ADITAMENTO AO EIA

Projecto de Ampliação da Pedreira nº 5624 "Barracão”
(concelho e distrito de Leiria)

ADITAMENTO AO RELATÓRIO SÍNTESE DO EIA
Resposta ao Ofício da CCDRC DAA 105/15 de 21 de Janeiro de 2015
Processo AIA_2014_0022_100932
1 – Plano de Pedreira
 Área das instalações sociais – O valor correto da área das instalações sociais é 992
m2 ou 0,0992 hectares. A referência no Plano de Pedreira (pg. 4) a um valor de 0,99
hectares constitui um lapso agora corrigido.
 Área dos anexos de pedreira – Em função da correção apresentada no item
anterior, a área dos anexos de pedreira é 2,4653 hectares ou 24 653 m2.

Em função destas correções, deve proceder-se à retificação da área abrangida pelas
zonas de defeza e áreas não intervencionadas, que foram determinadas por diferença
das anteriores parcelas relativamente à área do projeto. Assim, onde no Plano de
Pedreira se escreve:

“As zonas de defesa e demais áreas não intervencionadas da pedreira cobrem cerca
de 0,98 hectares. Assim, verifica-se a seguinte igualdade:

Área da Pedreira = Área de Lavra + Área de Anexos + Áreas não intervencionadas
= 6,10 + 3,36 + 0,98 = 10,44 hectares”

deve escrever-se

“As zonas de defesa e demais áreas não intervencionadas da pedreira cobrem cerca
de 1,87 hectares. Assim, verifica-se a seguinte igualdade:

Área da Pedreira = Área de Lavra + Área de Anexos + Áreas não intervencionadas
= 6,10 + 2,47 + 1,87 = 10,44 hectares”
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 “Zonas de defesa” e “Áreas não Intervencionadas” – As áreas abrangidas pelas
zonas de defesa e por outras áreas não intervencionadas, discriminam-se da seguinte
forma:
- Zonas de defesa – 0,826 hectares
- Áreas não intervencionadas – 1,044 hectares
 Planta à escala 1/25000 – A referida planta à escala exata de 1:25 000 apresentase no Anexo 1.
 Retificação de coordenadas – No Quadro 1 seguinte, correspondente à
reformulação do Quadro 1 do Plano de Pedreira, apresentam-se as seguintes
retificações / alterações:
- Retificação das coordenadas y (Perpendiculares), que por lapso apareciam
como repetição das coordenadas x (Meridianas);
- Alteração do sistema de coordenadas de ETRS89 TM06 para Hayford Gauss
Datum 73.
 Listagem de coordenadas em formato Excel – A listagem de coordenadas no
sistema Hayford-Gauss Datum 73 em formato difital Excel apresenta-se em ficheiro
anexo.
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Quadro 1 (reformulação) – Coordenadas Hayford-Gauss, Datum 73, do projeto de
ampliação da pedreira do “Barracão”.
Vértice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Meridiana (m)
-49448,40
-49391,04
-49327,35
-49363,43
-49287,98
-49396,04
-49393,22
-49534,42
-49531,24
-49539,07
-49588,52
-49621,46
-49654,54
-49690,48
-49747,46
-49806,00
-49814,05
-49763,55
-49789,60
-49796,52
-49758,66
-49746,46
-49664,58
-49650,68
-49638,11
-49630,03
-49625,72
-49581,51
-49481,62
-49565,69
-49562,92
-49563,38
-49574,97
-49474,97

Perpendicular (m)
17218,50
17140,70
17089,75
17049,88
16975,51
16864,14
16850,57
16842,32
16865,86
16872,49
16833,83
16834,83
16851,90
16820,95
16874,92
16837,32
16865,19
16895,38
16948,34
17014,37
17024,52
16971,13
17014,39
17001,21
16997,63
17001,54
17011,69
16973,91
17109,34
17144,54
17150,68
17163,39
17218,61
17225,49
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 Referências da secção Geologia Regional (2.3.1) –

Procede-se a uma atualização da frase:

“As unidades mio-pliocénicas e quaternárias da região entre Leiria e Pombal têm vindo
a ser alvo de estudo detalhado e orientado segundo temáticas diversas desde a
década de 1950. De entre os diversos trabalhos publicados, destacam-se os de
Teixeira e Zbyszewski (1951), Manupella et al. (1974 e 1978), Ribeiro et al. (1979),
Teixeira (1979), Cachão (1989), Reis et al. (1992), Carvalho (1998), e Carvalho et al.
(2006), no âmbito dos reconhecimentos geológico, estratigráfico e sedimentológico, e
os de Burton (1970), Barbosa (1973, 1975/76 e 1983), Moura e Grade (1979 e 1981),
Moreira (1991), e Oliveira e Ramos (2005) nos domínios da caracterização química,
mineralógica e tecnológica de areias e argilas especiais do jazigo de Pombal e
Barracão.”

Que passa a ter a seguinte redação:

“As unidades mio-pliocénicas e quaternárias da região entre Leiria e Pombal têm vindo
a ser alvo de estudo detalhado e orientado segundo temáticas diversas desde a
década de 1950. De entre os diversos trabalhos publicados, destacam-se os de
Teixeira e Zbyszewski (1951), Manupella et al. (1978), Ribeiro et al. (1979), Teixeira
(1979), Cachão (1989) e Reis et al. (1992) e Carvalho (1998), no âmbito dos
reconhecimentos geológico, estratigráfico e sedimentológico, e os de Barbosa (1983),
Moura e Grade (1983) e Moreira (1991), nos domínios da caracterização química,
mineralógica e tecnológica de areias e argilas especiais do jazigo de Pombal e
Barracão.”

As referências bibliográficas assinaladas apresentam-se de seguida, por ordem
alfabética.
BARBOSA, B.P., 1983. Argilas especiais de Barracão-Pombal : prospecção, sondagens e
cálculo de reservas. In: Estudos, Notas e Trabalhos do Serviço de Fomento Mineiro. vol. XXV, fasc. 3-4 (1983), p. 193-212.
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CACHAO, M. A. P. (1989) - Contribuicao para o estudo do pliocenico marinho portugues (sector
Pombal-Marinha Grande) micropaleontologia e biostratigrajia. Unpublished MSc. Thesis,
Universidade de Lisboa, 204p.
CARVALHO M (1998). Estudo preliminar do Plio-Quaternário do Baixo Mondego: sector Monte
Redondo–Pombal. In: Actas do V Congresso Nacional de Geologia, Instituto Geológico
Mineiro, Lisboa, Tomo 84, Fascículo 1, p. A173–A176.
MANUPPELLA, G.; ZBYSEZEWSKI, G.; VEIGA FERREIRA, O. (1978) – Carta Geológica de
Portugal na escala 1/50 000 e Noticia Explicativa da Folha 23-A - Pombal – Serviços
Geológicos de Portugal - Lisboa;
MOREIRA, J. C. Balacó, 1991. Argilas especiais : Barracão - Pombal : áreas A e B. In: Estudos,
Notas e Trabalhos do Serviço de Fomento Mineiro e do Laboratório. - ISSN 0370-0607 tomo 33, (1991), p. 49-70.
MOURA, A.C. e GRADE, J. (1983) – “ Argilas especiais dos jazigos de Pombal e Barracão.
Química, mineralogia e tecnologia.”, Est. Notas e Trab. do S.F.M., V. XXV, F. 3-4, pp.
213-225.
REIS RP, CUNHA PMRRP, BARBOSA BP, ANTUNES MT & PAlS J (1992). Mainly Continental
Miocene and Pliocene deposits from lower Tagus and Mondego Tertiary basins. Ciências
da Terra, Universidade Nova de Lisboa, número especial, p. 37-56.
RIBEIRO A. ET AL. (1979). Introduction à la géologie générale du Portugal. Serviços
Geológicos de Portugal, Lisboa, 114p.
TEIXEIRA, C. (1979) – Plio-Plistocénico de Portugal. Com. Serv. Geol.Portugal, Lisboa, 65: 3546.
TEIXEIRA, C. & ZBYSZEWSKI, G. (1951) – Note sur le Pliocène de la région à l’Ouest de
Pombal. Com. Serv. Geol. de Portugal, Lisboa, XXXII: 295-302.

 Contextualização das referências bibliográficas – O texto da seção geologia regional
foi adaptado da Notícia Explicativa da folha 23C da Carta Geológica de Portugal, não
havendo por isso constetualização a realizar.
 Fonte da Figura 1 – A Figura 1 foi adaptada do trabalho de Carvalho (1998) acima
indicado. Apresenta-se novamente a Figura 1 com a indicação da fonte.
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Figura 1 – Geologia Regional. Adaptado de Carvalho (1998).
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 Fonte da Figura 2 – Apresenta-se novamente a Figura 2, com indicação da fonte,
conforme solicitado.
 Retificação de código LER –

Altera-se o parágrafo
“Baterias − Designação: Pilhas e acumuladores; Código: 16 01 17; Origem:
equipamentos

móveis

(escavadora

hidráulica,

pá

carregadora

e

dumper);

Caracterização: baterias ácidas de chumbo; Acondicionamento / armazenamento:
embalagens metálicas. A tipologia destes recipientes deverá corresponder ao código
15 01 10 - Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias
perigosas, conforme estipulado na Portaria nº 209/2004 de 3/3.”

Que passa a ter a seguinte redação:
“Baterias − Designação: Pilhas e acumuladores; Código: 20 01 33; Origem:
equipamentos

móveis

(escavadora

hidráulica,

pá

carregadora

e

dumper);

Caracterização: baterias ácidas de chumbo; Acondicionamento / armazenamento:
embalagens metálicas. A tipologia destes recipientes deverá corresponder ao código
15 01 10 - Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias
perigosas, conforme estipulado na Portaria nº 209/2004 de 3/3.”
 Retificação de tipologia correspondente a código LER

Altera-se o parágrafo
“Sucatas − Designação: Resíduos de metais, ferro e ácido; Código: 17 04 05; Origem:
peças de desgaste dos equipamentos móveis; Caracterização: ferro e aço fora de uso;
Acondicionamento / armazenamento: segundo o seu estado de conservação e
desgaste, para ações de revisão / enchimentos, com o objetivo da sua reintegração ou
reutilização por parte de empresas da especialidade.”
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Figura 2 - Geologia da envolvente à pedreira do "Barracão".
Fonte: estrato da folha nº 23-C da Carta Geológica de Portugal à escala 1/50 000.
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Que passa a ter a seguinte redação:
“Sucatas − Designação: Resíduos de metais, ferro e aço; Código: 17 04 05; Origem:
peças de desgaste dos equipamentos móveis; Caracterização: ferro e aço fora de uso;
Acondicionamento / armazenamento: segundo o seu estado de conservação e
desgaste, para ações de revisão / enchimentos, com o objetivo da sua reintegração ou
reutilização por parte de empresas da especialidade.”
 Áreas recuperadas e áreas não intervencionadas no interior da área requerida para
licenciamento –

No interior da área requerida para licenciamento as áreas já recuperadas pela
empresa são mínimas. Observando-se a Planta de Situação do Projeto (Desenho 2
anexo ao Plano de Pedreira), verifica-se a existência de uma área recuperada
adjacente à zona das instalações sociais (a Oeste) mas também à zona industrial (a
Sul). Esta área recuperada abrange uma pequena parcela da zona industrial, com
cerca de 90 m2.

Relativamente às zonas não intervencionadas elas incluem:
- Zonas de defesa – 0,826 hectares
- Outras áreas não intervencionadas – 1,044 hectares
 Recuperação da área afeta ao anexo mineiro –

Conforme referido no Plano de Pedreira (pg. 45), a unidade de lavagem (e portanto
também as instalações sociais) poderão permanecer como anexo mineiro da
concessão C-113 “Cerro” até se completar o período de vida útil desta mina, uma vez
que é neste estabelecimento industrial que se processam os depósitos minerais nela
explorados.

O contrato de exploração referente à mina do “Cerro” foi celebrado em 2005 entre a
empresa Aldei & Irmão e a Direção Geral de Energia e Geologia por um período inicial
de 20 anos prorrogáveis por um total de mais 15 anos. Nesse sentido, o
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desmantelamento das infra-estruturas do estabelecimento industrial e sucessiva
recuperação do espaço ocorreria após 2040.

Relativamente aos equipamentos fixos da linha de lavagem e infra-estruturas
associadas, estas serão desmanteladas, removidas para fora da área e expedidas
para unidades de reciclagem e reutilização, em particular no que respeita a sucatas e
estruturas em ferro e outras ligas metálicas. A área por elas ocupada ficará livre de
entulhos, sucatas, blocos de betão, etc., e seguidamente nivelada e regularizada.
 Valor da caução –

- O valor da caução assenta no seguinte cálculo (alínea a) do nº 5 do Artº 52º do
Decreto-lei nº 340/2007 de 12 de Outubro):
X = Ctrec − (Ctrec / Atl) × (Avg + Arec)

em que:
X = valor da caução;
Ctrec = custo total do projeto aprovado para a execução do PARP;
Atl = área total licenciada;
Avg = área licenciada não mexida no final do terceiro ano de atividade
Arec = área explorada já recuperada.

De acordo com os Quadros 7a,b, o custo total do projeto aprovado para a execução
do PARP é de 64 024 euros
A área total a licenciar é 14,44 hectares (144 400 m2)

A área total que se prevê não mexida até à apresentação do 1º Programa Trienal é:
- As zonas de defesa e as áreas não intervencionadas fora da área de lavra
(1,87 hectares = 18 700 m2)
- 4,6 hectares (46 000 m2) no interior da área de lavra (75%)

Projeto de Exploração da Pedreira nº 5624 "Barracão" – Aditamento ao Relatório Síntese

Pag. 9

ADITAMENTO AO EIA
Em função dos elementos apresentados, o valor da caução é:
X = Ctrec − (Ctrec / Atl) × (Avg + Arec) = 64 024 − (64 024 / 144 400) × (64 700 + 0) =
35 337 euros
 Diferenca de custos entre os trabalhos de enchimento com estéril argiloso e os
trabalhos de colocaC;ao de terras vegetais –

A razão para a diferença dos valores apresentados reside nos seguintes fatores:

-

Especificidade dos trabalhos – A construção do talude de terras vegetais (1,8
euros / ml) compreende o transporte das terras para a boradura da escavação,
a sua colocação, a modelação do talude, a sua estabilização (compactação) e
a implementação de medidas de controlo da erosão básicas (valeta na base
externa do talude e, onde justificável, aplicação de sementeira de espécies
herbáceas. O enchimento da escavação com estéreis (0,15 euros/m3)
compleende o transporte dos estéreis ao local de enchimento sucedida do
nivelamento da superficie.

-

Economia de escala – A construção do talude de escavação é uma ação
fragmentada no tempo, não beneficiando de economías de escala decorrentes
da otimização do uso dos equipamentos fixos e do pessoal. O enchimento da
escavação, embora também sendo espaçada no tempo, quando em execução
envolve uma utilização contínua e sistemática do pessoal e dos equipamentos
móveis, de que resulta uma redução substancial dos custos unitários da tarefa.

2 – Relatório Síntese

PROGETO
 Área das instalações sociais – O valor correto da área das instalações sociais é 992
m2 ou 0,0992 hectares. A referência no relatório síntese do EIA (pg. 6) a um valor de
0,99 hectares constitui um lapso agora corrigido.
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 Área dos anexos de pedreira – Em função da correção apresentada no item
anterior, a área dos anexos de pedreira é 2,4653 hectares ou 24653 m2.

Em função destas correções, deve proceder-se à retificação da área abrangida pelas
zonas de defeza e áreas não intervencionadas, que foram determinadas por diferença
das anteriores parcelas relativamente à área do projeto. Assim, onde no EIA se
escreve:

“As zonas de defesa e demais áreas não intervencionadas da pedreira cobrem cerca
de 0,98 hectares. Assim, verifica-se a seguinte igualdade:

Área da Pedreira = Área de Lavra + Área de Anexos + Áreas não intervencionadas
= 6,10 + 3,36 + 0,98 = 10,44 hectares”

deve escrever-se

“As zonas de defesa e demais áreas não intervencionadas da pedreira cobrem cerca
de 1,87 hectares. Assim, verifica-se a seguinte igualdade:

Área da Pedreira = Área de Lavra + Área de Anexos + Áreas não intervencionadas
= 6,10 + 2,47 + 1,87 = 10,44 hectares”
 “Zonas de defesa” e “Áreas não Intervencionadas” – As áreas abrangidas pelas
zonas de defesa e por outras áreas não intervencionadas, discriminam-se da seguinte
forma:
- Zonas de defesa – 0,826 hectares
- Áreas não intervencionadas – 1,044 hectares
 Planta à escala 1/25000 – A referida planta à escala exata de 1:25 000 apresentase no Anexo 1.
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 Retificação de coordenadas – No Quadro 1 seguinte, correspondente à
reformulação do Quadro 1 do relatório síntese do EIA, apresentam-se as seguintes
retificações / alterações:
- Retificação das coordenadas y (Perpendiculares), que por lapso apareciam
como repetição das coordenadas x (Meridianas);
- Alteração do sistema de coordenadas de ETRS89 TM06 para Hayford Gauss
Datum 73.

Quadro 1 (reformulação) – Coordenadas Hayford-Gauss, Datum 73, do projeto de
ampliação da pedreira do “Barracão”.
Vértice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Meridiana (m)
-49448,40
-49391,04
-49327,35
-49363,43
-49287,98
-49396,04
-49393,22
-49534,42
-49531,24
-49539,07
-49588,52
-49621,46
-49654,54
-49690,48
-49747,46
-49806,00
-49814,05
-49763,55
-49789,60
-49796,52
-49758,66
-49746,46
-49664,58
-49650,68
-49638,11
-49630,03
-49625,72
-49581,51
-49481,62
-49565,69
-49562,92
-49563,38
-49574,97
-49474,97

Perpendicular (m)
17218,50
17140,70
17089,75
17049,88
16975,51
16864,14
16850,57
16842,32
16865,86
16872,49
16833,83
16834,83
16851,90
16820,95
16874,92
16837,32
16865,19
16895,38
16948,34
17014,37
17024,52
16971,13
17014,39
17001,21
16997,63
17001,54
17011,69
16973,91
17109,34
17144,54
17150,68
17163,39
17218,61
17225,49

 Listagem de coordenadas em formato Excel – A listagem de coordenadas no
sistema Hayford-Gauss Datum 73 em formato difital Excel apresenta-se em ficheiro
anexo.
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 Retificação de código LER –

Altera-se o parágrafo
“Baterias − Designação: Pilhas e acumuladores; Código: 16 01 17; Origem:
equipamentos

móveis

(escavadora

hidráulica,

pá

carregadora

e

dumper);

Caracterização: baterias ácidas de chumbo; Acondicionamento / armazenamento:
embalagens metálicas. A tipologia destes recipientes deverá corresponder ao código
15 01 10 - Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias
perigosas, conforme estipulado na Portaria nº 209/2004 de 3/3.”

Que passa a ter a seguinte redação:
“Baterias − Designação: Pilhas e acumuladores; Código: 20 01 33; Origem:
equipamentos

móveis

(escavadora

hidráulica,

pá

carregadora

e

dumper);

Caracterização: baterias ácidas de chumbo; Acondicionamento / armazenamento:
embalagens metálicas. A tipologia destes recipientes deverá corresponder ao código
15 01 10 - Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias
perigosas, conforme estipulado na Portaria nº 209/2004 de 3/3.”
 Retificação de tipologia correspondente a código LER

Altera-se o parágrafo
“Sucatas − Designação: Resíduos de metais, ferro e ácido; Código: 17 04 05; Origem:
peças de desgaste dos equipamentos móveis; Caracterização: ferro e aço fora de uso;
Acondicionamento / armazenamento: segundo o seu estado de conservação e
desgaste, para ações de revisão / enchimentos, com o objetivo da sua reintegração ou
reutilização por parte de empresas da especialidade.”

Projeto de Exploração da Pedreira nº 5624 "Barracão" – Aditamento ao Relatório Síntese

Pag. 13

ADITAMENTO AO EIA
Que passa a ter a seguinte redação:
“Sucatas − Designação: Resíduos de metais, ferro e aço; Código: 17 04 05; Origem:
peças de desgaste dos equipamentos móveis; Caracterização: ferro e aço fora de uso;
Acondicionamento / armazenamento: segundo o seu estado de conservação e
desgaste, para ações de revisão / enchimentos, com o objetivo da sua reintegração ou
reutilização por parte de empresas da especialidade.”
 Áreas recuperadas e áreas não intervencionadas no interior da área requerida para
licenciamento –

No interior da área requerida para licenciamento as áreas já recuperadas pela
empresa são mínimas. Observando-se a Planta de Situação do Projeto (Desenho 2
anexo ao Plano de Pedreira), verifica-se a existência de uma área recuperada
adjacente à zona das instalações sociais (a Oeste) mas também à zona industrial (a
Sul). Esta área recuperada abrange uma pequena parcela da zona industrial, com
cerca de 90 m2.

Relativamente às zonas não intervencionadas elas incluem:
- Zonas de defesa – 0,826 hectares
- Outras áreas não intervencionadas – 1,044 hectares
 Recuperação da área afeta ao anexo mineiro –

Conforme referido no relatório síntese do EIA (PG. 48), a unidade de lavagem (e
portanto também as instalações sociais) poderão permanecer como anexo mineiro da
concessão C-113 “Cerro” até se completar o período de vida útil desta mina, uma vez
que é neste estabelecimento industrial que se processam os depósitos minerais nela
explorados.

O contrato de exploração referente à mina do “Cerro” foi celebrado em 2005 entre a
empresa Aldei & Irmão e a Direção Geral de Energia e Geologia por um período inicial
de 20 anos prorrogáveis por um total de mais 15 anos. Nesse sentido, o
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desmantelamento das infra-estruturas do estabelecimento industrial e sucessiva
recuperação do espaço ocorreria após 2040.

Relativamente aos equipamentos fixos da linha de lavagem e infra-estruturas
associadas, estas serão desmanteladas, removidas para fora da área e expedidas
para unidades de reciclagem e reutilização, em particular no que respeita a sucatas e
estruturas em ferro e outras ligas metálicas. A área por elas ocupada ficará livre de
entulhos, sucatas, blocos de betão, etc., e seguidamente nivelada e regularizada.

SITUACAO DE REFERENCIA, IMPACTES, MEDIDAS E MONITORIZACAO
Geologia, geomorfologia e recursos minerais
 Referências da secção Geologia Regional (11.5.1) –

Procede-se a uma atualização da frase:

“As unidades mio-pliocénicas e quaternárias da região entre Leiria e Pombal têm vindo
a ser alvo de estudo detalhado e orientado segundo temáticas diversas desde a
década de 1950. De entre os diversos trabalhos publicados, destacam-se os de
Teixeira e Zbyszewski (1951), Manupella et al. (1974 e 1978), Ribeiro et al. (1979),
Teixeira (1979), Cachão (1989), Reis et al. (1992), Carvalho (1998), e Carvalho et al.
(2006), no âmbito dos reconhecimentos geológico, estratigráfico e sedimentológico, e
os de Burton (1970), Barbosa (1973, 1975/76 e 1983), Moura e Grade (1979 e 1981),
Moreira (1991), e Oliveira e Ramos (2005) nos domínios da caracterização química,
mineralógica e tecnológica de areias e argilas especiais do jazigo de Pombal e
Barracão.”

Que passa a ter a seguinte redação:

“As unidades mio-pliocénicas e quaternárias da região entre Leiria e Pombal têm vindo
a ser alvo de estudo detalhado e orientado segundo temáticas diversas desde a
década de 1950. De entre os diversos trabalhos publicados, destacam-se os de
Teixeira e Zbyszewski (1951), Manupella et al. (1978), Ribeiro et al. (1979), Teixeira
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(1979), Cachão (1989) e Reis et al. (1992) e Carvalho (1998), no âmbito dos
reconhecimentos geológico, estratigráfico e sedimentológico, e os de Barbosa (1983),
Moura e Grade (1983) e Moreira (1991), nos domínios da caracterização química,
mineralógica e tecnológica de areias e argilas especiais do jazigo de Pombal e
Barracão.”

As referências bibliográficas assinaladas apresentam-se de seguida, por ordem
alfabética.

BARBOSA, B.P., 1983. Argilas especiais de Barracão-Pombal : prospecção, sondagens e
cálculo de reservas. In: Estudos, Notas e Trabalhos do Serviço de Fomento Mineiro. vol. XXV, fasc. 3-4 (1983), p. 193-212.
CACHAO, M. A. P. (1989) - Contribuicao para o estudo do pliocenico marinho portugues (sector
Pombal-Marinha Grande) micropaleontologia e biostratigrajia. Unpublished MSc. Thesis,
Universidade de Lisboa, 204p.
CARVALHO M (1998). Estudo preliminar do Plio-Quaternário do Baixo Mondego: sector Monte
Redondo–Pombal. In: Actas do V Congresso Nacional de Geologia, Instituto Geológico
Mineiro, Lisboa, Tomo 84, Fascículo 1, p. A173–A176.
MANUPPELLA, G.; ZBYSEZEWSKI, G.; VEIGA FERREIRA, O. (1978) – Carta Geológica de
Portugal na escala 1/50 000 e Noticia Explicativa da Folha 23-A - Pombal – Serviços
Geológicos de Portugal - Lisboa;
MOREIRA, J. C. Balacó, 1991. Argilas especiais : Barracão - Pombal : áreas A e B. In: Estudos,
Notas e Trabalhos do Serviço de Fomento Mineiro e do Laboratório. - ISSN 0370-0607 tomo 33, (1991), p. 49-70.
MOURA, A.C. e GRADE, J. (1983) – “ Argilas especiais dos jazigos de Pombal e Barracão.
Química, mineralogia e tecnologia.”, Est. Notas e Trab. do S.F.M., V. XXV, F. 3-4, pp.
213-225.
REIS RP, CUNHA PMRRP, BARBOSA BP, ANTUNES MT & PAlS J (1992). Mainly Continental
Miocene and Pliocene deposits from lower Tagus and Mondego Tertiary basins. Ciências
da Terra, Universidade Nova de Lisboa, número especial, p. 37-56.
RIBEIRO A. ET AL. (1979). Introduction à la géologie générale du Portugal. Serviços
Geológicos de Portugal, Lisboa, 114p.
TEIXEIRA, C. (1979) – Plio-Plistocénico de Portugal. Com. Serv. Geol.Portugal, Lisboa, 65: 3546.
TEIXEIRA, C. & ZBYSZEWSKI, G. (1951) – Note sur le Pliocène de la région à l’Ouest de
Pombal. Com. Serv. Geol. de Portugal, Lisboa, XXXII: 295-302.

 Contextualização das referências bibliográficas – O texto da seção geologia regional
foi adaptado da Notícia Explicativa da folha 23C da Carta Geológica de Portugal, não
havendo por isso constetualização a realizar.
 Fonte da Figura 6 – A Figura 6 foi adaptada do trabalho de Carvalho (1998) acima
indicado. Apresenta-se novamente a Figura 6 com a indicação da fonte.
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Figura 6 – Geologia Regional. Adaptado de Carvalho (1998).
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 Fonte da Figura 7 – Apresenta-se novamente a Figura 7, com indicação da fonte,
conforme solicitado.
 Neotectónica e Sismicidade

Neotectónica

A actividade Neotectónica em Portugal Continental inclui dois tipos principais de
deformação, que podem separar-se embora estejam estreitamente relacionados:
movimentos verticais de âmbito regional, por vezes associados a dobramentos de
grande raio de curvatura, originando levantamento, subsidência ou balançamentos; e
movimentos em falhas.
• Movimentos verticais no Quaternário - A análise geomorfológica do território
português, especialmente no que respeita à evolução do revelo no Cenozóico,
disposição dos principais "volumes montanhosos" e distribuição da hipsometria,
permite reconhecer uma amplitude considerável dos movimentos verticais da crosta
em Portugal Continental no Neogénico e Quaternário, apesar da importância que as
superfícies a cotas relativamente baixas têm no relevo.

Tomando como referência o nível do mar actual, podemos afirmar que, no conjunto do
Neogénico e Quaternário, o território continental português sofreu essencialmente
levantamento, embora a diferentes velocidades em áreas diversas. Este facto não
impede que em alguns períodos tenham existido regiões subsidentes e que em
algumas áreas o levantamento quaternário seja incipiente ou inexistente.

As deslocações tectónicas terciárias e quaternárias produziram-se sobretudo no norte
e centro de Portugal, sector do território onde se localiza a área do projecto. Nestas
regiões, encontram-se fragmentos de superfícies de erosão a cerca de 2000 m na
Serra da Estrela (Cordilheira Central), e a 1000 m nas serras ocidentais e do NW de
Portugal (Arada, Caramulo e outras). O levantamento quaternário no interior do
território é também evidenciado pelo encaixe relativamente recente da rede de
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drenagem, testemunhado pelas formas vivas de muitos vales e pela sucessão de
terraços fluviais escalonados nas vertentes.

No entanto, a caracterização dos movimentos verticais na Meseta Setentrional é difícil
devido ao isolamento desta unidade morfológica relativamente ao litoral, podendo as
superfícies de erosão ter-se desenvolvido originalmente a uma altitude superior ao
nível do mar contemporâneo. Alguns dados geológicos e geomorfológÍcos, como a
relação da Meseta Norte com a rede de drenagem, extremamente encaixada, e a sua
correlação com a Plataforma de Castelo Branco (Meseta Meridional) na região a sul da
Guarda, a oriente das serras da Estrela e da Gardunha (planalto do Sabugal),
permitem concluir que Meseta Setentrional se terá levantado cerca de 400 a 500 m no
Quaternário, até atingir a sua cota máxima actual (cerca de 800m).
• Movimentos em Falhas - No território português, o campo de tensões produziu
essencialmente a reactivação de zonas de falha pré-existentes, na sua maioria tardihercínicas, muitas já remobilizadas em episódios tectónicos anteriores (abertura do
Atlântico Norte, instalação dos maciços eruptivos de Sintra, Sines e Monchique,
impulsos "pirenaico" e bético da orogenia alpina). Como resultado do processo de
reactivação, os acidentes tectónicos activos em Portugal Continental dispõem-se
segundo as orientações de fracturação hercínica: NNE-SSW, NW-SE a NNW-SSE,
ENE-WSW e N-S. Identifica-se também uma direcção de falhamento activo WNW-ESE
a E-W.

As fracturas foram reactivadas com diferentes estilos tectónicos, dependendo da sua
orientação relativamente ao campo da tensão Quaternário e da relação entre as
tensões principais, de modo que os acidentes activos em Portugal incluem falhas
normais, inversas, de desligamento, e com deslizamento oblíquo, conforme se pode
observar na Figura A (Esboço de Carta Neotectónica). A área do projecto encontra-se
significativamente afastada de qualquer estrutura tectónica activa, encontrando-se
numa vizinhança alargada de uma falha activa provável.

As separações tectónicas verticais, que exprimem a componente vertical de
movimentação nas falhas activas, são relativamente fáceis de identificar, pelo efeito,
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por vezes acentuado, que produzem no relevo. Contudo, para algumas falhas
desconhece-se se o deslocamento vertical é de tipo inverso ou normal, por ser incerta
a geometria do acidente, razão porque no Esboço de Carta Neotectónica se
representam falhas activas com uma componente de separação vertical indefinida.
Para a maioria das falhas é difícil de determinar o vector de deslizamento,
desconhecendo-se a componente de movimentação horizontal em muitas estruturas,
embora se suspeite que ela possa ser, por vezes, importante.

Os estudos neotectónicos realizados permitem fazer uma estimativa grosseira do grau
de actividade de algumas das falhas activas em Portugal Continental, indicando
velocidades médias de deslizamento compreendidas entre 0,01 mm/ano e 0,5 mm/ano
nos últimos dois milhões de anos. Estas taxas de movimento correspondem a um grau
de actividade considerado "baixo" a "moderado" segundo a classificação de Slemmons
(1977).
Sismicidade

Portugal, no contexto da tectónica de placas, situa-se na placa euro-asiática, limitada a
sul pela falha Açores-Gibraltar, a qual corresponde à fronteira entre as placas euroasiática e africana, e a oeste pela falha dorsal do oceano Atlântico.

O movimento das placas caracteriza-se pelo deslocamento para norte da placa
africana e pelo movimento divergente de direcção este-oeste na dorsal atlântica.

Os dados disponibilizados pelo Instituto de Meteorologia demonstram que a actividade
sísmica do território português resulta de fenómenos localizados na fronteira entre as
placas euro-asiática e africana (sismicidade interplaca) e de fenómenos localizados no
interior da placa euro-asiática (sismicidade intraplaca).

Em função do enquadramento geodinâmico regional do território continental português
verifica-se que a sismicidade, associada a falhas activas, apresenta dois casos
distintos:
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- para sismos gerados no oceano (sismos interplaca) a sua sismicidade pode
considerar-se elevada. Os sismos apresentam magnitudes elevadas (M > 6) e
períodos de retorno de algumas centenas de anos;

- para sismos intraplaca a sismicidade é moderada, passando a baixa nas zonas
situadas no Norte-Interior e Centro-Interior de Portugal.

Em face do enquadramento geral da sismicidade em Portugal, conclui-se que a área
do projecto se localiza numa região de sismicidade baixa.

A carta das intensidades máximas observadas até à actualidade (Figura B), permitenos concluir que o risco sísmico em Portugal Continental é variável: as maiores
concentrações demográficas situam-se no seu litoral, precisamente nas áreas de
maiores intensidades sísmicas observadas. Na área do projecto, as máximas
intensidades sísmicas não ultrapassam o escalão 7 da escala de Mercali, podendo por
esse motivo ser consideradas moderadas.
 Impactes na Geologia

A sequência sedimentar alvo de afetação pelo projeto é representa por argilas e areias
de matriz caulinítica pertencentes ao designado Complexo do Barracão (Pliocénico).

Localmente, no sector de lavra do projeto, as unidades líticas a extrair e a remover
pela atividade extrativa são as unidades de cobertura (cascalheiras recentes) e a
formação produtiva (argilas e areias cauliníticas do Complexo do Barracão). Toda esta
coluna litostratigráfica é mantida inalterada, portanto in situ.

Assim, no futuro, será possível observar, descrever, analisar e investigar, do ponto de
vista sedimentológico e em geral do ponto de vista didático-pedagógico, as unidades
argilosas e arenosas que arquitetaram a coluna estratigráfica Quaternária e Pliocénica
da bacia sedimentar em apreço, dado que estas ficam integralmente preservadas e
inalteradas segundo a suas grano-sequências.
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Perante esta análise, considera-se que no descritor geologia não existem impactes
negativos alvo registo.

Ordenamento do Território
 Caracterização da área do projeto perante as plantas de RAN, REN, Ordenamento
e Servidões que integram o PDM de Leiria em vigor – As plantas da RAN, REN,
Ordenamento (originais de 1995) e Servidões (última atualização, em 2011) em vigor
para o Município de Leiria, apresentam-se no Anexo 2 com a implantação da área do
projeto.

Relativamente à Reserva Agrícola Nacional, verifica-se que a totalidade da área do
projeto não interfere com terrenos integrados na RAN.

Relativamente à Reserva Ecológica Nacional, verifica-se que somente a área de lavra
interseta parcelas de REN de reduzida dimensão, nos setores SE e Norte da poligonal.

Relativamente à Planta de Ordenamento, verifica-se que a área de lavra se localiza
em espaço florestal enquanto as demais áreas se localizam em espaço de indústria
extrativa.

Finalmente, a Planta de servidões indica que a totalidade da área do projeto se
localiza no interior da Área de Reserva de Argilas Especiais “Barracão-PombalRedinha”, Bloco B, demarcada pelo Decreto-Regulamentar nº 31/95 de 22/1, como
aliás já é referido no relatório síntese (Figure 3).
 Enquadramento do projeto com o Regulamento do PDM em vigor –

O Plano Director Municipal de Leiria foi ratificado pela Resolução do Conselho de
Ministros nº 84/95 de 4/9, tendo a última alteração ao seu regulamento (7ª –
Republicação) ocorrido em 18 de junho de 2012 através do Aviso nº 8229/2012 de
18/6. No nº 1 do Artº 4º, são consideradas diversas classes de uso do solo, em função
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do seu uso dominante, nomeadamente os espaços para indústrias extrativas (alínea f)
e os espaços florestais (alínea h), que se definem do seguinte modo:

“f) Espaços para indústrias extrativas — são espaços destinados à extração de
materiais inertes, incluindo as áreas destinadas a controlar o impacte sobre os
espaços envolventes;”
“h) Espaços florestais - são espaços onde predomina a produção florestal, ou onde
esta desejavelmente se deverá realizar.”

Está portanto subjacente a cada um destes espaços um uso dominante, mas não
exclusivo.

Nos setores da área do projeto abrangidos pelas áreas de indústria extrativa, o projeto
é manifestamente compatível com o regulamento do PDM.

Nos setores abrangidos pelo espaço florestal, deverá atendender-se ao exposto nos
parágrafos seguintes.

Por pretender dar-se um uso dominante ao espaço florestal, foram estabelecidas,
expressamente, um conjunto de restrições ou limitações à utilização do mesmo. Para
esta classe de espaço, todas as limitações impostas se referem a edificações (nº 3, 4
e 5 do Artº 62º).

O Artº 62º não coloca, no entanto, restrições ao desenvolvimento de escavações,
nomeadamente para exploração de massas minerais. Por outro lado, o PDM de Leiria,
não dispõem de um regime expresso declarativo de usos compatíveis, ao contrário do
que acontece, por exemplo, no concelho vizinho de Pombal. Cingindo-nos à
conceptualização das classes de uso do solo apresentada no Artº 4º do regulamento e
às restrições/limitações exaradas do Artº 62º do mesmo documento, considera-se o
projecto compatível com as disposições regulamentares do PDM uma vez que o que
está em causa é somente a ampliação da área de escavação, não estando prevista a
construção de qualquer edifício.
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Na verdade, o uso dos espaços florestais e dos espaços agrícolas não incluídos na
RAN para a indústria extractiva, no concelho de Leiria, é dominante, estando instalada
nestas áreas a maioria das unidades extractivas do Município. Isto ocorre,
principalmente, devido à reduzida abrangência espacial de áreas expressamente
destinadas a exploração de massas ou depósitos minerais, tal como consignadas na
alínea f) do nº 1 do Artº 4º e tratadas nos Artº 32º e 60º, do regulamento do PDM.
 Localização do projeto nas cartas da RAN, REN, Ordenamento e Servidões,
publicadas à escala 1/25000

– A implantação do projeto nas referidas cartas

apresenta-se no Anexo 2.
 Enquadramento da atividade extrativa com o RJREN –

O Decreto-Lei nº 239/2012 de 2 de novembro, que estabelece o regime jurídico das
áreas integradas em REN, considera no seu artigo 20º, nº 2, a possibilidade de
realização de "usos e ações que sejam compatíveis com os objetivos de prolação
ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas
integradas na REN'. De acordo com nº 3 do mesmo artigo, "Consideram-se
compatíveis com os objetivos mencionados no número anterior os usos e ações que,
cumulativamente:
- Não coloquem em causa as funções das respetivas áreas, nos termos do anexo
I;
- Constem do anexo II do presente Decreto-lei, que dele faz parte integrante caso da ampliação de explorações existentes de recursos geológicos, ponto
VI a).

De acordo com o exposto no nº 3 - d) da Secção III do Anexo I, em áreas de elevado
risco de erosão hídrica do solo podem ser realizados os usos e as ações que não
coloquem em causa, cumulativamente, as seguintes funções:
i) Conservação do recurso solo;
ii) Manutenção do equilíbrio dos processos morfogenéticos e pedogenéticos;
iii) Regulação do ciclo hidrológico através da promoção da infiltração em
detrimento do escoamento superficial;
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iv) Redução da perda de solo, diminuindo a colmatação dos solos a jusante e o
assoreamento das massas de água.

Considera-se que, as funções acima descritas serão integralmente cumpridas,
demonstrando-se dessa forma a não afetação da estabilidade ou do equilíbrio
ecologico do sistema biofísico, desde que seja construído um sistema de drenagem
(vala de cintura), abrangendo as áreas de escavação e os acessos às zonas de
trabalho, que conduzirá as águas pluviais para uma bacia de decantação antes da
descarga na rede de drenagem natural.
 Cumprimento dos requisitos aplicaveis definidos Anexo I da Portaria nº 419/2012,
de 20 de dezembro.

O cumprimento dos requisitos aplicaveis definidos Anexo I da Portaria nº 419/2012, de
20 de dezembro, será concretizado com a construção do já referido sistema de
drenagem (vala de cintura), abrangendo as áreas de escavação e os acessos às
zonas de trabalho, que conduzirá as águas pluviais para bacias de decantação antes
da descarga na rede de drenagem natural. O traçado do mesmo apresenta-se em
Planta A no Anexo 3.
 Adequação do modelo de recuperação ao Plano Municipal de Defesa da Floresta
Contra Incendios (PMDFCI) de Leiria

De acordo com o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios,

1 - No processo de planeamento sobre o espaço deve proporcionar-se a articulação
dos planos dos diferentes níveis, possibilitando por um lado o aumento de
especificidade dos planos à medida que se debruçam sobre escalas maiores e por
outro, o cumprimento das determinações mais gerais estabelecidas nos planos mais
abrangentes.

2 - O primeiro nível de planeamento, mais abrangente, concretiza-se com a Resolução
do Conselho de Ministros n.º 65/2006 que aprova o Plano Nacional de Defesa da
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Floresta Contra Incêndios (PNDFCI), que por sua vez deve traduz a política florestal a
adoptar.

3 - Um segundo nível de planeamento trata os espaços florestais a uma escala
regional, segundo o Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF). No
planeamento regional importa realçar duas formas de abordagem: uma que vise
garantir a satisfação das necessidades do espaço de todos os outros usos do solo e a
outra que pretende atribuir aos espaços florestais a escala necessária ao seu
equilíbrio, assim como explicitar as práticas de gestão a serem utilizadas.

Este nível de planeamento é de manifesta importância por ser esta a escala que
permite a definição de estratégias para questões como a prevenção e combate ao
fogo, a gestão dos recursos hídricos e aquícolas, ou ainda a determinação de zonas a
sujeitar a regime florestal, à defesa da caça ou a medidas especiais de protecção de
espécies e paisagens.

4 - Segundo um grau crescente de especificidade dos planos segue-se o planeamento
florestal a nível municipal. Este nível reveste-se também ele de elevada importância,
em particular para os espaços florestais, destinados ao uso público, principalmente de
recreio.

Em função da hierarquização apresentada, considerando que a recuperação proposta
obdeceu aos critérios expressos no nº 3, entende-se que a mesma se adequa também
ao PMDFCI, o qual não estabelece modelos de silvicultura específicos para a área em
causa.
 Cópia da licença da unidade industrial de lavagem e crivagem de areias e filtro
pre nsagem, conferida pela Direção Regional de Economia do Centro, bem como a
respetiva planta.

Os documentos solicitados apresentam-se no Anexo 4.
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Recursos Hídricos
 Origem da água para abastecimento da pedreira e consumos médios

A água para abastecimento da unidade de lavagem da pedreira do "Barracão" provém
de dois furos devidamente licenciados para o efeito. Os caudais de exploração
relativos às duas captações são: 8.3 e 8.0 m3/h. O esforço diário máximo das
captações é de 130.4 m3/dia, correspondente à bombagem contínua durante o período
de laboração do estabelecimento industrial (8 h/dia), tratando-se de um cenário
sustentável no longo prazo pois que representa um regime de 1 para 2 entre
bombagem e recuperação. Uma vez que grande parte da água utilizada no processo
produtivo é reciclada, o esforço diário corrente é de apenas 24 m3/dia, ou seja, apenas
18.4% do esforço máximo e cerca 27% do volume mensal autorizado considerando 20
dias de laboração mensais.
 Nível hidrostático nas captações

O nível hidrostático nas duas captações ronda os 7 m.
 Origem da agua para consumo humano nas instalações sociais.

A água potável a utilizar para consumo humano, destinada a ser bebida pelos
trabalhadores da pedreira, provém de máquina dispensadora de água natural e
refrigerada, com capacidade de 18 litros, fornecida com conjunto de torneira, indicador
de nível, e copos descartáveis de plástico. Considerando um maior consumo nos
meses mais quentes e menor nos mais frios, em média gastar-se-ão cerca de 180
litros/mês.
 Títulos dos recursos hídricos das captações

Os Titulos de Utilização dos Recursos Hidricos relativos as duas captações de água
subterranea existentes na unidade industrial apresentam-se no Anexo 5.
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 Caudais de águas residuais domesticas e industriais produzidas na exploração

Atendendo ao regime de laboração da pedreira, às dimensões da fossa e à frequência
de descarregamento da fossa (2 a 3 vezes por ano), Os caudais de máximos
expectáveis de águas residuais produzidas nas instalações sanitárias ascendem a
cerca de 80 litros/dia.

A unidade de lavagem funciona em circuito fechado, pelo que os efluentes industriais a
registar são mínimos correspondendo somente à água que drena das pilhas de areia
lavada em direção ao sistema de decantação referido do relatório síntese do EIA.
Estas perdas representam cerca de 2% da água utilizada na lavagem, pelo que se
estima um caudal de cerca de 2,6 m3/dia.
 Destino das águas residuais encaminhadas para a fossa estanque

Quando o enchimento da fossa séptica se encontra próximo da capacidade máxima de
armazenagem da mesma (a cerca de 80%), ela é alvo de esvaziamento por parte de
entidade licenciada para o efeito, a qual efetua o transporte e a deposição destes
efluentes domésticos na ETAR mais próxima. No presente, esse trabalho tem sido
executado pela empresa Albilis, conforme declaração do Anexo 6.
 Omissão de texto verificada no segundo paragrafo da pagina 96 do Relatório
Sintese

No segundo parágrafo da página 96 do Relatório Síntese, onde se lê:

“A título de exemplo, ilustra-se o cálculo de Qsub para a estação 13F/01 – Ponte
Ródão (Figura 21b).”

Deve ler-se:

“A título de exemplo, ilustra-se o cálculo de Qsub para a estação 13F/01 – Ponte
Ródão (Figura 27b).”
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 Dimensionamento das infraestruturas de recolha de águas residuais domésticas e
industriais

O pormenor da fossa estanque, com o dimensionamento devidamente justificado,
apresenta-se no Anexo 7.

As infraestruturas de recolha referidas nos Pontos 2 e 3 coincidem, sendo
representadas pelo poço de infiltração referido no EIA (manilhas). O pormenor desta
infraestrutura com o dimensionamento devidamente justificado apresenta-se no Anexo
8.
 Localização do ponto de amostragem de água superficial

O local da colheita de água superficial (sob a Ponte do Rio da Igreja Velha) apresentase sobre extrato da Carta Militar de Portugal à escala 1/25000, na Figura C.
 Planta de implantação – a planta de implantação à escala adequada, com inclusão
dos elementos solicitados apresenta-se na Planta B do Anexo 9.
 Compatibilidade com o Regime Jurídico da REN – a resposta a esta questão foi
abordada no item “ Enquadramento da atividade extrativa com o RJREN –“ da
seção Ordenamento do Território.
 Impactes na Qualidade da agua (Quadro 38 do relatório síntese do EIA) –

Reformula-se o Quadro 38 que passa a ter o seguinte conteúdo
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Figura C - Local de recolha de água superficial, implantado sobre extractos das folhas nº 285 e 286 da
Carta Militar de Portugal à escala 1/25000. Coordenadas ETRS89 TM06l.
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Quadro 38 – Impactes nos Recursos Hídricos.
Indicador de Impacte

Avaliação do Impacte

Medidas
Mitigadoras

Alteração da rede de drenagem Negativo; direto; abrangente;
Interferência nos circuitos

temporário; magnitude reduzida; pouco

hidráulicos

significativo.

Sim

negativo, direto, abrangente,
Alteração da qualidade da água temporário, de magnitude moderada e

Sim

pouco significativo
 Medidas mitigadoras dos impactes classificados como negativos – no quadro
seguinte, enumeram-se as medidas mitigadoras dos impactes classificados como
negativos, no descritor recursos hídricos.

Medidas Mitigadoras dos Impactes nos Recursos hídricos
1 Evitar as situações de contaminação por hidrocarbonetos e/ou óleos derramados
durante a circulação das máquinas, de forma a evitar a infiltração de poluentes em
profundidade.
2 Evitar a erosão hídrica através da criação de um sistema de drenagem para as
águas pluviais, construindo para o efeito valetas ou canais nas zonas mais críticas do
perímetro da escavação.
3 - Evitar a compactação induzida no solo nas zonas adjacentes à pedreira,
principalmente pela circulação de maquinaria pesada, prevenindo-se assim efeitos
adversos sobre a recarga.
4 Fora da zona de trabalhos, limitar a circulação de veículos e máquinas ao único
acesso à pedreira existente, evitando assim a circulação desnecessária em zonas
adjacentes.
5 O pouco solo vegetal que recobre a área deverá ser separado e armazenado em
depósitos de pequena altura (pargas), de modo a evitar a excessiva compactação do
solo nas áreas de deposição ao redor da escavação.
6 Em situações de compactação excessiva do solo (ex: zonas de stockagem de
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blocos) deverá promover-se a sua descompactação e arejamento, e proceder-se ao
seu nivelamento e recobrimento vegetativo de forma a obtermos um melhor índice de
infiltração nessas zonas.
7 Proceder à descompactação mecânica dos solos nas zonas que foram mais
solicitadas pela circulação das máquinas e dos camiões de transporte, de forma a
aumentar a sua permeabilidade e restabelecer os índices de infiltração normais.
 Impacte do consumo de água na exploração –

Conforme acima referido, uma vez que grande parte da água utilizada no processo
produtivo é reciclada, o esforço diário corrente é de apenas 24 m3/dia, ou seja, apenas
18.4% do esforço máximo e cerca 27% do volume mensal autorizado considerando 20
dias de laboração mensais. Considerando estes elementos, prevê-se que os impactes
do consumo de água na exploração sejam pouco significativos.
 Georeferenciação dos pontos de amostragem dos Planos de Monitorização –

A georreferenciação dos pontos de amostragem de água superficial (local assinalado
na Figura C) e água subterrânea (um dos furos da instalação de lavagem) apresentase no Quadro seguinte (coordenadas Hayford-Gauss referidas ao Ponto Central):

Ponto

Meridiana (m)

Perpendicular (m)

-47943

17864

-49748

17048

Ponte da Igreja Velha
(monitorização de água
superficial)
Furo do Estabelecimento
Industrial (monitorização
de água subterrânea)
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3 – Resumo não técnico

O Resumo não técnico foi reformulado de acordo com o solicitado.

Barracão, 30 de março de 2015

O Coordenador do Projeto

________________________
Fernando A.L. Pacheco (Engº)
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ANEXO 1 - Planta 1 - Local Pedreira
Barracão (escala 1/25000)
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Planta 1 - Enquadramento administrativo, rodoviário e local da pedreira do "Barracão".
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ANEXO 2 - Plantas do PDM em vigor
(Leiria)
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ANEXO 3 – Planta A - Planta de Drenagem
Perimetral
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ANEXO 4 - Licença do EI e respetiva
Planta
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ANEXO 5 – Licenças dos furos
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Ministerio do Ambiente. do Ordenamento do Territ6rio e do Desenvolvimento Regional

Comissao de Coordena,iio e Desenvolvimento Regional do Celltro

AL VAM DE LICEN<;:A N.O 2923- C 1 2007

ProcON°: 2098-C/2007/285
Pela COMISSAO DE COORDENA<;:AO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO e concedida a ALDEIA &
IRMAO,S.A., residente em RUA N'. SR'. DAS DORES - BOAVISTA, freguesia de BOA VISTA, concelho de LEIRIA,
com base nas declarayoes prestadas no requerimento, a licenya requerida nos termos do(s) artigo(s) 30 .' do D.L. n'
46/94, de 22 de Fevereiro, par. capt.yao de agu. subterrane• .
I - Condiyoes d. licenya de captayao:
- Finalidade da Utiliza,ao: ACTIVIDADE INDUSTRIAL,
- Local da Utilizayao: Lugar: COY AO - freguesi.: COLMElAS - Concelho: LEIRIA
- Coordenadas: M= 150252 e P= 317048 da folha da Cart. Topografica-(Escala 1:25 000) n.' 285
- N' de Captayoes: I
- N.' Processo de Pesquisa: 2140120041285
- Tipo de Captayao: Furo
- Profundid.de: 180 m
- Profundid.de do Isol.mento: 20 m
- Diametro da perfurayao: 320 mm
- Diametro da coluna de revestimento: 200 mm

- Volume maximo mensal autorizado: 800 m3
- Caudal instantaneo maximo autorizado: Us

- Eq uipamento Elevat6rio: Bomba Submersivel
- Potencia do Equipamento Elevat6rio: 7,5 CV
- Profundidade maxima de instalayao da bomba submersivel : 150 metros
- A licen~a e concedida pete prazo de cinco anos
- Tipo de actividade industrial: Lavagem de Areias
- Produ,ao anual: -

2 - Esta licen~a e concedida a titulo precario, sem prejuizo de direitos de terceiros e com a co ndi~i\o expressa de que poderao
ser revistas as suas condiyoes ou chiusulas de acordo com as alineas a) e b) do n' 2 do Art" 12' do Dec. Lei n° 46/94, de 22
de Fevereiro de 1994.
3 - 0 titular desta licenya fica obrigado ao cumprimento de todas as disposiyoes legais sobre utiliza,ao do dominic hidrico,
nomeadamente as consignadas nos n' I e 2 do Art" 4' do Dec. Lei n' 46/94, de 22 de Fevereiro de 1994.
4 - 0 titular desta licenya fica obrigado ao cumprimento das norm as e parametros de qualidade da agua para ACTIVIDADE
INDUSTRIAL, consignados no Dec. Lei n° 236/98 de I de Agosto de 1998.
5 - Constitui causa de revoga~i\o das licen~as 0 nao cumprimento dos requisitos gerais previstos para cada utiliza9ao e ou a
nao observancia das condic;5es impostas na respect iva licenc;a.
Esta licenya deve estar presente no local da captayaO para fins de fiscalizayao.
Coimbra, 29 de Maio de 2007.

I

VTCE-PRESlDENTE DA C.C.D.R.C.,

/

(Eng." Henrique Moura Maia)

oJ1lo .$mano

y

/

Ministerio do Ambiente, do Ordenamento do Territ6rio e do Desenvolvimento Regiona l
Comissao de Coordenarlio e Desenvo/vimenlo Regional do Centro

AL VAM DE LICENC;:A N." 3624- C / 2007

c2 ~

~

(lAJ

Proc N": 2809-CI2007/285
O

Pela COMIssAo DE COORDENA<;:Ao E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO e concedida a ALDEIA &
IRMAO,SA, residente em RUA N' . SR'. DAS DO RES - BOA VISTA, iTeguesia de BOA VISTA, concelho de LEIRIA,
com base nas declara,oes prestadas no requerimento, a licen,a requerida nos termos do(s) artigo(s) 30 .° do D.L. nO
46/94, de 22 de Fevereiro, para capta,~o de ..gua subteminea.
I - Condi,oes da licen,a de capta,ao:
- Finalidade da Utiliza,~o : REGA,
- Local da Utiliza,ao: Lugar: covAo - Freguesia: COLMEIAS - Concelho: LEIRIA
- Coordenadas: M ~ 150292 e p~ 316931 da folha da Carta TopogrMica (Escala 1:25 000) n.o 285
- N° de Capta,oes: I
- N ° Processo de Pesquisa: 2141 /20041285
- Tipo de Capta,ao: Furo
- Profundidade: 262 m
- Profundidade do Isolamento: 30 m
- Diametro da perfura,lio: 270 mm
- Diametro da coluna de revestimento: 200 mm
- Volume maximo mensa I autorizado: 1000 m3
- Caudal instantaneo maximo autorizado: lIs
- Equipamento Elevat6rio: Bomba Submersivel
- Potencia do Equipamento Elevat6rio : 7,5 CV
- Profundidade maxima de instala,ao da bomba submersivel : 170 metros
- A Jicen y3 e concedida pelo praza de cinco anos

- Tipo de actividade industrial: Lavagem de Inertes
- Produ,~o anual:
2 - Esta licen y3 e concedida a titulo precario, sem prejuizo de direitos de terceiros e com a condiy3.o expressa de que poderao
ser revistas as suas condiy/ies ou chiusulas de acordo com as alineas a) e b) do nO 2 do Art" 12° do Dec. Lei nO 46/94, de 22
de Fevereiro de 1994.
3 - 0 titular desta licenya fica obrigado ao cumprimento de todas as disposi,oes legais sobre utilizaylio do dominio hidrico,
nomeadamente as consignadas nos n° I e 2 do Art" 4° do Dec. Lei nO 46/94, de 22 de Fevereiro de 1994 .
4 - 0 titular desta licen,a fica obrigado ao cumprimento das normas e panimetros de quaJidade da agua para REG A,
consignados no Dec. Lei n' 236/98 de I de Agosto de 1998.
5 • Constitui causa de revoga98o das licen~as 0 n~o cumprimento dos requisitos gerais previstos para cada utiliza9ao e au a
nao observancia das condi90es impostas oa respectiva !icenya.
6 - 0 titu lar desta Iicen,a fica obrigado II instala,ao de contador volumetrico total izador e ao envio mensal do Boletim de
Extrac,lio de Agua Subterr"nea, conforme consignado nas allneas g) e h) do art° 22° do Dec.Lei n.o 46/94, de 22 de
Fevereiro.
Esta licenya deve estar presente no local da captaylio para fins de fiscalizayi!o .
Coimbra,5 de Jul ho de 2007 .

,

VICE-PRESIDENTE DA C.C.D.R.C.,

(EngrO~~lluu~e~~~o~u~ra~~~a~i~a)
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ANEXO

6

–

Declaração

Ambilis

(esvaziamento da fossa)
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ANEXO 7 – Pormenor fossa estanque
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ANEXO 8 – Caixa de decantação / Poço
de Infiltração
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ANEXO 9 – Planta B - Planta de Drenagem
do EI
_____________________________________________________________________
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