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1. INTRODUÇÃO
No âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental do Projeto de Ampliação da Pedreira
“Água Nova de Baixo” (Projeto de Execução), a Comissão de Avaliação (CA) efectuou uma apreciação
técnica da documentação recebida tendo, nos termos do n.º 4 do artigo 13º do Decreto-Lei n.º 69/2000,
de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro,
considerado necessária a apresentação de elementos adicionais para efeitos de conformidade do
Estudo de Impacte Ambiental (EIA).
Essa solicitação consta do ofício com a referência Of. Circ. 334/DAIA-DAP/2013 da Agência Portuguesa
do Ambiente (APA), dirigido ao proponente (Anexo I).
Nesse âmbito, a VISA CONSULTORES, S.A., elaborou este documento, em formato de Aditamento ao EIA,
tendo por objetivo dar resposta às questões suscitadas pela CA.
Na elaboração do Aditamento manteve-se a estrutura criada pela CA no ofício do pedido de elementos
adicionais. Assim, as questões foram transcritas na íntegra tendo-se procedido aos esclarecimentos
solicitados.

2. RUIDO
1. Cópia dos registos de avaliação, observados junto aos locais recetores R1, R2, R3 e R4,
bem como a informação acerca das fontes de ruído que fizeram parte do ruído residual
observado.
No Anexo II deste Aditamento apresentam-se os registos das medições efetuadas nos quatro locais de
medição, os quais constam do Anexo ao relatório síntese do EIA. As fontes de ruído com influência no
ruído residual devem-se essencialmente a fontes naturais (animais e vento) e ao tráfego de viaturas na
rede viária local. Destaca-se que o ruído gerado pelo tráfego de viaturas fez-se sentir essencialmente
no ponto R4. No ponto R3 essa fonte também estava presente, embora com pouca expressão. Nos
pontos R1 e R2 o tráfego de viaturas não possui qualquer expressão nos níveis de ruído medidos.

2. Indicar o n.º de veículos pesados/dia a utilizar para o transporte de material e descrição
do percurso entre a pedreira e a(s) Estrada(s) Nacional(is) a utilizar.
Como foi referido na página IV.24 do Relatório Síntese do EIA o tráfego de pesados induzido pela
exploração da pedreira “Água Nova de Baixo” será de 4 camiões por hora em cada sentido (cerca de 30
camiões/dia). O percurso a utilizar encontra-se indicado na Figura III.43 e na Figura IV.4 do Relatório
Síntese do EIA utilizando-se um acesso em tout-venant com cerca de 2100 m que entronca ao km 23 da
EN 261, no sentido Sul-Norte, entre Melides e Pinheiro da Cruz.
Adicionalmente, transcreve-se a avaliação de impactes ambientais sobre os acessos, no âmbito do
descritor ambiental Sócio-economia, apresentada na página IV.42 do Relatório Síntese.
A EN 261 constitui um eixo viário e de estruturação territorial relevante, ao longo da qual existem
diversos aglomerados populacionais, nomeadamente Santo André, Melides e Pinheiro da Cruz. Esta via,
com um traçado bastante retílinio, apresenta, na região em análise, um pavimento em betuminoso em
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bom estado de conservação, um perfil transversal de cerca de 6 metros, com bermas e drenagem de
águas pluviais. Apesar de não estarem disponíveis dados sobre contagens de tráfego para esta via,
verifica-se que é uma via com reduzido tráfego automóvel. O volume de tráfego observado, associado
ao traçado da via e ao seu perfil transversal confere a esta via reduzida perigosidade potencial a nível
de sinistralidade rodoviária.
As areias produzidas pela GRANDAREIA destinam-se ao abastecimento do mercado regional e são
expedidas nos camiões dos clientes e da empresa, que são pesados na báscula existente na pedreira.
Não é possível definir em rigor os percursos utilizados pelos veículos pesados uma vez que estes são
escolhidos em função dos destinos finais. Não obstante, a EN 261 é uma via que será sempre utilizada
pelo tráfego de pesados associado à pedreira em análise.

3. O resultado da análise em frequência em 1/3 de oitava obtido no local recetor R4.
No Anexo II deste Aditamento apresentam-se os registos de ruído efetuados no ponto R4.
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4. A planta onde conste, também, a localização da unidade de lavagem e de classificação.
No Desenho 2 em anexo ao Relatório Síntese do EIA é apresentada a localização da unidade de
lavagem e classificação de areias. No Desenho 2 do Anexo II deste aditamento apresenta-se
novamente a planta de zonamento da área de Projeto com a identificação da localização da central de
lavagem e classificação de areias. Na Figura 1 apresenta-se o mapa de ruído com a indicação da
localização da unidade de lavagem e classificação.

Figura 1- Mapa de ruído com indicação da localização da central de lavagem e classificação.
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3. PLANO AMBIENTAL E DE RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA
5. Apresentar uma carta com a delimitação da área já licenciada e da área de ampliação.
Na Figura I.6 da página I.11 do Relatório Síntese, no capítulo do Enquadramento Específico da Área de
Intervenção, apresentam-se os limites da área licenciada e da área de Projeto. Para melhor percepção
apresenta-se no Anexo II a planta de zonamento da pedreira com os limites de área licenciada e da
área do Projeto de ampliação.

6. Apresentar o orçamento detalhado, que contemple todos os fornecimentos, materiais e
trabalhos necessários à concretização das operações estabelecidas no PARP,
independentemente de ser a própria empresa a poder fornecê-los.
Apresenta-se em seguida o orçamento que consta do Plano de Pedreira, o qual constitui o Projeto alvo
de procedimento de AIA.
Os preços apresentados incluem todos os trabalhos e materiais necessários a uma correta execução de
todas as obras previstas, de acordo com o que é preconizado nas peças desenhadas do projeto, bem
como nas peças escritas, incluindo o caderno de encargos. As medições e orçamento para as várias
fases da recuperação paisagística apresentam-se no quadro seguinte.
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ORÇAMENTO GLOBAL
Designação dos trabalhos
1

Modelação do aterro projetado a fim de
garantir as cotas finais de projeto

Importâncias

Uni.

Quantidades de
trabalho

Preços
unitários

Parciais

m2

262.800,00

0,10 €

26.280,00 €

SUB-TOTAL 1

2

RESUMO DA RECUPERAÇÃO

3

Espalhamento de terra viva, em
camada de espessura média de 0,10 m,
de acordo com o Projeto e Caderno de
Encargos.
SUB-TOTAL 2
Fertilização geral das áreas a semear
e plantar, conforme indicado no Projeto
e Caderno de Encargos.

26.280,00 €

m3

25.420,00

1,10 €

27.962,00 €
27.962,00 €

m2

254.200,00

0,18 €

45.756,00 €

SUB-TOTAL 3
Sementeira herbáceo-arbustiva, de
acordo com o projeto e o Caderno de
Encargos
Sementeira herbácea, à razão de 15
4.1
g/m2
Sementeira herbáceo-arbustiva, à razão
4.2
de 5 g/m2
SUB-TOTAL 4

Subtotais

45.756,00 €

4

5

m2

28.600,00

0,20 €

5.720,00 €

m2

225.600,00

0,16 €

36.096,00 €
41.816,00 €

Plantações

5.1 Qs Quercus suber (Sobreiro) 20 cm
Pp Pinus pinea (Pinheiro manso)
5.2
60-100 cm
5.3 Pp Pinus pinea (Pinheiro manso) 20 cm

unid

40

3,50 €

140,00 €

unid

110

9,50 €

1.045,00 €

unid

2162

2,80 €

6.053,60 €

SUB-TOTAL 5

6

Manutenção e conservação das zonas
recuperadas durante os dois primeiros
anos
SUB-TOTAL 6

7
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7.238,60 €

m2

254.200,00

0,10 €

25.420,00 €
25.420,00 €

Desativação

23.100,00 €

SUB-TOTAL 7

23.100,00 €

TOTAL

197.572,60 €
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4. PATRIMÓNIO
7. Apresentar a cartografia referente à visibilidade do solo no momento da prospeção,
implantada sobre as várias componentes de projeto à escala (1:5000 ou 1:2000).
No Anexo III apresenta-se o levantamento topográfico da área de projeto com o zonamento no que
concerne às características da ocupação do terreno e de visibilidade do solo para a deteção de
estruturas e materiais arqueológicos. Salienta-se que este zonamento foi anteriormente apresentado na
figura III.56 da página III.130 e no Quadro III.34 da página III.131 do Relatório Síntese.

8. Apresentar o comprovativo do envio para análise e aprovação pela tutela do Relatório de
Trabalhos Arqueológicos.
No Anexo III apresenta-se cópia da Autorização dos Trabalhos Arqueológicos.
O relatório final dos trabalhos de prospeção arqueológica realizados no âmbito do presente Estudo de
Impacte Ambiental foi remetido Direção Regional da Cultura do Alentejo para aprovação (Anexo II), no
entanto, ainda não foi emitida qualquer aprovação.

Após resposta à solicitação da CA, concretizadas neste Aditamento, considera-se que os elementos
adicionais ao EIA não são, na generalidade, relevantes para o Resumo Não Técnico pelo que se
considera que não existe necessidade de reformular o mesmo.
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Anexo I
•
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Ofício Circ. 334/DAIA-DAP/2013.
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Anexo II
• Registos de medições de ruído
• Planta de zonamento com implantação dos limites de área
licenciada, de ampliação e de Projeto.
Nota: O desenho apresentado foi impresso em formato A3, pelo que não se encontra à escala
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Anexo III
•

Planta de zonamento da visibilidade do solo.

•

Autorização dos Trabalhos Arqueológicos;

•

Cópia do Comprovativo de Envio à Direção Regional da
Cultura do Alentejo do Relatório dos Trabalhos Arqueológicos.

Nota: O desenho apresentado foi impresso em formato A3, pelo que não se encontra à escala
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