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ADITAMENTO
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
PEDREIRA “VALE MADEIROS”
RELVICREME -Sociedade Exploradora de
Pedreiras, Lda.
INTRODUÇÃO
O Presente documento constitui a resposta ao solicitado no fax da CCDR-LVT com a referência
S06350-201505-VP 450.10.90.10.2015, de 27 de Maio de 2015.
A apresentação dos elementos adicionais está estruturada por forma a responder às questões
colocadas, ponto por ponto, pergunta – resposta.
Em anexo seguem as peças técnicas com as devidas alterações, os documentos citados no texto.
Tendo em atenção as respostas apresentadas e considerando que o Resumo Não Técnico não
sofre alterações não se apresenta o Resumo Não Técnico reformulado.

RESPOSTAS
I.

Recursos Hídricos

Descrição de Projeto
1-

Referir a origem da água utilizada para uso doméstico (duche e sanitários), e estimativas dos
consumos. Se a origem de água for de um furo, deve ser apresentado o respectivo Título de
Utilização;

A água industrial e de abastecimento doméstico (duches e sanitários) é adquirida aos Bombeiros
Voluntários de Alcanede, os quais abastecem os autotanques em ponto de abastecimento
pertencente às Águas de Santarém, SA.
O consumo estimado de água por ano para consumo doméstico tendo em atenção a equipa em
permanência na pedreira (5 funcionários) poderá variar entre 1,5 a 50 m3, dependendo da escolha
dos funcionários em tomar banho no local de trabalho ou na sua residência (opção mais frequente
devido à proximidade ao local de trabalho).
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2-

Localizar em carta, o ponto de descarga no sistema de drenagem natural, em caso de
necessidade, conforme mencionado no Relatório Síntese;

O ponto de descarga no sistema de drenagem natural está identificado no Desenho 10. “Plano de
Segurança e Drenagem”. Este ponto situa-se no limite Noroeste da pedreira junto ao cercado aí
existente que ocupa parte do fundo de vale.

3- Disponibilizar a informação da delimitação da área de implantação do projeto em análise, em
formato "Shapefile" (ESRI), no sistema de coordenadas, oficial de Portugal Continental PT-TM06ETRS89 (EPSG: 3763);
A delimitação da área de projecto encontra-se no CD entregue junto com o presente documento.

Caraterização de referência
Recursos Hídricos Superficiais
4- Corrigir a massa de água onde se localiza o presente projeto, bem como o estado ecológico e
estado químico da respetiva massa de água. Este projeto está localizado na massa de água
PT05TEJ1022 - Vala da Azambuja;
De acordo com a análise local e regional do projecto verifica-se que a massa de água Vala da
Azambuja também é referida em outros estudos (Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas do Tejo
(PGBH Tejo)) como Sub-Bacia do Rio Maior. Perante esta questão a única rectificação que se
verifica fazer no EIA é completar a designação da massa de água por massa de água
PT05TEJ1022 - Vala da Azambuja também conhecida por Sub-Bacia do Rio Maior.
No que concerne à avaliação da qualidade da água dos recursos hídricos superficiais considera-se
que qualquer outra apreciação do que já é exposto no RS não traz elementos novos à boa análise
dos impactes a induzir pelo projecto, tendo em atenção que o ponto de caracterização da qualidade
da água utilizado para este fim é o mais próximo da área de projecto.
Refira-se também, de acordo com o que é apresentado no RS, que subsistem dúvidas para que
bacia ou sub-bacia drenam as águas superficiais da região do projecto. Tal como foi apresentado
nas páginas 91 e 93 a rede de drenagem na área do projecto apresenta características de rede de
drenagem endorreica de ambiente cársico.
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Recursos Hídricos Subterrâneos
5- Apresentar os dados dos últimos anos, dos níveis estáticos na época de águas altas e na época
de águas baixas de duas captações que se situam próximo da pedreira, uma pertencente ao
Conselho Diretivo da Associação de Compartes dos Baldios de Valverde, Pé da Pedreira,
Barreirinhas e Murteira (a cerca de 2200 m para SSE) e a outra pertencente à Marcofil, Indústria de
Mármores, Lda. (a cerca de 3600 m para SE), ambas captando a mesma formação geológica da
pedreira, calcários micríticos da Serra de Aire. O nível piezométrico médio apresentado no Relatório
Síntese é baseado em dados piezométricos de piezómetros muito distantes do local da pedreira e
chegando um desses piezómetros a captar em litologias diferentes (318/2);
Tal como informamos a ex- ARH Tejo em contacto de correio electrónico, dos dois furos
mencionados na questão n.º 5 o furo atribuído à Marcofil, segundo esta empresa, já não lhe
pertence e também nos foi referido que o furo já não é produtivo.
Mais, de acordo com informação fornecida pelo Conselho Directivo da Associação de Compartes
dos Baldios de Valverde, Pé da Pedreira, Barreirinhas e Murteira (Sinteticamente designado como
Conselho de Baldios de ora em diante), as captações pertencentes a esta instituição não são
objecto de monitorizações piezométricas pelo que não lhes é possível fornecer tais dados.

6- Efectuar amostras das águas nestas duas captações, com o objetivo de apresentar uma
caracterização química da água mais rigorosa do que a apresentada a nível regional. Os
parâmetros a analisar deverão ser os seguintes: pH, Temperatura, Hidrocarbonetos dissolvidos e
emulsionados, Hidrocarbonetos aromáticos e polinucleares, SST, CB05, CQO, Oxigénio dissolvido
(% de saturação), Azoto Amoniacal, Nitratos, fosfatos, Coliformes Totais, Coliformes Fecais e
Estreptococos fecais;
Tal como referido anteriormente pelo facto da não produtividade do furo identificado como
pertencente à Marcofil não foi possível proceder à recolha de amostra de água para análise dos
parâmetros identificados na questão.
Procedeu-se à recolha de amostra de água, para análise dos referidos parâmetros, no furo
pertencente ao Conselho de Baldios situado na povoação Pé da Pedreira. Escolheu-se este furo por
se tratar do único dos três que o Conselho de Baldios explora que se situa na mesma formação
geológica do projecto em análise.
Tal como justificado junto da Ex-ARH Tejo, na troca de correspondência e contactos telefónicos que
precederam a elaboração do presente aditamento, a recolha da amostra e execução das análises
não foi possível realizar em tempo útil para a elaboração do presente documento. Em anexo
apresenta-se a declaração de compromisso do laboratório que está a efectuar as análises de
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acordo com o exigido pela Ex-ARH Tejo.
No entanto, tendo por base os boletins de análise cedidos pelo Conselho de Baldios, que se
anexam, é possível verificar que as três captações apresentam qualidade de água para o consumo
humano pelo que não é expectável que as análises em curso alterem as conclusões apresentadas
no RS sobre a qualidade da água no Maciço Calcário Estremenho.
Logo que estiverem disponíveis os resultados destas análises será efectuada uma apreciação
criteriosa do afirmado.

Avaliação de impactes
7- Rever a avaliação de impactes na qualidade da água subterrânea tendo em conta a
determinação do nível piezométrico, e os elementos solicitados na caracterização da situação de
referência;
Tendo em atenção o afirmado acima sobre a monitorização do nível piezométrico considera-se que
a avaliação constante no RS é a possível perante os dados existentes. Sobre a qualidade da água
far-se-á a reavaliação dos impactes assim que se estiver em posse dos dados das análises. No
entanto pelo que é possível avaliar pelas análises facultadas pelo Conselho de Baldios e tendo em
atenção a caracterização da qualidade da água efectuada no RS com base nos dados disponíveis
no SNIRH pode-se afirmar que não são espectáveis alterações de interpretação do exposto no
referido RS.

8- Avaliar os impactes cumulativos nos recursos hídricos, atendendo ao elevado numero de
pedreiras na envolvente;
Os impactes cumulativos espectáveis são o aumento de área de escoamento livre, isto é, sem
existência de vegetação e a possibilidade de aumentar os SST no meio hídrico. Este impacte será
sempre minimizável desde que seja cumprido o Plano de Pedreira e o respectivo faseamento.
Os impactes resultantes do mau manuseamento de hidrocarbonetos, da ruptura de sistemas
hidráulicos das máquinas, da limpeza da fossa séptica estanque situada na pedreira estão
acautelados pelas medidas gerais de operação na pedreira e identificados no EIA. Logo, não são
espectáveis agravamentos devidos a estas eventuais causas de impactes As medidas de
minimização.
Em resumo, as medidas de minimização e compensação para os impactes cumulativos no meio
Hídrico são as mesmas avaliadas só para o caso específico do projecto pedreira “Vale Madeiros”.
Tendo em atenção que as questões de minimização a cumprir por cada pedreira existente na região
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está dependente do modo de funcionamento de cada unidade extractiva considera-se que os
impactes a acrescentar à região pela abertura da pedreira “Vale Madeiros” serão contidos e
minimizáveis.

Medidas minimizadoras
9- Rever as medidas minimizadoras tendo em conta a revisão dos impactes;
De acordo com a análise efectuado considera-se que as medidas de minimização apresentadas são
as adequadas para os impactes espectáveis para a região. No entanto como se aguardam os
resultados das análises de água em curso será em tempo oportuno dada resposta conclusiva a esta
questão.

Plano de Monitorização
10 - Apresentar eventual Plano de Monitorização da qualidade das águas subterrâneas e de
medidas de gestão ambiental, como consequência da reformulação das avaliações de impactes
atrás referidas.
Tendo em atenção os boletins cedidos pelo Conselho Directivo, que apresentam uma boa qualidade
de água para os parâmetros analisados e as pressões existentes na actualidade sobre o aquífero
na região de implantação do projecto e as medidas minimizadoras e de gestão ambiental
constantes no EIA apresentado considera-se que não há lugar à apresentação de Plano de
Monitorização da qualidade das águas subterrâneas.

II.

Ecologia

11- Ao nível das medidas de minimização é referido na página 55 do RS que a zona de defesa deve
ser mantida intacta e que não há interesse na introdução de espécies exóticas na área da pedreira,
sugerindo a condução e proteção da vegetação existente na zona de defesa.
No entanto, na página 267 do RS é referido que se deve aproveitar o maior número de árvores e
arbustos, bem como plantar uma faixa arbórea que funcionará como cortina de retenção de poeiras.
Esclarecer a questão relativa à cortina arbórea a implementar no limite da área a licenciar.
Quando na página 267 do RS é referido “(…)que se deve aproveitar o maior número de árvores e
arbustos, bem como plantar uma faixa arbórea que funcionará como cortina(…)” Significa que os
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espécimes Arbóreos e arbustivos existentes na zona de defesa devem ser mantidos e conduzidos
de forma que esta vegetação funcionará como cortina arbórea. Ora nos locais em que a vegetação
seja escassa ou inexistente propõe-se a plantação de espécies arbóreas, de acordo com o elenco
proposto no PARP e apresentado na página 55 do RS. Tratando-se de espécies autóctones que
cumprem com o princípio de criação de cortina arbórea sem a introdução de espécies exóticas à
região.
Por lapso na medida de minimização constante na página 267 é referida a introdução de
“(…)espécies exóticas não invasoras, sugerindo-se Cupressus spp. Uma solução alternativa com
material artificial que se possa depois retirar.” Afirmação que não corresponde ao que é proposto e
afirmado na página 55 do RS e no capítulo homónimo do Plano de Pedreira.
De acordo com os princípios atrás expostos as afirmações constantes na página 55 do RS não são
contraditórias com o afirmado na página 267 do mesmo RS, sendo que a eventual introdução de
Cupressus spp seria em último recurso por se tratar de exótica não invasora e de fácil remoção.
Não alterando os objectivos propostos no Plano de Pedreira em particular no PARP.
No entanto, reforçamos que a referência a esta espécie arbórea é um lapso. A medida minimizadora
em questão deve ser considerada com a redacção que a seguir se apresenta:


Deve procurar-se limitar a destruição do coberto vegetal às áreas estritamente necessárias
à execução dos trabalhos e aproveitar o maior número de árvores e arbustos, bem como
plantar uma faixa arbórea que funcionará como cortina de retenção de poeiras nos limites
da exploração a céu aberto. Para estas plantações devem ser utilizadas espécies
autóctones de crescimento rápido.

III.

Património

O relatório de património foi transcrito para o RS no entanto para facilitar a análise dos resultados
da caracterização e avaliação de impactes remetem-se as respostas às questões colocadas no
âmbito do descritor Património para o anexo do RS – Relatório 3 – Arqueologia, produzido pela
empresa CrivArque.

12- Definir as áreas de incidência direta e indireta do projeto;
Tal como é referido na página 3 do relatório e observado no Anexo I o projecto possui uma área de
69 414 m2, dos quais 50 m correspondem a uma faixa de defesa envolvente. Assim existe uma área
de exploração de cerca de 57 000 m2 correspondente á área de incidência directa e uma área de
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defesa de cerca de 12 000 m2 correspondente á área de incidência indirecta.

13- Apresentar quadro síntese das cavidades cársicas identificadas com as distâncias relativamente
ao projeto;
Nas páginas 18, 19, 20 e 21 do relatório são apresentas tabelas com a descrição das ocorrências
espeleológicas identificadas, com as respectivas coordenadas. Na figura 4 do Anexo I é apresentase a implantação dessas ocorrências sob o projecto, sendo possível verificar que todas se
encontram dentro dos limites do projecto: A7,6 e 5 dentro da área de exploração e A1,2,3 e 4 na
área de defesa. Salienta-se ainda que tal como é referido na pagina 18 do mesmo relatório as
estruturas cársicas identificadas não possuem interesse arqueológico.

14- Apresentar comprovativo do envio para análise e aprovação pela tutela do Relatório de
Trabalhos Arqueológicos.
Apesar de o relatório já ter sido enviado para a tutela, ainda não chegou à arqueóloga responsável
a respectiva aprovação.

IV.

Paisagem

Caracterização do Ambiente Afetado pelo Projeto
15-A situação de referência do descritor paisagem, bem como as análises/avaliações subsequentes
devem ser feitas para locais com potenciais observadores até 5km (visão nítida) Valverde/Pé da
Pedreira e para visão cénica de 30km identificando locais com visibilidade (localização aproximada
do planalto de Santarém) salientando-se ainda Alcanede a +-6km, a Autoestrada 1 e vista a érea.
O EIA é omisso quanto à existência de regulamentação de paisagem.
Decorrente da Convenção Europeia da Paisagem, transposta para o corpo legislativo português
através do Decreto nº 4/2005, de 14 de Fevereiro, foi elaborado a nível nacional, em 2004, pela
DGOTDU, o estudo "Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal
Continental" que para o território em apreço remete a regulamentação da paisagem para os IGTs de
âmbito municipal e supra municipal, matéria de caracterização que o EIA deverá integrar, caso
exista ou referenciar a não existência de tal regulamentação;
Embora no Estudo de Impacte Ambiental (EIA) tenha sido efectuada uma análise de visibilidade
mais exaustiva para a proximidade da área em estudo e se tenha referido que a exposição desta a
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torna visível a uma longa distância, como ilustrado pela Figura 68 e 69 do EIA, não foram adoptados
os conceitos aqui referidos de visão nítida e cénica. Assim esta análise será efectuada
seguidamente.
Relativamente à área de visão nítida, considerada como o território envolvente ao limite em estudo,
até 5km de afastamento, a simulação da visibilidade apresenta-se na Planta seguinte.

Figura 1. Planta de Visibilidade – Visão Nítida.
Mediante a análise desta planta e, tendo por base a visita ao local, realizada durante o período de
realização do EIA, confirma-se que da povoação de Valverde e Pé da Pedreira não há qualquer
ligação visual com a área em estudo. Salienta-se como ponto de possível observação da área em
estudo a povoação de Murteira e a estrada que liga Valverde a Casais Monizes, locais já
mencionados no EIA.
Importa referir que esta simulação não considera qualquer barreira vegetal ou construída, tendo
sido efectuada com fundamento na altimetria da região. Esta considera um observador com cerca
de 1,75m de altura, posicionado nos pontos considerados como mais expostos ao longo do limite da
pedreira, sendo a imagem o resultado do somatório da visibilidade destes pontos.
Quanto à visão cénica, considerada como a possibilidade de observação da área em estudo para
além dos 5km de distância, até um raio de 30km, estima-se que a bacia visual se cinja ao ângulo
apresentado na figura abaixo, condicionada não só pela topografia do terreno, mas também por
barreiras construídas e naturais, elementos que encobrem a ligação visual de grande parte deste
território/planalto sobre a área considerada.
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Figura 2. Planta do ângulo de visibilidade estimado a partir da área em estudo e fotografia panorâmica
tirada da área referida (Fotografia apresentada no EIA – Figura 66).
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Mediante análise no terreno, na área abrangida pelo ângulo de visibilidade cénica, após observadas
as condicionantes do terreno relativamente à apreciação da paisagem, destacam-se como locais de
vislumbre da área em estudo os identificados na figura seguinte, ilustrada pelas fotografias que a
seguem. Estas fotografias foram tiradas nos pontos identificados na Figura 3, dos quais é possível
observar o núcleo de pedreiras que integra a área considerada.

Marco Geodésico
Morena
Azambujeira
AB

Ponto de captação da fotografia

Figura 3. Planta de Localização das áreas de visibilidade cénica sobre a área em estudo.
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Área em Estudo

Figura 4. Vista sobre a área em estudo, a partir do marco geodésico Morena, a cerca de 15km – Figura
68 apresentada no EIA.

Área em Estudo

Figura 5. Vista sobre a área em estudo, a partir da povoação de Azambujeira, a cerca de 22km de
distância – Figura 69 apresentada no EIA.

11 | J u l h o 2 0 1 5


 
          
 



Figura 6. Vista sobre a área em estudo, a partir de Santarém – Ponto A.

Figura 7. Vista sobre a área em estudo, a partir de Santarém – Ponto B.
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Tal como referido no EIA, a análise da visibilidade a partir de uma certa distância, aqui denominada
por visão cénica, passa a fazer sentido ser considerada relativamente ao núcleo de pedreiras onde
a área em estudo se insere, uma vez que da mancha identificável na paisagem não é possível a
diferenciação dos limites de cada uma das pedreiras que o constituem, havendo apenas uma
percepção do seu conjunto.
Quanto à povoação de Alcanede, a cerca de 6km de distância da área em estudo, segundo a
simulação de visibilidade efectuada em sistemas de informação geográfica e após verificação no
local, desta não é possível observar a área em questão, devido, essencialmente à topografia.
Salienta-se, no entanto, que da sua proximidade, na estrada n.º 1316, que liga Abrã a Aldeia de
Além é possível, pontualmente, a observação da área em estudo, tal como ilustrado na Figura 8. A
sua apreensão está condicionada pelo ângulo de visão dos condutores que percorrer esta estrada,
assim como pela topografia e barreiras vegetais existentes. Tal como já referido para a área
considerada de visão cénica, onde se integra o ponto em foco, apenas faz sentido a análise da área
em estudo integrada no conjunto de áreas de exploração abrangidas pelo núcleo de pedreiras onde
se integra.

Figura 8. Vista da estrada que liga Abrã a Aldeia de Além.

No que concerne à vista aérea, à semelhança do referido para a visão cénica, também aqui apenas
faz sentido uma análise conjunta. O contraste cromático e de textura deste conjunto de pedreiras é
indiscutível, aspecto futuramente atenuado pela implementação dos Planos Ambientais e de
Recuperação Paisagística de cada uma das pedreiras que o constituem e se apresentam em
actividade actualmente.
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Relativamente à visibilidade por parte dos utilizadores da A1, no trecho que integra o ângulo de
visibilidade possível, apresentado na Figura 2, esta encontra-se condicionada pelo facto de a autoestrada ter sido construída entre taludes, que encobrem a visibilidade para o exterior, na maior parte
deste trajecto. Nos pontos onde esta barreira não existe, a visibilidade da área em estudo é barrada
por vegetação. Salienta-se ainda que no troço da A1 em análise, os condutores que a percorrem
não se enquadram no ângulo de visão directo sobre a área em estudo.

No que concerne à segunda parte desta questão relativa à regulamentação sobre a paisagem, que
abranja a área em estudo há que considerar o Plano Director Municipal de Santarém (PDM), o
Plano de Ordenamento do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (POPNSAC) e ainda o
Sítio Natura 2000 das Serras de Aire e Candeeiros.
No PDM de Santarém e POPNSAC, a paisagem é integrada em medidas de gestão e na definição
do zonamento do território, na maior parte das vezes de forma indirecta. Quanto ao PROTOVT,
considera-se que apresenta diversas directrizes de orientação sobre a temática da paisagem, mas
em nenhum dos casos se verifica a necessidade de realçar informação sobre a área em estudo.
Sendo assim, e tendo em consideração que o EIA é constituído por diversas temáticas que se
interligam, a informação relevante sobre este assunto encontra-se presente no ponto relativo ao
Ordenamento do Território.
Após as considerações referidas considera-se que a presente análise não acresce qualquer
informação relevante à caracterização da situação de referência que integra o EIA.

Avaliação dos potenciais impactes do projeto
16- Decorrente de eventual regulamentação existente para a componente paisagem, a avaliação de
impactes deverá ser revista e ponderada a necessidade de medidas de minimização;
Tendo em consideração o anteriormente referido, não se considera necessário efectuar alterações à
avaliação dos potenciais impactes do projecto, no que diz respeito ao descritor da paisagem.

Avaliação dos potenciais impactes cumulativos do projeto
17- Este capítulo deverá ser melhor desenvolvido, nomeadamente apresentar a situação de
referência em termos cumulativos para projetos da mesma tipologia e uma avaliação adequada;
O Maciço Calcário Estremenho, onde se inserem as Serras de Aire e Candeeiros e, nomeadamente
a área em análise, consiste num volume rochoso por excelência para a extracção de rocha
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ornamental calcária. Na região onde se localiza a área em estudo concentra-se um grande núcleo
de áreas associadas a esta actividade, que perturbam a paisagem desta região, a uma grande
escala.
Tal como apresentado no EIA este núcleo, denominado por “Núcleo de Pedreiras de Pé da
Pedreira” agrega subnúcleos que se diferenciam pelo tipo de explorações que integram,
nomeadamente pedreiras de blocos, pedreiras de calçada e pedreiras de agregados, como ilustrado
na Figura 73 do EIA.
No seu conjunto, independentemente da individualidade de cada uma destas explorações, no que
diz respeito a metodologia de exploração, programa de lavra e sua situação actual, todas estas
alteram as linhas naturais da topografia. As pedreiras de blocos originam a quebras repentinas e
drásticas do relevo devido à escavação a uma profundidade considerável, criando grandes
“buracos” cujas paredes são cridas pela sucessão de diversos patamares com altura entre 5m/10m.
No caso das pedreiras de calçada, a sua escavação é mínima, comparando com as pedreiras de
rocha ornamental. Estas características originaram um impacte negativo, certo e permanente, uma
vez que de grande parte das recuperações a efectuar nas pedreiras de blocos resultarão aterros
mínimos, que não repõem a continuidade entre a topografia a criar e a envolvente. No caso das
pedreiras de calçada, uma vez que a escavação efectuada e a efectuar é muito menos invasiva, a
sua reposição é muito mais provável e possível, sendo na maioria dos casos reposta a continuidade
topográfica. Originar-se-á assim um novo elemento na paisagem, que terá que ser assumido como
tal, tirando-se partido destes novos elementos paisagísticos, tão apreciados pelos amantes da
geologia.
Para que as explorações em curso sejam possíveis foi, em tempos, efectuada a eliminação do
coberto vegetal, que para além das questões biológicas e de sustentabilidade associadas, originam
um elevado contraste cromático destas com o mato que lhe é envolvente. Este contraste associado
à dimensão da área ocupada por este núcleo, torna a sua visibilidade possível a uma longa
distância, como já analisado no ponto 15 relativo à análise da visão cénica.
Quanto à “reposição” do coberto vegetal, dependerá das condições a criar na fase de aterro, uma
vez que a sua matéria-prima originará um substrato substancialmente distinto do presente antes do
início da actividade de cada uma das explorações. Assim o coberto vegetal a surgir terá as suas
características e regras de dispersão próprias. Uma vez que, numa situação natural o solo é parco e
pouco fértil prevê-se que a composição florística que resultará da recuperação conjunta destas
áreas será semelhante ao mato aí presente. Pelo referido, considera-se que a eliminação do
coberto vegetal consiste num impacte negativo, certo, temporário, mas irreversível, sendo
minimizável pela implementação do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP).
Relativamente à visibilidade deste núcleo, uma vez que esta está directamente associado ao
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contraste cromático das explorações com a envolvente natural, este impacte será substancialmente
reduzido, ou mesmo anulado, após implementado o PARP. Esta homogeneização cromática está
essencialmente associada à reposição do coberto vegetal, assim como à oxidação das escarpas,
processo natural que ocorre com a passagem do tempo.

18- Na situação de referência a avaliação deverá apresentar uma adequada mensuração do
impacte neste descritor com as variáveis áreas - impactada e a impactar, e tempo - tempo de vida
das pedreiras existentes e acréscimo de tempo de vida desta pedreira;
Embora a existência e proliferação das explorações no Núcleo de Pedreiras de Pé da Pedreira se
considere um impacte dinâmico, dependente da evolução das pedreiras existentes e do surgimento
de novas explorações, considera-se que os impactes presentes e a surgir se cingem ao referido no
ponto anterior e ao já referido no EIA para a situação específica da área em estudo. Uma vez que
as pedreiras são geridas individualmente, não há coordenação temporal entre elas. Assim, o
momento em que cada uma destas atinge uma determinada fase da sua vida útil é independente. O
fim dos trabalhos depende não só do rendimento diário de cada uma das explorações, mas também
das suas reservas, de que resulta a previsão da vida útil de cada.
Com o surgimento de novas áreas de exploração, grupo onde se integra a área em estudo, é
evidente que a área global desvalorizada aumenta, no entanto assim como estas surgem outras
encerram, processo que decorrerá durante um longo período temporal. Salienta-se, no entanto, que
o impacte a nível paisagístico e de percepção global da paisagem sobre este núcleo de pedreira já é
evidente.
Tendo como base a filosofia de coordenação/encadeamento do encerramento faseado das áreas
exploradas com as medidas do PARP, tal como definidas no Plano de Pedreira para a área em
estudo, e assumindo-se que à sua semelhança o mesmo sucederá nas restantes áreas a explorar
ou em exploração, os impacte globais que estão associados a estes núcleo de pedreiras serão
gradualmente reduzidos.

Descrição das medidas de mitigação
19- Ponderar resposta à matéria referida tendo em conta a avaliação dos potenciais impactes
do projeto;
Tendo em conta a análise efectuada anteriormente, considera-se que desta não resulta qualquer
elemento adicional susceptível do acréscimo de medida de minimização ao EIA em avaliação.

16 | J u l h o 2 0 1 5


 
          
 



Conclusão
20- Integrar de modo ponderado matéria das correções solicitadas.
Uma vez que a análise anteriormente efectuada reforça o já apresentado no EIA relativamente à
paisagem, considerando-se que não acrescenta informação adicional, nada se acresce ao capítulo
“Conclusão” aí presente.

V.

Socio economia

Introdução
21- Esclarecer referências à pedreira Fragas da Chainça;
A referência à pedreira Fragas da Chainça foi um lapso, devendo-se ler pedreira Vale de Madeiros.

Descrição do Projeto
22- Caracterizar e sistematizar a evolução (ou fases de evolução) da localização e do traçado, perfil
e circulação do caminho público que atravessa a área da pedreira a Norte, considerando o período
temporal total da vida útil da pedreira (64 anos);
Conforme foi descrito no faseamento da lavra, o caminho de terra batida que faz a ligação de
Valverde ao Núcleo de Pedreiras será desviado com a evolução dos trabalhos de pedreira até à
construção de solução definitiva no limite Noroeste e Norte da pedreira, conforme apresentado no
desenho 6. Está projectado que numa primeira fase o trajecto deste caminho seja alterado mais
para sul, ligando à zona terminal do caminho mais antigo que dá acesso ao moinho. Serão criadas
condições de tráfego por forma a não cortar nunca a acessibilidade que este caminho presta. A
solução final estará dependente da definição da lavra conforme o projectado para a lavra e para a
modelação de aterro” Página 35.
A evolução do traçado do caminho público encadeado com a evolução dos trabalhos de pedreira
está esquematizado no Desenho 9.”Situações Intermédias da Lavra”.

23- Confirmar e/ou esclarecer os destinos finais dos materiais extraídos (escoamento da matériaprima) e respetivos percursos de circulação dos veículos pesados associados, visto haver
referências diferentes (empresa Mocapor, cliente final nacional e internacional, complementados
pelo escoamento para a Lusical ou para escombreira);
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A matéria-prima extraída na pedreira de Vale de Madeiros tem dois destinos. Um dos destinos é a
empresa Mocapor, funcionando como o cliente final dos blocos de pedra extraídos na referida
pedreira; o outro destino é a empresa Lusical (empresa e pedreira).
Quanto ao percurso efectuado pelos camiões pesados a partir da pedreira até aos dois destinos
finais (Mocapor e Lusical) é o que se descreve na página 214 do relatório de síntese, tendo sido
detectado um lapso na sua descrição (em comparação com o descrito nas páginas 24 e 25), ou
seja, o acesso a partir da área de extracção inicia-se por um caminho de terra batida até a um dos
destinos (Pedreira da Lusical). Para acesso até à empresa Mocapor continua-se no mesmo caminho
de terra batida que entronca no caminho alcatroado do núcleo de pedreiras do Pé da Pedreira, que,
por sua vez, entronca no caminho municipal 1314, junto à povoação Pé da Pedreira, ligando à
empresa Mocapor.

Avaliação dos Potenciais Impactes do Projeto
24- Em função do esclarecido e descrito quanto ao caminho público e quanto aos escoamento das
matérias-primas, esclarecer e/ou confirmar a identificação e a avaliação dos impactes relacionados,
por poderem configurar situações bastante diferentes e com oscilações significativas em termos de
período de tempo de afetação;
Com base na alteração a efectuar ao longo da vida útil da pedreira (64 anos) os impactes
relativamente às acessibilidades são revistos para uma duração permanente uma vez que vai ser
alterado o seu traçado inicial em algumas fases das operações de lavra.
Mas essa alteração nunca põe em causa a acessibilidade a outras pedreiras a partir desta via.

Avaliação dos Potenciais Impactes Cumulativos do Projeto
25- Esclarecer a que se refere que "de acordo com a envolvente e com a tipologia de projeto a
implementar na Pedreira "Portela das Salgueiras" esta trará impactes cumulativos pouco
significativos";
A referência à pedreira Portela das Salgueiras, na legenda da figura 57 foi um lapso, devendo-se ler
pedreira Vale de Madeiros. Conforme se pode observar a imagem refere-se à pedreira “Vale
Madeiros”.
De facto não se identificou esta frase apresentada nesta questão. De qualquer forma quaisquer
referências à Portela das Salgueiras no sentido apresentado nesta questão trataram-se de lapsos.
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26- Esclarecer impactes cumulativos no âmbito do destino do escoamento da matéria-prima para a
empresa Mocapor e posterior saída para o destino final a partir desta empresa;
Ao nível de fluxo de camiões, conforme descrito na página 261 do relatório de síntese, o fluxo
previsto no presente estudo não irá agravar os impactes, ao fluxo de camiões identificado em alguns
estudos de impacte realizados na área de estudo, prevê-se um aumento do número de camiões a
circular, embora esse acréscimo é diminuto (2/dia de caimão e 3/dia de dumper). O principal
impacte passa pela degradação mais acelerada do piso, reduzida alteração quanto às condições de
segurança dos diferentes transeuntes, bem como no aumento da emissão de poerias provenientes
desse fluxo.
Ao nível de acessibilidades não se prevêem impactes cumulativos.

VI.

Ordenamento do Território

27- No âmbito do PDM deverá ser apresentada análise / demonstração completa da
compatibilização do projeto com o disposto nos art.ºs 29º, 64º e 66º do Regulamento do PDM de
Santarém.
Relativamente ao artigo n.º 29 do Regulamento do PDM de Santarém, encontra-se descrita nas
páginas 162 a 165 do relatório de síntese a compatibilização do presente projecto com o
POPNASC.
A pedreira enquadra-se na área de protecção complementar tipo II deste instrumento de gestão
territorial (POPNSAC). De acordo o disposto no ponto 1, do artigo 19.º do POPNSAC, a indústria
extractiva é compatível, devendo para tal cumprir os termos do artigo 32.º do mesmo diploma, que
se encontram enunciados no relatório de síntese, bem como a sua justificação (páginas 163-165).
Relativamente ao artigo 64.º as medidas planeadas no Plano Recuperação Paisagista (PRP)
encontram-se de acordo com os vários itens definidos neste artigo.
Todas as medidas planeadas no PARP têm impactes positivos, uma vez que vão de encontro com
os objectivos gerais da recuperação de uma pedreira, nas diferentes fases, (2) pela escolha de
espécies vegetais autóctones, pela reduzida altura de escombreiras no local pois grande parte do
material será conduzido para outra empresas, para aproveitamento da matéria-prima (3),
implantação de cortina ambiental (4).

Por fim, quanto ao artigo 66º do Regulamento do PDM de Santarém, nos espaços agroflorestais
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enquadrados em REN, que englobam toda a área de pedreira, e de acordo com a alteração
regulamentada pelo Aviso n.º 1238/2013, de 25 de Janeiro, no seu anexo II refere que a actividade
de indústria extractiva em espaços agroflorestais enquadrados em REN é compatível, mediante
parecer da CCDR-LVT, que será obtido através da apreciação do presente estudo. Este ponto já se
encontra descrito na página 170 do relatório de síntese

VII.

Qualidade do Ar

Avaliação dos potenciais impactes do projeto
28- Rever a avaliação dos impactes do recetor P1 (apresentada no anexo 3) uma vez que:


De acordo com a figura 2 este recetor localiza-se a cerca de 1km a sul da pedreira e nas
figuras 11 e 12, relativas aos resultados da modelação dos impactes da pedreira, localizase a 2km para Sudeste da pedreira;



Ainda nas figuras 11 e 12, do anexo 3, está marcado um acesso à pedreira que não é
coerente com o acesso definido em outras figuras do EIA, e nas mesmas figuras o acesso
parece não ter efeitos na qualidade do ar apesar dos bastante elevados (quase 50% do
total) níveis de emissão estimados para esta fonte (vias não pavimentadas).

As figuras 11 e 12 anteriormente apresentadas estavam relacionadas com uma exploração já
existente e não com a área em estudo. Reformularam-se as figuras 11 e 12, que a seguir se
apresentam, de acordo com o relatório constante em anexo e que substituí o anexo 3 entregue com
o EIA.

Figura 9. Reformulação da figura 11 do Anexo 3
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O quadrado rosa representa a área de estudo e a azul o caminho a utilizar. Como se pode ver nas
figuras apresentadas os pontos P1 e P2 encontram-se a menos de 2 km da área em estudo.

Figura 10. Reformulação da figura 12 do Anexo 3
De acordo com a modelação efectuada para a situação futura verificou-se que a contribuição da
futura pedreira relativamente ao indicador PM10 no ar ambiente, junto ao receptor mais
desfavorável P1 sito a sul da pedreira estima-se ser de 11.5 ug/m3 para a concentração média
diária máxima anual e de 2.3 ug/m3 para a média anual. Para o ponto a montante P2 o valor
estimado para a concentração média diária máxima anual é de 4.8 ug/m3 e de 0,9 ug/m3 para a
média anual.
Com base nestes valores obtidos pelo modelo é possível por extrapolação com regressão linear,
estimar as concentrações médias futuras e o 36º máximo para cada ponto usando para o efeito os
valores e datas obtidos em cada campanha e em cada ponto e aos valores das estações mais
próximas.

Através da análise dos resultados obtidos no período de amostragem, face ao valor limite diário
para partículas PM10 definido no DL 102/2010, é possível verificar os seguintes factos:
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Na situação de referência avaliada, o valor limite diário foi ultrapassado num único dia num
dos dois pontos próximos da futura exploração onde foram efectuadas as avaliações.



O limite inferior de avaliação e o limiar de avaliação para as PM10 forma excedidos em
alguns dias. Em todas as aglomerações onde o nível dos poluentes exceder o limiar
superior de avaliação fixado para esses poluentes, devem utilizar-se medições fixas para
avaliar a qualidade do ar ambiente.



No ponto P1, por modelação, obteve-se uma estimativa de concentração de PM10 de 37
ug/m3 para a média anual na situação futura do projecto. Para o 36º máximo da média
diária anual foi estabelecida a relação deste indicador com a média anual, tendo-se obtido
uma estimativa de 63 ug/m3.

Estes resultados indicam que, no receptor sensível P1, com base nestas premissas e na ausência
de qualquer medida de redução de emissões pontuais, poderão ocorrer mais de 35 dias com níveis
de PM10 acima do valor limite diário definido na legislação. Face ao histórico registado nas
estações nacionais de qualidade do ar que cobrem a zona, onde se registam poucos ou nenhuns
dias de excedências, esta abordagem estará claramente desfasada, sendo essencialmente gerada
pela utilização dum valor anormalmente elevado obtido neste ponto, pelo que se este valor for
substituído pelo maior valor médio anual das estações obteremos um novo valor para o 36º máximo
de 47 ug/m3. Nestas novas condições poderemos assim estimar que não irão ocorrer mais de 35
dias de excedências anuais neste ponto.



No ponto P2 por modelação obteve-se uma estimativa de concentração de PM10 de 23
ug/m3 para a média anual na situação futura do projecto. Para o 36º máximo da média
diária anual foi estabelecida a relação deste indicador com a média anual tendo-se obtido
uma estimativa de 39 ug/m3.

Estes resultados indicam que, no receptor sensível P2, se estima que na situação futura não devem
ocorrer mais de 35 dias anuais com níveis de PM10 acima do valor limite diário definido na
legislação.

Salienta-se no entanto que, em face do exposto neste estudo, não se prever a ocorrência de
“incomodidade ambiental” por empoeiramento junto das povoações, vizinhas mais próximas de
Sul/SO.
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VIII.

Ruído

Caracterização do Ambiente Afetado pelo Projeto

29- Indicar a distância da pedreira aos recetores sensíveis mais próximos;
A distância da pedreira aos receptores sensíveis mais próximos é de 270 metros da exploração já
existente e a cerca de 1700 m da futura exploração no lugar de Valverde conforme indicado no
ponto 3.1. do anexo 2 – Avaliação de Ruído Ambiental.

30- Clarificar se o recetor sensível analisado é o mais exposto ao ruído da laboração da pedreira,
justificando o facto de este recetor ser distinto dos recetores considerados no fator ambiental
Qualidade do Ar;

Foi considerado este ponto para a avaliação do ruído devido a exposição, que o mesmo tem
relativamente à influência de uma outra pedreira activa, sito no quadrante SO.
Uma vez que o mesmo está mais exposto ao ruído proveniente das pedreiras existentes,
achou-se melhor verificar se o facto de se introduzir uma vez pedreira na área em questão iria
ou não trazer mais algum incremento ao ruído ao qual já é submetido.

Lacunas técnicas e de conhecimento
31- Clarificar o mencionado relativo ao Ruído.
Relativamente ao descritor ruído, destaca-se a ausência parcial da delimitação das zonas previstas
na lei para Lden (figura 11) e ausência total para o Ln (figura 12) do ponto de vista do ruído ambiente
de acordo com a Mapa de Ruído Municipal de Santarém, consultado no websig da C.M de
Santarém.

Com se pode verificar na figura 11, a área em estudo encontra-se parcialmente definida, a E e a O,
com intervalos entre os 60 – 55 dB (A), sem qualquer intervenção da futura pedreira, com a
implementação da futura pedreira nesse local, não haverá qualquer alteração conforme o
anteriormente descrito no descritor de Ruído. Pois existem varias pedreiras na envolvente.
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Figura 11 - Mapa de Ruído Municipal de Santarém com identificação do limite da Pedreira “Vale
Madeiros” - Lden
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Com se pode verificar na figura 12, a área em estudo não tem qualquer descrição do ponto de vista
do ruído ambiental, apesar de se saber que durante a noite não serão desenvolvido quaisquer
trabalhos, parte-se no princípio que o Ln será inferior a 45 dB (A).

Figura 12. Mapa de Ruído Municipal de Santarém com identificação do limite da Pedreira “Vale
Madeiros” - Ln
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IX.

RNT

32- O RNT deverá ser reformulado por forma a integrar informação relevante que decorra dos
elementos adicionais acima solicitados.
Tal como afirmado na introdução do presente aditamento, não se apresenta RNT alterado por se
considerar que as respostas dadas às questões colocadas não introduzem alterações à informação
constante no RNT apresentado.

Azambujeira, 6 de Julho de 2015

Maria Júlia Mira
(Coordenadora do EIA)

Em Anexo seguem:
Boletins de Análises de águas fornecidas pelo Conselho de Baldios
Relatório que substituí o Anexo 3 do EIA: “Modelação de Previsão PM10 - Vale Madeiros”
Declaração do Laboratório de Análises de Água
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