se o PARP adequado porém, previamente ao licenciamento, deverá ser apresentado à Autoridade de AIA
o PARP revisto, com as peças desenhadas e escritas corrigidas de acordo com a informação apresentada no
aditamento ao EIA e, nomeadamente, um caderno de encargos devidamente atualizado, contemplando todos os
fornecimentos de materiais e trabalhos necessários à concretização das operações, das medidas previstas no PARP,
assim como as respetivas medições e orçamentos, estes adequados aos valores de mercado à data do licenciamento.
Disponibilizar a informação necessária para o cálculo do valor da caução a prestar, bem como o cálculo desta,
conforme o previsto no artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 12 de Outubro, na redação conferida pelo
Decreto-Lei n.º 340/2008, de 6 de Outubro.
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7.

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 Projeto Ampliação da Pedreira n.º
ãgua Nova de Baixo - Grândola.
A Consulta Pública decorreu durante 25 dias úteis, de 07 de Outubro a 08 de Novembro de 2013.
A documentação completa relativa a esta fase do processo de Avaliação de Impacte Ambiental foi disponibilizada
para consulta nos seguintes locais:
▪
▪
▪

Agência Portuguesa do Ambiente.
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo.
Câmara Municipal de Grândola.

O Resumo Não Técnico (RNT) esteve disponível para consulta na Junta de Freguesia de Melides (concelho de
Grândola).
No âmbito da Consulta Pública foram recebidos 3 pareceres, com a seguinte proveniência:
▪
▪
▪

ANA, Aeroportos de Portugal S.A.
Gabinete do Chefe do Estado Maior da Força Aérea.
Turismo de Portugal, IP.

A ANA, Aeroportos de Portugal comunica que a área onde se localiza o projeto em estudo, não está abrangida por
qualquer servidão aeronáutica civil, pelo que não se encontra sujeita às condicionantes a elas devidas. Este parecer
não substitui a necessidade de Consulta à Força Área Portuguesa.
O Gabinete do Chefe do Estado Maior da Força Aérea informa que é autorizado este projeto embora se encontre
abrangido pela projeção horizontal da zona de desobstrução do link entre as instalações na Arrábida e as instalações
na Serra João Mendes, não se prevendo interferência no funcionamento dos equipamentos de Feixos Hertzianos da
Força Aérea, sendo que se surgir alguma conflitualidade com os sistemas de radiocomunicações a empresa terá de
efetuar as alterações necessárias.
O Turismo de Portugal IP refere nada há a objetar ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da ampliação da pedreira,
sublinhando-se que na proximidade do projeto não foram detetados empreendimentos turísticos (existentes ou
previstos) que nos termos da legislação aplicável, sejam obrigatoriamente submetidas a parecer desta Entidade.
Refere, ainda, a necessidade de implementação das medidas de minimização e de compensação previstas e, em
especial, para a implementação do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística.

8.

CONCLUSÃO
A pedreira em avaliação cujo proponente é a GRANDEAREIA, localiza-se na freguesia de Melides, concelho de
Grândola, no distrito de Setúbal e encontra-se licenciada pela Câmara Municipal de Grândola desde março de 2007,
sob o n.º 6577 para uma área de 4,7 ha, pretendendo-se a sua ampliação para uma área final de 30,6 ha.
A área de Projeto inclui a área de todos os anexos de pedreira já existentes no local, nomeadamente o
estabelecimento industrial de lavagem e classificação de areias.
Em termos de objetivo/justificação do projeto, a ampliação das reservas de material explorável desta pedreira
permitirá ao Proponente responder às solicitações do mercado e assegurar a sua continuidade, garantindo o
fornecimento de matéria-prima, às indústrias de construção civil e obras públicas.
Da análise específica realizada salientam-se os principais impactes positivos do projeto que estão associados à
manutenção de 8 postos de trabalho no decorrer dos 13 anos de lavra. Este impacte é positivo e significativo
atendendo à elevada taxa de desemprego registada, prevendo-se que o projeto contribua igualmente para a
diversificação e reforço do tecido económico local.
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Referem-se, ainda, os impactes positivos significativos na fase de recuperação face à reutilização dos solos e à
reposição da anterior ocupação do solo devido às ações e medidas propostas no PARP. O impacte é considerado
significativo, atendendo a que se prevê a recuperação total dos solos já decapados.
Ao nível da paisagem, na fase de recuperação com o enchimento da depressão topográfica e as ações e medidas
propostas no PARP, que permitem a reposição dos elementos constituintes da paisagem, traduzem-se em impactes
positivo significativo, por se recuperar quer a atual área já intervencionada, quer a futura área a ampliar.
Na fase de recuperação os impactes na fauna e flora são positivos significativos e decorrem da reposição dos
habitats na área a licenciar com a execução das ações e medidas previstas no PARP. O impacte é significativo pelo
facto de ser reposta a vegetação removida e recuperados os habitats atualmente existentes, quer a atual área já
intervencionada quer a área a ampliar, estando previsto criar condições que favoreçam a recolonização do local pela
flora e pala fauna da região.
No que se refere aos impactes negativos, verificam-se, potencialmente, impactes nos recursos hídricos superficiais e
nos recursos hídricos subterrâneos, na fase de exploração, como consequência das intervenções no terreno, para
alargamento da área extrativa, devido à ocorrência de eventuais contaminações por poluentes, decorrentes da
operação de viaturas, máquinas e equipamentos extrativos. Os impactes negativos expectáveis podem classificar-se
de diretos, temporários, de magnitude média a reduzida, pouco significativos, de probabilidade reduzida,
minimizáveis e reversíveis.
Nas fases de preparação e exploração, os impactes negativos potencialmente mais significativos estarão associados,
essencialmente, a aspetos de afetação dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos do ponto de vista da
qualidade da água, devido à ocorrência de eventuais contaminações por poluentes, decorrentes da operação de
viaturas, máquinas e equipamentos extrativos. Os impactes negativos expectáveis podem classificar-se de diretos,
temporários, de magnitude média a reduzida, pouco significativos, de probabilidade reduzida, minimizáveis e
reversíveis.
Ao nível do ambiente sonoro os principais Impactes na fase de construção e exploração são negativos cumulativos
pouco significativos. Apesar das estimativas de ruído apresentadas no EIA indicarem o cumprimento da lei e a
direção dos ventos dominantes (quadrante oeste) ser contrária ao avanço da lavra, justifica-se o impacte cumulativo
pouco significativo pelo facto de não se negligenciar a possibilidade da afetação poder ocorrer em valor superior ao
legalmente estabelecido, nomeadamente com o avanço da lavra (Sul) que vai ao encontro das outras duas pedreiras
já existentes e aproximasse do R1, cumulativamente com o tráfego gerado no escoamento do material explorado.
Na fauna e flora os principais Impactes na fase de construção e exploração resultam da destruição do coberto
3
vegetal, cerca de 18000 m , numa área de 11,69 ha, originada pelas operações de decapagem, retirando as espécies
de flora existentes, sendo que estas são locais de alimentação, de refúgio e de reprodução da fauna. O impacte é
negativo pouco significativo pelo facto da flora ser retirada de forma progressiva e espaçada no tempo, e a área em
causa apresentar uma baixa diversidade de biótopos e de habitats bem como devido à fase de recuperação.
Relativamente à Geologia e Geomorfologia, embora na fase de preparação ocorram alguns impactes devido à
desmatação e remoção do solo de cobertura, expondo os sedimentos à erosão, é na fase de exploração que os
impactes na geologia são maiores, devido à extração do recurso geológico, com a respetiva afetação das formações
geológicas. Os impactes, neste caso são negativos, diretos, significativos, permanentes e irreversíveis. Contudo, os
materiais a explorar não têm qualquer importância no âmbito do património geológico, tendo apenas como principal
interesse a utilização industrial do recurso.
Na globalidade, considera-se que as medidas de minimização estabelecidas poderão contribuir para a minimização
dos principais impactes negativos identificados.
Da análise do resultado da consulta pública constata-se que as entidades participantes não manifestaram oposição
ao projeto.
Em conclusão, tendo por base a informação disponibilizada, e ponderados todos os fatores em presença, a CA emite
parecer favorável ao projeto Ampliação da Pedreira de Água Nova de Baixo (Projeto de Execução) , condicionado à
apresentação dos elementos, ao cumprimento das medidas de minimização, bem como dos planos de
monitorização, que se indicam no capítulo seguinte do presente parecer, assim como das condicionantes aí
discriminadas.
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9.

CONDICIONANTES, ELEMENTOS A APRESENTAR, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO
9.1. CONDICIONANTES
1.
2.
3.

Cumprimento das medidas de minimização, dos elementos a entregar previamente ao licenciamento e dos
programas de monitorização apresentados no presente parecer.
Implementar e cumprir integralmente as ações e medidas propostas no Plano Ambiental e de Recuperação
Paisagística (PARP), conforme definido e apresentado no Plano de Pedreira e no Aditamento ao EIA.
Na eventualidade de existir uma descarga do sistema de tratamento de águas pluviais a mesma é alvo de
licenciamento pela ARH do Alentejo.

9.2. ELEMENTOS A APRESENTAR
Em sede de licenciamento
4.

5.

6.

O Plano de Pedreira, no qual o PARP deverá conter as peças desenhadas e escritas corrigidas em função do
aditamento ao EIA e tendo em consideração o referido no presente parecer, bem como um caderno de
encargos devidamente atualizado e que contemple todos os fornecimentos de materiais e os trabalhos
necessários à concretização das operações, medidas previstas no PARP e das condições adicionais
estabelecidas na DIA com reflexos no PARP, assim como as respetivas medições e orçamentos, estes
adequados aos valores de mercado à data do licenciamento. Existir total consonância entre o mencionado nas
Medições e Orçamento com as propostas de recuperação apresentadas no Plano de Pedreira, nos elementos
constantes do Aditamento ao EIA com reflexos no PARP, bem como as medidas de minimização propostas
para a recuperação ambiental e paisagística. O Orçamento deverá conter a informação necessária para se
determinar o cálculo do valor da caução, bem como o cálculo desta, prevista no artigo 52.º do Decreto-Lei n.º
270/2001, de 12 de Outubro, na redação conferida pelo Decreto - Lei n.º 340/2008, de 6 de Outubro.
O Cronograma de Trabalhos, detalhado para cada uma das fases do projeto, onde constem as ações previstas
no Plano de Lavra, em articulação com o PARP e as medidas e condições impostas no presente parecer,
contemplando, nomeadamente, as diversas fases de exploração, e todas as outras operações e medidas de
gestão ambiental e de recuperação paisagística.
O comprovativo da autorização concedida pela tutela do património cultural para a realização dos trabalhos
de acompanhamento arqueológico da fase de exploração do projeto, devendo o arqueólogo responsável pelo
acompanhamento possuir experiência em contextos pré-históricos.

Previamente ao inicio da obra deverá ser remetido à Autoridade de AIA para análise e aprovação o seguinte:
1.
2.

O PARP revisto de acordo com o referido no presente parecer, com indicação dos fertilizantes a adotar e a
periodicidade de aplicação.
Os Programas de Monitorização do ambiente sonoro e recursos hídricos revistos.

9.3.MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
9.3.1.MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE CARÁCTER GERAL
Fase de exploração
1.

2.

3.
4.
5.

Proceder ao avanço da exploração de forma faseada, com o objetivo de promover a revitalização das áreas
intervencionadas no mais curto espaço de tempo possível, concentrando as afetações em áreas bem
delimitadas, evitando a dispersão de frentes de lavra em diferentes locais e em simultâneo;
O avanço da recuperação deverá ser feito concomitantemente com o avanço da exploração, de acordo com o
faseamento do Projeto. A recuperação contempla uma fase de recuperação imediata que inclui a plantação de
uma cortina arbórea no limite norte que funciona com barreira visual e de proteção para a dispersão de
poeiras;
Confinar as ações respeitantes à exploração ao menor espaço possível, limitando as áreas de intervenção para
que estas não extravasem e afetem, desnecessariamente, as zonas limítrofes;
Vedar e sinalizar todo o perímetro da área de intervenção, de forma a limitar o mais possível a entrada de
estranhos à pedreira e, desta forma, evitar acidentes;
Respeitar os locais de deposição dos stocks de materiais e dos depósitos de estéreis, e respetivos percursos
entre estes e as áreas de depósito final que foram definidos clara e antecipadamente na Planta de Sinalização
e Circulação (Desenho 3 do EIA);
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6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Efetuar o transporte e depósito dos estéreis o mais rapidamente possível para as áreas a modelar
definitivamente, evitando a permanência e acumulação destes materiais no interior da pedreira;
Efetuar a Gestão de Resíduos preconizada no Plano de Pedreira, que garante a correta gestão e
manuseamento dos resíduos e efluentes produzidos e associados à pedreira, nomeadamente, óleos e
combustíveis, resíduos sólidos e águas residuais, através da sua recolha e condução a depósito/destino final
apropriado (devidamente credenciado pela Agência Portuguesa do Ambiente - APA), reduzindo, assim, a
possibilidade de ocorrência de acidentes e contaminações;
Os equipamentos a utilizar na pedreira deverão respeitar as normas legais em vigor, relativas às emissões
gasosas e ruído, minimizando os efeitos da sua presença;
Efetuar a manutenção periódica dos equipamentos e maquinaria associada à exploração, garantindo assim o
cumprimento das normas relativas à emissão de poluentes atmosféricos e ruído;
Efetuar o transporte de materiais de forma acondicionada limitando-se a emissão de poeiras ao longo do seu
percurso;
Manter os acessos em boas condições de trafegabilidade, po apli aç o de tout-ve a t ou es o de u
pavimento betuminoso nos locais sujeitos a maiores movimentações de veículos;
Efetuar a rega regular e sistematicamente de todos os acessos à pedreira, durante as épocas mais secas, de
forma a minimizar a emissão de poeiras;
Realizar ações de formação e divulgação aos trabalhadores da pedreira sobre as normas e cuidados a ter em
conta no decorrer dos trabalhos;
Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de entrada e saída de viaturas na via
pública, tendo em vista não só a segurança como a minimização das perturbações na atividade das povoações
envolventes.
Fase de desativação

15.

16.

17.

Efetuar a remoção e limpeza de todos os depósitos de resíduos ou substâncias perigosas (tanques de depósito
de óleos usados, depósitos de combustíveis, etc.), garantindo o seu adequado encaminhamento para destino
final de acordo com o especificado pela Agência Portuguesa do Ambiente;
Efetuar o desmantelamento e remoção do 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;
Efetuar uma vistoria a fim de garantir que todas as áreas afetadas pelas atividades associadas à exploração da
pedreira são devidamente recuperadas de acordo com o PARP definido, procedendo-se aos necessários
ajustes de forma a que exista, no mais curto espaço de tempo possível, uma ligação formal entre a área
intervencionada e a paisagem envolvente.
Fase de pós-desativação

18.
19.

Avaliar a evolução da área recuperada através das ações de manutenção e conservação previstas no PARP,
com especial atenção para o comportamento dos taludes e crescimento da vegetação;
Efetuar vistorias regulares à área da pedreira de forma a verificar o estado d e conservação da vedação e
sinalização, de forma a garantir a adequada proteção contra acidentes.

9.3.2.MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE CARÁCTER ESPECÍFICO
GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA E RECURSOS MINERAIS
1.

2.

3.

Durante a lavra recomenda-se a análise, em contínuo, por parte do Responsável Técnico, ou por pessoa em
quem este delegue essa função, 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 será alvo de intervenção
imediata, evitando situações de rotura. A estabilidade dos taludes de escavação da pedreira será reforçada
pela construção do aterro cumprindo o descrito no Plano de Deposição e no Plano Ambiental e de
Recuperação Paisagística que integram o projeto.
As frentes de pedreira que sejam postas a descoberto deverão ser sujeitas a uma avaliação geológica de modo
a identificar eventuais elementos geológicos que possam constituir valores geológicos com interesse
patrimonial. O procedimento técnico a adotar deverá apontar sempre para a sua preservação e acessibilidade.
Planear a lavra no sentido do aproveitamento máximo dos recursos ocorrentes e posterior recuperação da
área morfologicamente afetada, com utilização do material estéril resultante da exploração. Esta recuperação
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corresponde a uma modelação da corta da pedreira, sem reposição da topografia original, mas enquadrada
com a topografia envolvente.
RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS
4.

Efetuar a manutenção do estado de limpeza dos órgãos de drenagem pluvial, nomeadamente das valas
perimetrais.
RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS

5.
6.
7.

Proceder à utilização exclusiva de materiais inertes endógenos no enchimento da área escavada durante a
fase de recuperação paisagística da pedreira e garantir a modelação prevista no Plano de Aterro;
Efetuar o desmantelamento, segundo as normas que constam no Plano de Desativação, de todas as estruturas
associadas à atividade industrial.
Aplicar as boas práticas agrícolas na utilização de fertilizantes.
QUALIDADE DAS ÁGUAS

8.
9.
10.
11.
12.

13.

Efetuar a limpeza e manutenção dos órgãos de drenagem pluvial, nomeadamente das valas perimetrais, de
forma a minimizar o transporte de materiais finos para fora das zonas de exploração;
A fossa séptica será regularmente inspecionada e esgotada;
Assegurar a revisão periódica do depósito de combustível;
Efetuar a aspersão de água nos caminhos, durante os períodos secos e, nomeadamente em dias de vento mais
forte, com vista à diminuição da dispersão de partículas de granulometria mais fina.
Como medida de prevenção relativamente a derrames acidentais de substâncias contaminantes (óleos e
lubrificantes), todos os trabalhadores da pedreira encontram-se instruídos para que, caso se detete algum
derrame, o responsável da pedreira será imediatamente avisado, o equipamento enviado para reparação e a
área contaminada é confinada, retirada e recolhida por empresa credenciada a fim de ser processada em
destino final apropriado.
Na fase de desativação (encerramento), deverá ser assegurado que nas zonas de manutenção de máquinas e
equipamentos e nas zonas destinadas ao armazenamento de combustíveis e lubrificantes não existirá
contaminação do solo por quaisquer tipo de substâncias poluentes, sendo que, após demolição, todos os
materiais que tenham estado em contacto com essas substâncias serão separados e encaminhados para
aterro controlado.
QUALIDADE DO AR

14.
15.
16.
17.

Limitar a velocidade de circulação dos veículos no interior da pedreira.
Proceder ao melhoramento dos acessos, devendo as vias ser pavimentadas ou ser aplicado seixo ou toutvenant.
Proceder à colocação de um tapete betuminoso no caminho de acesso à pedreira, da entrada até ao
cruzamento com a EN 261.
Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos e ventosos, nos locais
onde poderá ocorrer a produção, acumulação e ressuspensão de poeiras, principalmente nas zonas de
trabalhos, no parque de produtos e nos caminhos utilizados pela maquinaria.
FLORA E VEGETAÇÃO E FAUNA E BIÓTOPOS

18.

19.
20.

Realizar as ações de desmatação preferencialmente após o verão, não só devido à flora como também devido
à fauna, evitando ao máximo a primavera pois constitui o principal período reprodutor para a maioria das
espécies.
Garantir a decapagem e armazenamento da camada superficial do solo para posterior utilização dos trabalhos
de recuperação paisagística.
Garantir a implementação do PARP e o sucesso (sobrevivência) das espécies e exemplares plantados,
considerando que este inclui plantações e sementeiras das espécies RELAPE inventariadas na área de estudo.
Relativamente aos sobreiros, o PARP prevê a plantação de 40 exemplares o que satisfaz a obrigação legislativa
de 1,25 árvores por cada exemplar a abater no decorrer deste projeto. Assim, a recuperação deve ser
acompanhada periodicamente e efetuadas as retanchas necessárias para a sobrevivência das espécies
plantadas.
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21.

22.
23.
24.

Confinar as ações respeitantes à exploração ao menor espaço possível, limitando as áreas de intervenção para
que estas não extravasem e afetem (através de pisoteio e circulação de veículos), as zonas limítrofes,
o eada e te as eas a p ese va e zo as de defesa , defi idas a planta de Zonamento (Desenho 2).
Evitar deixar raízes a descoberto e sem proteção em valas e escavações, nomeadamente de exemplares de
sobreiros.
Limitar a destruição do coberto vegetal às áreas estritamente necessárias à execução dos trabalhos e
aproveitar o maior número de árvores e arbustos.
Garantir a manutenção das áreas em recuperação de forma a assegurar que são criadas as condições para o
normal.
COMPONENTE SOCIAL

25.
26.
27.
28.
29.

Adotar medidas de proteção individual dirigidas aos trabalhadores mais expostos à poluição sonora e
atmosférica resultante da exploração de acordo com as normas legais em vigor;
Privilegiar-se, sempre que possível, a contratação de mão de obra local, de forma a promover o emprego no
concelho e freguesia em apreço;
Efetuar a circulação de veículos pesados junto a aglomerados populacionais, ou no interior destes, apenas
entre as 8h e as 20h, de forma a salvaguardar a qualidade de vida das populações nas horas de descanso;
Assegurar a reposição das condições originais no caso de se verificar a degradação dos pavimentos das vias
rodoviárias locais como consequência do tráfego de veículos pesados afetos à exploração;
Reforçar o sistema de sinalização horizontal e vertical nos entroncamentos entre o acesso à pedreira e a N 261
de forma a minimizar o conflito potencial entre o tráfego de veículos pesados e o tráfego de ligeiros.
PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E ARQUITETÓNICO

Fase prévia à exploração
30.

31.

32.

33.

Efetuar o acompanhamento arqueológico das fases de desmatação e decapagem superficial do terreno e de
todas as etapas de exploração que consistam na mobilização de sedimentos (escavação, revolvimento,
deposição e aterro), até aos níveis arqueologicamente estéreis;
Todas as ações com impacte no solo (desmatação, decapagens superficiais, deposição de pargas e escavação)
deverão, se possível e de acordo com o faseamento da exploração, ser realizadas num único momento e em
toda a área de intervenção, de forma a tornar viável o acompanhamento arqueológico;
Efetuar a prospeção arqueológica das zonas destinadas a áreas funcionais da obra, como áreas para as
instalações de apoio, como estaleiros, e de processamento, áreas de depósito, áreas de empréstimo, acessos
e outras áreas, caso estas não se integrem na área a licenciar ou tivessem anteriormente apresentado
visibilidade nula ou reduzida;
Efetuar o acompanhamento arqueológico das ações com impacte no solo, durante a qual deverá ocorrer a
remoção do coberto vegetal e da camada superficial do solo. A presença de um arqueólogo nesta fase
permitirá avaliar preventivamente a importância arqueológica do local, uma vez que as condições atuais de
observação do terreno reduzem tal objetivo;

Fase de exploração
34.

Na fase de exploração se surgir uma descoberta de âmbito arqueológico durante a lavra da pedreira, deverá a
mesma ser suspensa e ser de imediato comunicado ao organismo da tutela do Património Cultural para que se
proceda à avaliação dos vestígios e se determinem as medidas de minimização.

9.4. PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO
Os fatores ambientais considerados críticos para integrarem o plano de monitorização são: os recursos hídricos
subterrâneos; a qualidade da água subterrânea; a qualidade do ar; o ambiente sonoro e o património arqueológico.
Para cada um destes fatores foram estabelecidas ações de monitorização parcelares, apresentando-se em anexo
uma síntese dos trabalhos de monitorização a realizar para os vários descritores considerados relevantes para o
presente projeto, com um cronograma com a identificação das atividades de monitorização a desenvolver e a
respetiva distribuição anual.
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Os Relatórios de Monitorização, devem ser apresentados à Autoridade de AIA, respeitando a estrutura prevista no
Anexo V da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, e de acordo com a periodicidade fixada.

RECURSOS HIDRICOS SUBTERRÂNEOS
A presente proposta de programa de monitorização dos recursos hídricos subterrâneos foi atualizada com base nos
Limiares estabelecidos no âmbito do Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Sado e do Mira aprovado pela
Resolução de Conselho de Ministros nº 16-A/2013, de 22 de março, apresentados na tabela a seguir.

Recursos Hidricos
Recursos Hidricos Subterrâneos Subterrâneos - variável
variável Qualitativa
Quantitativa

Descritor
Ambiental

Parâmetros a
analisar

Local de
amostragem

Métodos de
amostragem

Os NHE deverão
ser medido após
repouso da
exploração de 12
Nível Hidroestático
horas com
(NHE)
Furo de captação
recurso a sonda
"Água Nova de
de medição de
Baixo"
nível
Coordenadas
Longitude: Normas técnicas
8,71262
e cuidados
Latitude:
específicos para
pH, Condutividade
38,19847
este tipo
eléctrica, Nitrato,
no sistema
de
Azoto Amoniacal,
WGS84 em graus procedimentos,
Benzo[a]pireno
decimais
nomeadamente
(PAH)
NP 916;1972, NP
409:1966 e ISSO
5667

RCM nº 16-A/2013, 16 Março
Parâmetro

Valor limiar

Unidade

Nitrato

50

mg/l

Azoto
amoniacal

0,5

mg/l

Condutividad
e elétrica
pH

2500
5,5-9,0

Benzo[a]pire
no (PAH)

Escala de
Sorensen

0,01
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Frequência
de
amostragem
Periodicidad
e

Critérios de
Avaliação de
desempenho

Medidas a
implentar
em caso de
desvio

Duração

Implement
ação ou
revisão do
projeto,
consoante
a tipologia
detetada

Fases de
exploraçã
o e de
desativaç
ão da
pedreira
14 anos

Rebaixamento do
nível hidroestático,
referenciado à cota
topográfica
Semestral
Águas altas
(Abril)
Águas Baixas
(Setembro)

Limiares
estabelecidos no
âmbito do Plano de
Gestão de Região
Hidrográfica do
Sado e do Mira
aprovado pela
Resolução de
Conselho de
Ministros nº 16A/2013, de 22 de
março
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AMBIENTE SONORO
No plano de monitorização proposto, afiguram-se adequados os locais de amostragem e parâmetros a monitorizar,
no entanto, pelo facto de não se negligenciar a possibilidade da ocorrência de níveis de ruído superiores ao
legalmente estabelecido, será de equacionar um plano de carácter anual a ser ajustado em face dos resultados
obtidos. Considera-se, ainda, que deverá ser incluído no Plano de Monitorização, a obrigatoriedade dos ensaios
acústicos terem que seguir as recomendações constantes no Guia Prático para Avaliação do Ruído Ambiente,
publicado pela Agência Portuguesa do Ambiente em Outubro de 2011.
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ANEXOS

ANEXO 1 – PLANTA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO (Fonte: EIA)
ANEXO 2 – PARECER DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRÂNDOLA
ANEXO 3 - SÍNTESE DOS TRABALHOS DE MONITORIZAÇÃO A REALIZAR E LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE MEDIÇÃO
(Fonte: EIA)
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Anexo 1 – Planta da Área de Implantação do Projeto (Fonte EIA)
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Anexo 2 – Parecer da Câmara Municipal de Grândola
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Anexo 3 - Síntese dos trabalhos de monitorização a realizar e localização dos pontos de medição (Fonte EIA)
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