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1. Introdução
O presente trabalho refere-se a um Estudo de Impacte Ambiental (EIA) para licenciamento
de uma nova pedreira, na União de freguesias de Grândola e Santa Margarida da Serra,
concelho de Grândola. O proponente, António João Batista Elias, pretende explorar esta
nova pedreira para a extração de areias, com uma área de 90.200m2 (9,02ha) no sentido de
dar resposta à procura deste recurso geológico no mercado atual.
Visto que existem pedreiras licenciadas localizadas num raio inferior a 1 km, que perfazem
uma área superior a 15 ha, este projeto, em fase de execução, enquadra-se no regime
jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), com vista à obtenção da respetiva DIA
nos termos da alínea a) do n.º 2 do Anexo II do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de
Outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 47/2014, de 24 de Março,
sendo necessária a apresentação de um EIA e de um Resumo Não Técnico (RNT).
O RNT é uma ferramenta de suporte à participação pública, que descreve as informações
constantes no EIA, de forma coerente, sintética e acessível, para que possa ser consultada
por toda a população interessada.
O projeto é ainda acompanhado de um Plano de Pedreira (PP), composto por um Plano de
Lavra (PL) e um (PARP), de acordo com o Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro.
O proponente denomina-se “António João Batista Elias”, Contribuinte n.º 231.048.874, com
a morada Av. São João de Deus, Edifício Príncipe Real, Lote 1, 3ºB, 8500-508 Portimão.
De acordo com a alínea b) do n.º 2 do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de
Outubro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro, a entidade
licenciadora do projeto é a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) do Alentejo.
Nos termos da alínea b) do ponto 1 do Artigo 8º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de
Outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 47/2014, de 24 de Março, a
autoridade de AIA é a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR)
do Alentejo.
A elaboração do presente EIA decorreu entre os meses de Julho e Março de 2015, pelo que
todos os levantamentos bibliográficos e recolha de informação complementar foram
realizados neste período. Os trabalhos de campo realizaram-se essencialmente nos meses
de Julho, Outubro e Novembro de 2015.

2. Antecedentes e justificação do projeto
O proponente centra a sua atividade na exploração e comercialização de saibros e areias
para fins industriais, para abastecer a indústria de construção civil e obras públicas a nível
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local e regional. Nesse sentido, o projeto da Pedreira “Daroeira Nova” é, antes de mais,
justificado pela crescente procura do mercado deste tipo de recursos minerais, para a
construção civil.
O proponente está ligado a uma empresa familiar, que trabalha no mesmo ramo de extração
de areias e saibros para fins industriais, e que possui duas pedreiras similares, em
funcionamento, as quais foram sujeitas a AIA, e obtiveram Declaração de Impacte Ambiental
(DIA) Favorável Condicionada.
É intenção do proponente proceder à abertura e licenciamento de um novo areeiro, na
proximidade destas duas pedreiras licenciadas que se encontram no raio de 1km,
aproveitando igualmente os acessos existentes e a experiência comprovada do proponente
neste sector de rocha industrial, e assim, dar resposta à procura deste recurso mineral para
a construção civil e obras públicas.
Atualmente, a área é ocupada pela presença de pinheiros mansos dispersos, sem um uso
económico específico, pretendendo assim o proponente obter um rendimento proveitoso no
sentido do crescimento económico sobre o negócio de areias, mas também da região
envolvente. O licenciamento da futura pedreira traz benefícios na diversificação,
dinamização e fortalecimento da base económica local, nas indústrias a jusante (construção
civil, por exemplo), bem como em outras diversas atividades noutros sectores como
comércio (venda de máquinas e equipamentos), serviços, restauração e hotelaria.
Como tal, é muito importante para a socioeconomia local a criação de novos projetos e a
instalação de indústrias no Município de Grândola, permitindo a dinamização do concelho e
a criação de mais postos de trabalho (neste caso, a unidade extrativa laborará inicialmente
com dois funcionários).

3. Localização
A área da futura pedreira “Daroeira Nova” que se pretende licenciar localiza-se numa
parcela do prédio rústico denominado “Daroeiras”, sito na união de freguesias de Grândola e
Santa Margarida da Serra, concelho de Grândola, distrito de Setúbal, concretamente a cerca
de 1600 m da povoação de Muda – Figuras 1 e 2.
O prédio onde se insere a área a licenciar pertence ao Sr. António João Batista Elias, sendo
o próprio o proponente do presente projeto para licenciamento da futura pedreira.
A parcela de terreno onde se localiza a área de estudo confronta a norte com António
Gonçalves Pereira, a oeste e a este com Daroeiras e a Sul com a estrada municipal
EM1145.
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Figura 1 – Enquadramento geográfico da área de estudo no concelho de Grândola, e respetivas
freguesias (Fonte: Atlas do Ambiente e CAOP2015).

os

Figura 2 - Extrato das Cartas Militares n 484 e 485 com a localização da Pedreira “Daroeira Nova”
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O acesso à pedreira será feito, a partir da autoestrada A2, pela estrada nacional EN259 em
direção a Grândola. Depois, toma-se a saída para a EN120 e posteriormente segue-se pela
EN261-1 em direção à povoação de Muda. Cerca de 300 m antes desta povoação, toma-se
a estrada Municipal EM nº 1145, no sentido de Brejo do Olho de Água, ficando a serventia
de acesso ao terreno a cerca de 100 m à esquerda.

Figura 4.1.2 – Extrato do mapa das estradas para o acesso à futura pedreira “Daroeira Nova” (fonte:
http://www.viamichelin.pt)

Figura 3 – Extrato do mapa das estradas para o acesso à futura pedreira “Daroeira Nova” (fonte:
http://www.viamichelin.pt)

4. Principais características do projeto
4.1. Plano de Lavra
4.1.1. Situação atual e futura
A área alvo do presente projeto, com vista ao licenciamento de uma pedreira para
exploração de areias e saibros para um total de 9,02ha, está inserida numa parcela no
interior de um prédio rústico denominado “Daroeiras” (com uma a área total de 64,55 ha).
Atualmente a área é ocupada pela presença de pinheiros mansos dispersos, sem um uso
económico específico, conforme se pode observar na figura seguinte.
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Figura 4 – Vista do terreno onde se pretende licenciar a pedreira “Daroeira Nova”.

Pretende-se através do licenciamento da pedreira potenciar o valor económico da área
através da exploração das areias presentes com vista à comercialização para uso industrial.
Na figura seguinte pode observar-se as áreas funcionais previstas no plano de lavra,
necessárias ao desenvolvimento da lavra.

Nota: Não está identificada a área de aterros pois estes são temporarios e dinamicos quanto à sua localização, ao longo da
vida útil da expoloração

Figura 5 – Zonamento das áreas que irão compor a futura pedreira.
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Na tabela seguinte sintetizam-se as áreas funcionais projectadas para a pedreira .

Tabela 1. Áreas expectáveis para a futura pedreira.
2

Designação

Áreas (m )

Área a licenciar

90 200 m

2

Área de escavação máxima projetada (Final da exploração)

76.800 m

2

Área destinada a instalações de apoio (Instalações sociais, armazém)

150 m

Caminhos, zona de defesa e zonas não intervencionadas

2

13.400 m

2

A exploração iniciar-se-á com a abertura de uma vala que vai sendo aprofundada e
alargada, até ser atingida a profundidade máxima projetada (de 10 m), sendo depois o
avanço da lavra desenvolvido apenas num piso e numa única frente de exploração.
Os acessos internos serão dinâmicos ao longo da vida útil da exploração de forma a
maximizar a rentabilidade da mesma e a produtividade dos equipamentos.
Considerando os pressupostos na tabela 2, bem como as características do depósito que se
pretende explorar, no que concerne ao tipo e qualidade dos materiais presentes, e tendo em
conta o fim a que se destinam (areias para fins industriais), foi estimado para o cálculo das
reservas comerciais um aproveitamento das reservas exploráveis na ordem dos 95%.
Assim, é possível determinar os volumes de reservas exploráveis assim como as reservas
comerciais, apresentados na tabela 3.

Tabela 2. Pressupostos para cálculo de reservas na futura pedreira “Daroeira Nova”.
Área Máxima de exploração

76.800 m

Pisos de exploração projetados

2

1

Profundidade máxima prevista para a exploração

10 m

Tabela 3. Reservas Exploráveis na futura pedreira “Daroeira Nova”.
Reservas Exploráveis
m

3

768.000

Reservas Comerciais
(para um aproveitamento de cerca de 95%)
3

ton*

m

1.305.600

729.600

3

*Densidade considerada na conversão de m para toneladas de areais secas é 1,7 Kg/m

ton*
1.240.320
3

Considerando os meios mecânicos e humanos previstos dimensionados e ainda de acordo
com a procura de mercado prevista, pretende implementar-se na pedreira um ritmo de
extração da ordem dos 30.000 m3/ano, equivalente a 51.000 ton (considerando uma
densidade na conversão de m3 para toneladas de areais secas de 1,7 Kg/m3).
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Com base nas reservas calculadas e na capacidade de produção média anual a instalar
estima-se um tempo de vida útil para a exploração de aproximadamente 26 anos. O
tempo de vida útil foi estimado partindo do pressuposto que o ritmo de exploração e a
procura no mercado se mantêm sem variações significativas ao longo da fase exploração.

4.1.2. Fase de implementação do projeto
Esta fase compreende primeiramente a implementação de todas as infraestruturas
necessárias ao apoio aos trabalhos futuros, nomeadamente, as instalações sociais e
ferramentaria (contentores), bem como do equipamento necessário à atividade, e a criação
de acessos e construção de vedações de segurança. Será ainda implementado no local a
sinalização obrigatória de acordo com o artigo 45º do Decreto-Lei n.º 270/2001 de 6 de
Outubro alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007 de 12 de Outubro, assim com
outra legislação aplicável. Posteriormente procede-se à preparação dos terrenos para início
da fase exploração, nomeadamente a remoção de árvores e desmatação.

4.1.3. Fase de exploração
O método de desmonte que vai ser praticado na futura pedreira é o desmonte direto,
exclusivamente por meios mecânicos (tratando-se da exploração de um material detrítico
composto por areia seca, esperando uma exploração acima do nível freático).
A lavra será desenvolvida, conforme já referido, apenas num piso com uma frente única de
aproximadamente 10 m de altura, sendo o sentido e avanço do desmonte de SE para NW.
Será praticado um método de lavra faseado, isto é, com avanço e recuperação à
retaguarda, que permitirá por um lado contribuir para a minimização do impacte ambiental
da exploração e por outro diluir os custos de recuperação ao longo do tempo de vida útil.

Figura 6 – Esquema de exploração faseado, com avanço e recuperação à retaguarda.

Abastecimento de água: O abastecimento de água é apenas destinado a consumo
humano e será proveniente do exterior (água engarrafada) assim com a água para utilização
nas instalações sociais de apoio, a qual também será proveniente do exterior, da rede, e
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trazida até à pedreira em depósitos cisterna. Não é utilizada água no processo produtivo,
pelo que não foi dimensionado sistema de abastecimento para este fim.
Abastecimento de Energia Elétrica: No processo produtivo não está prevista a utilização
de equipamento elétrico, deste modo não foi dimensionado qualquer tipo de rede de
abastecimento. Será instalado um gerador que irá abastecer as instalações de apoio.
Abastecimento de Gasóleo: O gasóleo para abastecimento dos vários equipamentos será
transportado até à pedreira em depósito móvel, pelo fornecedor. Não haverá por isso
armazenamento de gasóleo no local.
Sistema de Esgotos: Tendo em conta as características permeáveis deste tipo de maciço,
não se prevê que venham a existir acumulações de água, não havendo necessidade de
dimensionamento de qualquer sistema de drenagem ou bombagem de águas pluviais.
Quanto a águas residuais domésticas, originadas nas instalações sociais, estas serão
recolhidas e armazenadas em depósitos estaques apropriados para o efeito, sendo o seu
tratamento e limpeza, efetuado por recursos aos serviços municipais, pelo menos a cada
dois anos, ou sempre que se justifique a intervenção.
No que diz respeito às águas pluviais, devido ao tipo de formação em presença, esta
infiltrar-se-á naturalmente, não estando previstas operações de bombagem, desvio ou
tratamento de águas pluviais.
Combate à formação de Poeiras: No que diz respeito ao combate à formação de poeiras,
com origem na movimentação de equipamento, o proponente procederá periodicamente à
aspersão com água dos acessos e caminhos sempre que se considere necessário e
principalmente nas épocas mais secas, dando cumprimento à lei vigente aplicável à
qualidade do ar e à segurança e higiene no trabalho.

4.1.4. Fase de encerramento
A fase de encerramento envolve todas as operações de desmantelamento na unidade
extrativa, nomeadamente a remoção de infraestruturas e equipamentos.

4.1.5. Recursos Humanos
A unidade extrativa laborará inicialmente com dois condutores manobradores que
operarão o equipamento previsto para exploração. Será designado um responsável técnico
no termos do artigo 42º do Decreto-Lei n.º 270/2001 de 6 de Outubro alterado e republicado
pelo Decreto-Lei n.º 340/2007 de 12 de Outubro.
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O horário de funcionamento será das 9:00h às 13:00h e das 14:00h às 18:00h, de Segundafeira a Sexta-feira, durante os 12 meses do ano.

4.1.6. Equipamento previsto
A tabela seguinte discrimina o tipo de equipamento previsto para a futura pedreira. Caso se
venha a verificar a necessidade de aquisição de equipamentos para aumento de produção,
o proponente procederá às contratações que vierem a ser necessárias.

Tabela 4 – Equipamento previstos para a futura pedreira “Daroeira Nova”.
Equipamento

Quantidade

Potência (KW)

Pá Carregadora

1

210

Retroescavadora giratória

1

120

Gerador

1

24

Crivo de areias

1

----

4.1.7. Anexos de Pedreira e Instalações previstas
As instalações sociais serão utilizadas pelos trabalhadores da pedreira, sendo que se prevê
a instalação de um contentor móvel destinado a vestiários e sanitários. No interior deste
será reservado um compartimento isolado destinado à prestação de primeiros socorros, em
caso de acidente. Será também instalado um contentor destinado ao armazenamento de
consumíveis e equipamento de pequeno porte, necessários à laboração da exploração. Não
se prevê o armazenamento de óleos novos ou usados, uma vez que a manutenção dos
equipamentos e grandes reparações serão efetuadas no exterior.

4.1.8. Planeamento da Lavra
Fase 1 – Fase de implementação/ construção
 Implementação das instalações sociais, sinalização de segurança, caminhos (1º ano).
 Desmatagem (periodicamente ao longo da vida útil de acordo com o ritmo de avanço do
desmonte).
 Remoção das terras de cobertura e deposição em parga (periodicamente ao longo da
vida útil de acordo com o ritmo de avanço do desmonte).
Fase 2 – Fase de Exploração (1º a 26º ano)
 Exploração – envolve o desmonte, armazenamento e transporte, que será efetuado
num piso com cerca de 10 com altura, numa única frente no sentido de SE para NW.
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 Enchimento (Lavra/PARP).
 Recuperação (PARP).
Fase 3 – Fase de Encerramento/Recuperação
Esta fase ocorrerá apenas após a exploração da totalidade das reservas comerciais
calculadas para a pedreira (no 26º ano). Envolve o desmantelamento de todas a instalações
de apoio e equipamentos assim como a conclusão das operações de recuperação previstas
no PARP.
Seguidamente apresenta-se uma imagem da Lavra final projetada para a futura Pedreira
“Daroeira Nova”.

Figura 7 - Planta Final da Lavra prevista para a pedreira (sem escala).

4.2. Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística
O PARP pretende ser um plano que apresenta soluções exequíveis e adaptadas à
realidade, propondo um conjunto de medidas articuladas com o PL, quer ao longo dos 26
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anos de vida útil da exploração, como do ano seguinte, que corresponde à fase de
encerramento.
Os pontos mais suscetíveis à presença da exploração na paisagem, relacionados com a
passagem ou presença de pessoas, estão situados a Sul no caminho municipal CM1145,
dentro de uma área definida com um raio de 500m. Nos pontos relativos à localização de
Muda ou da EN261-1, não existe visibilidade, pelo que a sensibilidade visual da paisagem é
no geral baixa. Apesar de surgirem outras áreas que apontam para uma sensibilidade
elevada, no terreno tal não acontece devido ao papel das manchas florestais, que permitem
esconder a exploração destes pontos. No entanto, o projeto de recuperação irá propor a
adoção de medidas de minimização durante a vida útil da exploração, ao nível da colocação
das pargas no limite sul da área a licenciar, de modo a impedir que situações pontuais,
relacionadas com a movimentação de máquinas e algumas estruturas fixas, possam ser
visíveis a partir do CM1145.
Pretende-se com as medidas propostas na fase de recuperação, a recuperação das áreas
intervencionadas pelas operações executadas na fase de construção e exploração.
A filosofia de recuperação consiste sobretudo na reposição das condições naturais e o
cumprimento das orientações constantes nos diversos instrumentos de gestão territorial,
tendo em conta as diversas condicionantes inerentes à natureza do projeto.
O PL refere que o volume de material retirado confere à exploração um rendimento de cerca
de 95%, o que significa que restarão apenas 5% de material não comercial, passível de ser
usado nas operações de recuperação paisagística. Por este facto, verifica-se que não é
possível repor a topografia na sua forma original, quer por falta de materiais de enchimento,
quer pela indisponibilidade de adquirir na região materiais terrosos e rochoso não
contaminantes em volume suficiente.
Como forma de reduzir o impacte das bancadas na topografia e na forma como a área é
percecionada visualmente, o plano de modelação de terreno apresenta como medida de
recuperação a intervenção sobre as superfícies verticais das bancadas, com o adoçamento
dos taludes na crista e acumulação na base,
A figura seguinte representa a forma sequencial de execução dos trabalhos de modelação
de terreno, de modo a atingir o perfil final.
Os materiais usados na modelação de terreno têm origem nas próprias bancadas de acordo
com o método apresentado, nas terras de cobertura armazenadas nas pargas e nos
materiais não comercializados que se encontram armazenados em pequenos aterros
temporários.
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Figura 8 – Sequência dos trabalhos de modelação de terreno.

Dado que a área se insere numa zona composta essencialmente por povoamentos de
pinhal, de acordo com as espécies a privilegiar e o modelo de silvicultura mais adequado, é
proposto o uso exclusivo do pinheiro manso.
Seguidamente apresenta-se o Plano Geral de Recuperação previsto para a futura Pedreira
“Daroeira Nova”.

Figura 9 – Plano Geral de Recuperação para a área da futura Pedreira “Daroeira Nova”.
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5. Descrição da situação de referência e da avaliação de impactes
A área de implementação da pedreira foi caracterizada através do estudo de todas as
componentes ambientais, abrangendo aspetos biofísicos, sócio económicos, culturais e de
planeamento e qualidade do ambiente. Em função dos impactes negativos previstos, para
cada uma das componentes ambientais estudadas, o EIA considerou medidas de
minimização específicas. Apresenta-se de seguida a caracterização de referência e previsão
de impactes de cada um dos descritores analisados.
O clima do concelho de Grândola pode considerar-se mediterrânico com influência atlântica.
Devido

a

vários

fatores,

apresenta

simultaneamente características

marítimas

e

continentais, sendo frequente a alternância de dias atlânticos e de características
continentais. A pluviosidade é muito irregular ao longo do ano, a distribuição de anos secos
e chuvosos é relativamente aleatória, e a precipitação média anual ronda os 600 mm.
Não se prevê que o projeto de licenciamento da Pedreira “Daroeira Nova” venha a gerar
impactes negativos sobre a generalidade das variáveis climatológicas, podendo no entanto
os ventos e a precipitação influenciar a dispersão de poeiras.
A área em estudo enquadra-se, em termos de geologia regional, na Orla Ocidental, na
Bacia do Baixo Tejo e Sado. Apresenta um relevo dominantemente plano. A topografia
define uma pendente pouco acentuada para Sudoeste, verificando-se a presença de
algumas zonas com pendentes mais acentuadas, se bem que pouco significativas.
No que se refere à destruição das formações geológicas presentes na área de intervenção,
como resultado do desmonte, este constituirá um impacte negativo permanente, mas pouco
significativo uma vez que estas formações geológicas não constituem valores geológicos a
preservar nem formações raras. O impacte decorrente da modificação do relevo superficial,
devido à atividade extrativa, será permanente, uma vez que não será reposta a topografia
original. Este impacte será pouco significativo e parcialmente reversível, pois a modelação
proposta será enquadrada com a topografia envolvente.
Na área do projeto, os solos são fundamentalmente classificados como Podzóis, típicos de
clima temperado húmido, associados a vegetação de floresta.
De um modo geral, no concelho de Grândola, os solos são maioritariamente de classe E –
com limitações severas, seguido de classe D, com limitações moderada. A capacidade de
uso dos solos na área da pedreira está classificada como Classe E – limitações severas, ou
seja, sem aptidão para a agricultura. Assim, é possível afirmar que na área da pedreira o
tipo de solos não se adequa à prática da agricultura, dada as suas limitações para tal, pelo
que é viável a transformação do solo para a exploração de areias, como pretendido pelo
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proponente. Destaque para o facto de, atualmente, a área envolvente não estar a ser
utilizada para uso agrícola, não estando aliás a ser utilizada para qualquer fim.
Os impactes nos solos serão diretos e temporários e devem-se, essencialmente, às ações
de preparação do terreno para a exploração. A remoção total do coberto vegetal origina
temporariamente áreas de solo exposto incorrendo no aumento do risco de erosão antes do
seu armazenamento em áreas de pargas. Pelas características do tipo do coberto vegetal
verificado na área (pinhal e matos) conclui‐se que a sua reposição no final da exploração
será bastante célere.
Durante as fases de desativação e recuperação exercem-se, essencialmente, impactes
diretos e positivos que advêm da correta implementação do PARP, de que deverá ser alvo
toda a área licenciada. Estão preconizadas ações que deverão conduzir à reposição do solo,
com características próximas das originais, de modo a restituir as condições naturais
adequadas à reposição do coberto vegetal.
No que se refere a recursos hídricos superficiais, a área da futura pedreira “Daroeira
Nova” localiza-se na Região Hidrográfica do Sado e Mira, na bacia hidrográfica do rio Sado.
A rede de drenagem na proximidade da área do projeto apresenta-se muito densa, devido à
proximidade ao Rio Sado. Além de serem linhas de água com muito significado, estas
drenam caudais torrenciais aquando das chuvas mais intensas, variando o seu caudal em
função do regime de pluviosidade e das restantes condições climáticas. A área de estudo
não interfere com qualquer linha de água superficial. Deste modo, não se prevê que a
pedreira induza interferências significativas quer no regime torrencial de escoamento
superficial, quer na capacidade de transporte das linhas de água. Acresce o facto de as
areias apresentarem elevada com permeabilidade pelo que a infiltração prevalece sobre o
escoamento superficial.
A qualidade das águas superficiais poderá ser afetada pelas atividades extrativas devido
ao arrastamento ou deposição de partículas de poeiras ou por derrame acidental de óleos e
lubrificantes utilizados nas máquinas e veículos usados na exploração e transporte das
areias. O impacte das partículas de poeiras na qualidade da água é considerado pouco
importante, uma vez que não existem linhas de água permanentes que as transportem. O
derrame de óleos e lubrificantes na água ou no solo poderá resultar de uma situação
acidental e muito raro, num curto espaço de tempo e de âmbito muito localizado, pelo que o
impacte resultante, embora negativo, é considerado pouco importante.
No que se refere aos recursos hídricos subterrâneos, a área em estudo localiza-se sobre
o Sistema Aquífero da Bacia Tejo-Sado. Segundo os dados disponíveis de piezometria, um
dos piezómetros mais próximos registou um nível piezométrico entre os 20 e os 21m,
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enquanto outro registou níveis piezométricos médios entre os 51 e os 60m. De acordo com
o projecto do Plano de Pedreira, prevê-se que a área de corta tenha apenas um piso com
altura máxima de 10 m, que atingirá a cota de 50m. Nesse sentido, e variando a piezometria
entre os 20m (piezómetro 484/8) e os 60m (piezómetro 476/20), deverá ser acautelada a
eventual intersecção do nível freático durante a fase de exploração, mas mais no final de
vida útil da pedreira (e conforme previsto nas medidas de minimização e de monitorização
previstas). Ainda assim, esta situação configura um impacte não significativo no sistema, à
exceção de acidentes de excecionais derrames durante a operação da maquinaria que se
poderão traduzir num impacte local, significativo e permanente. No entanto, o reduzido
número de equipamentos utilizado na exploração, bem como o cumprimento rigoroso dos
planos de manutenção permitem afirmar que a probabilidade de ocorrência deste impacte
será extremamente reduzida.
Relativamente à qualidade das águas subterrâneas, os principais impactes negativos
poderão ser devidos a algum eventual derrame acidental de óleos ou combustíveis. Perante
uma eventual situação de acidente, o impacte na qualidade das águas seria negativo e
muito importante, se não forem tomadas medidas imediatas de controlo. Como tal, todos as
máquinas e equipamentos serão rigorosamente inspecionados.
No que se refere à flora e vegetação, esta área, devido ao maneio intenso, encontra-se já
bastante alterada e depauperada dos seus valores naturais. Os potenciais biótopos naturais,
existentes na envolvente da área em estudo, são essencialmente manchas florestais, alguns
matos e terrenos incultos. Dado que esta área não se localiza no interior de nenhuma zona
com importância para a Conservação da Natureza, os impactes associados ao projeto,
durante a exploração da pedreira são globalmente negativos, mas pouco importantes. As
ações da lavra (desmatação, decapagem, dispersão de poeiras) vão originar impactes
maioritariamente negativos na flora, vegetação e habitats sendo que, apenas a recuperação
paisagística faseada terá um impacte positivo. Com a recuperação paisagística será
assegurada a reversibilidade dos impactes, compensando a afetação causada. Prevê-se
que sejam abatidos cerca de 1032 pinheiros mansos (Pinus pinea) e 2 sobreiros (Quercus
suber).
Relativamente à fauna, de um modo geral, não é expectável que a área de estudo e
envolvente sejam relevantes para a conservação das comunidades faunísticas com estatuto
de conservação desfavorável. Durante a fase de exploração da pedreira prevê-se que os
impactes sobre a fauna sejam devido à perturbação das espécies, mortalidade e
perda/fragmentação de habitat.

Após a

reabilitação

paisagística,

verificar-se-á a

recuperação de biótopos favoráveis à recolonização pela comunidade faunística, o que
beneficiará não só a área intervencionada como também a sua envolvente.
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A principal característica que distingue a paisagem é o domínio da floresta de pinhal
associada a um extrato arbustivo essencialmente de baixo porte, onde predominam o
pinheiro manso, o pinheiro bravo em menor número e pontualmente o sobreiro. A floresta
está associada a terreno plano, pouco declivoso, transparecendo assim alguma monotonia.
No local, a densidade de ocupação humana é baixa em povoamentos ou aglomerados
urbanos, onde a mais importante é Muda. A intervenção do homem na paisagem distinguese em pequenas explorações agrícolas, bastante dispersas no território, assim como as
principais vias de comunicação, onde se evidenciam a EN 261-1 e o CM 1145, que têm uma
relação mais direta com a área de exploração. Essa relação, em termos de paisagem, está
diretamente ligada com a probabilidade de visibilidade da área do projeto a partir desses
acessos, que se verificou através da visita ao local e das simulações efetuadas, que a
visibilidade é baixa, devido ao tipo de vegetação existente, relevo e afastamento da área aos
pontos mais visíveis. Assim, a sensibilidade visual da paisagem é de modo geral baixa,
portanto a significância dos impactes é baixa.
É a partir do CM 1145 que se encontram os pontos visualmente mais sensíveis, pelo que
foram propostas medidas de redução da visibilidade, para os períodos da fase de
exploração do projeto, que mais expõem a exploração a partir desses pontos.
Na laboração de uma pedreira é inevitável a produção de resíduos, inerente a todo o
processo extrativo. De um modo geral, os resíduos das operações complementares
resultantes da reparação e manutenção dos equipamentos de extração e veículos não serão
gerados no local, em virtude da manutenção dos meios mecânicos ser efetuada no exterior.
Por outro lado, os resíduos provenientes das águas residuais domésticas serão recolhidos e
armazenados em depósitos estaques apropriados para o efeito, sendo encaminhadas para
um operador de resíduos, pelos serviços municipalizados. Assim, eventuais impactes (em
caso extremo) podem estar associados à contaminação de solos ou águas nas diferentes
fases da vida útil da pedreira, pela produção de resíduos mal acondicionados (situação a
evitar com a aplicação das medidas de minimização previstas).
O ambiente sonoro na generalidade da área de análise é essencialmente influenciado pela
circulação rodoviária existente. Do estudo acústico efetuado conclui-se que o local em
apreço carateriza-se por níveis sonoros abaixo dos limites definidos para zonas
classificadas como mistas, sensíveis ou não classificadas, uma vez que são inferiores à
legislação vigente, nomeadamente o Regulamento Geral do Ruído. Refira-se a existência de
manchas de vegetação na envolvente que atuarão, de certo modo, como absorvente
acústico, diminuindo os níveis sonoros que poderão “chegar” ao recetor sensível
considerado. Mais, as atividades de desmonte na fase de exploração ocorrerão a cota
topográfica inferior, pelo que o ruído ficará confinado ao interior da escavação.
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Conclui-se assim que a execução do projeto de exploração da pedreira “Daroeira Nova”
deverá ser responsável pela ocorrência de impactes negativos pouco significativos e
temporários ao nível do ambiente acústico da envolvente, ocorrendo apenas no período de
laboração da pedreira e reversíveis, com o encerramento da exploração e recuperação das
áreas de exploração e depósito dos estéreis.
No sentido de caracterizar a região em termos de qualidade do ar foram utilizados dados
regionais, recolhidos e validados pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA). Neste
sentido pode concluir-se que a região apresenta níveis de qualidade do ar (onde se inclui a
emissão de Poeiras PM10) maioritariamente BOM.
Estes dados permitiram comprovar que a situação de referência na zona em estudo para a
futura Pedreira “Daroeira Nova” é bastante positiva em termos de qualidade do ar. Face ao
exposto, poder-se-á pressupor que o início da atividade de extração não influenciará
significativamente a qualidade do ar junto das povoações mais próximas, não se prevendo
assim situações de incomodidade. Esta previsão dever-se-á, em parte, às medidas de
minimização que se pressupõem implementar (ver capítulo de medidas de minimização).
De qualquer forma, será efetuado um estudo de poeiras (PM 10), pormenorizado, no
primeiro ano de laboração da pedreira, de forma a averiguar o cumprimento da legislação
vigente para as poeiras, bem como os critérios de conformidade definidos para a AIA.
Na Socioeconomia, os impactes do projeto serão, na sua generalidade positivos, sendo
muito importantes à escala regional e local, pois garantirão a criação de emprego direto e,
igualmente, muito relevantes ao nível da manutenção e criação de emprego indireto,
contribuindo de forma importante para a diversificação do tecido económico local, regional e
mesmo nacional. Em relação à eventual afetação dos habitantes das povoações situadas na
envolvente (como Muda), refira-se que no raio de 1km existem duas pedreiras licenciadas,
pelo que já existe um fluxo de tráfego de veículos pesados, não se verificando uma “nova”
perturbação junto das populações locais. Como tal, os aglomerados populacionais mais
próximos já poderão ter um sofrido um fator de “habituação” relativamente à circulação
rodoviária de máquinas e camiões provenientes das pedreiras existentes que procedem
igualmente à extração e comercialização de areias e saibros. Logo, o acréscimo de tráfego
derivado da abertura da nova pedreira (na ordem dos 7/8 camiões por dia) não será muito
significativo junto das populações locais mais próximas.
No que se refere ao ordenamento do território, de acordo com o Plano Diretor Municipal
(PDM) de Grândola toda a área a intervencionar com o projeto insere-se em “Espaços
Florestais de Produção” coincidentes com “Áreas com potencial para a atividade extrativa”
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(Planta de Ordenamento) e como “Área reservada para a prospeção e pesquisa de metais
básicos e preciosos” (Planta de Condicionantes). Assim, a atividade extrativa é compatível
com os usos definidos para essas classes de espaços pelo que não se prevê conflito com o
Ordenamento do Território definido para essa área.

Figura 10 – Extrato da carta de Ordenamento do PDM de Grândola.

Figura 11 – Extrato da Carta de condicionantes do PDM de Grândola.
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O estudo patrimonial assentou na Pesquisa Documental e na Prospeção de Campo. No
decorrer dos trabalhos de pesquisa documental, não foi possível identificar qualquer
ocorrência patrimonial. Igualmente. O trabalho de campo realizado não identificou
ocorrências de interesse patrimonial que indiciem uma ocupação humana desta área.
Desta forma, não se preveem a ocorrência de impactes negativos neste descritor, tanto na
fase de exploração como na fase de desativação da pedreira “Daroeira Nova”.
Uma vez que a zona envolvente já se encontra ocupada pelas pedreiras licenciadas n.º
5631 (Muda) e n.º 6686 (Daroeira), é podem existir impactes cumulativos nos descritores:
Qualidade do ar: com o ligeiro aumento dos níveis de empoeiramento medidos na situação
de referência. Porém, os níveis de concentração de partículas em suspensão não serão
superiores ao limite legal estabelecido, mantendo o cumprimento da legislação em vigor.
Ambiente sonoro: Poderá haver aumento dos níveis de ruído. Porém, de acordo com a
dimensão dos valores medidos e com o processo produtivo semelhante ao das duas
pedreiras licenciadas, não são de considerar impactes cumulativos significativos, uma vez
que os valores das medições efetuadas não ultrapassam a lei vigente, não se prevendo
qualquer tipo de incomodidade junto das povoações mais próximas com o início da pedreira.
Socioeconomia: As povoações vizinhas já fazem o seu dia-a-dia normal, com a laboração
destas pedreiras, às quais se habituaram, pelo que não são expectáveis impactes negativos
junto da qualidade de vida dos habitantes locais. Não obstante, prevê-se um ligeiro
acréscimo de veículos pesados afetos à exploração e consequentemente um agravamento
dos impactes associados ao congestionamento rodoviário pelo percurso dos camiões.
É ainda expectável um impacte positivo junto da Socioeconomia local, potenciando mais o
sector, bem como o futuro do proponente. Registe-se a contribuição para a consolidação da
indústria extrativa no concelho de Grândola, aumentando o número de postos de trabalho
inerentes à atividade, bem como as oportunidades de fixação da população no concelho.
São ainda esperados impactes positivos com a aquisição de bens e serviços locais ou
regionais. Haverá necessidade permanente de mão-de-obra.
Recursos hídricos: Com o início da laboração da pedreira “Daroeira Nova”, os impactes
cumulativos espectáveis são o aumento de área de escoamento livre, isto é, sem existência
de vegetação e a eventual possibilidade de sobreexploração do aquífero – situação que será
monitorizada ao longo da vida útil da pedreira (e das pedreiras vizinhas).
Fauna e flora: A implementação deste projeto irá contribuir ligeiramente para a
depauperação de áreas naturais, com o aumento dos níveis de ruído, do trânsito de veículos
pesados e da emissão de poeiras, que poderão afetar essencialmente a distribuição da
fauna local, pelo que se prevê impactes cumulativos negativos mas pouco significativos.
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6. Medidas de minimização propostas
Após a identificação dos impactes, associados à implantação da futura Pedreira “Daroeira
Nova”, é inevitável definir medidas de minimização, por forma a minimizar, reduzir e evitar
por completo os impactes previstos, isto é, que provavelmente iriam acontecer.

Descritor
Clima

Medidas de minimização
Não é necessária a execução de medidas de minimização
 Explorar o recurso geológico apenas nos locais definidos no Plano de Pedreira, onde
se comprova a existência de valor comercial do mesmo.

Geologia e
geomorfologia

 Manter atualizado o registo de desenvolvimento da lavra, ao longo da fase de
exploração da pedreira e em planos trienais.
 Implantação da vegetação proposta no PARP para permitir a fixação dos solos e a
consequente reversibilidade dos impactes sobre os processos erosivos.
 Limitação das ações pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza
e decapagem dos solos às zonas estritamente indispensáveis.
 Execução dos trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de
terras de modo a minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade
e de maior intensidade do vento.
 Armazenagem das terras de cobertura em pargas, resultantes da abertura e
sucessivo alargamento da área de corta.
 Redução, ao máximo possível, do período de tempo que medeia entre a remoção das
terras de cobertura e o seu armazenamento em pargas.
 Proteção das terras com coberturas impermeáveis, com uma altura que garanta
estabilidade.
 Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam
limpos, evitando repetição de ações sobre as mesmas áreas.
 Assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o respetivo deslizamento.

Solos e uso do
solo

 Para a abertura de novos acessos, deve tentar-se reduzir ao máximo as alterações na
ocupação do solo fora das zonas definidas para tal.
 Correto acondicionamento de toda a tipologia de resíduos, em recipientes fechados e
locais devidamente impermeabilizados, e posterior recolha por empresas licenciadas.
 Durante a exploração da pedreira, caso se verifique a existência de materiais com
vestígios de contaminação, estes devem ser armazenados em locais que evitem a
contaminação dos solos, até serem encaminhados para destino final adequado.
 Colocar os contentores para a instalações sociais e anexos, em cima de sapatas de
betão, de forma a minimizar a impermeabilização dos solos.
 Deposição das terras em pargas, devidamente protegidas por sementeiras de
cobertura na superfície;
 Execução das sementeiras de cobertura regular, e com espécies bem adaptadas às
condições edafo-climáticas;
 Desativação da área afeta aos trabalhos da pedreira, com a desmontagem dos
anexos entretanto instalados (e possíveis de desmantelar) e remoção de todos os
equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre outros.
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Descritor

Medidas de minimização
 Limpeza dos locais sujeitos a recuperação, com a reposição das condições existentes
antes do início dos trabalhos.
 Recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais da pedreira.
 Implantação da vegetação proposta no PARP para permitir a fixação dos solos.
 Manutenção periódica dos equipamentos, de forma a prevenir derrames.
 Correto armazenamento dos materiais potencialmente contaminantes em local
adequado e pavimentado (de modo a impossibilitar a infiltração desses produtos
contaminantes em profundidade), até serem recolhidos por empresas especializadas
para o seu tratamento e destino final, evitando assim uma potencial contaminação das
águas superficiais.

Recursos
hídricos

 Salvaguarda das zonas de defesa projetadas no Plano de Lavra.
 Recolha e tratamento das águas contaminadas, em caso de contaminação por
hidrocarbonetos (derrame de óleo, por exemplo, apenas em situação excecional).
 Assegurar a manutenção e revisão periódicas aos depósitos estaques dos efluentes
domésticos.
 Assegurar o destino final adequado para o efluente doméstico proveniente das
instalações sociais, de acordo com a legislação vigente.
 Evitar as fases iniciais de exploração em épocas de reprodução e/ou nidificação.
 Adoção de medidas de otimização de tráfego e diminuição das emissões de ruído.
 Otimização da circulação dos equipamentos móveis no interior da área de exploração.
 Salvaguarda das zonas de defesa.
 Evitar deixar raízes a descoberto e sem proteção em valas e escavações.
 Iniciar a recuperação paisagística o mais rapidamente possível logo que terminem as
operações nos terrenos intervencionados, de forma a prevenir a erosão dos solos e a
sua infestação por espécies exóticas e infestantes.

Fauna, Flora e
vegetação

 Desenvolver ações de manutenção nas áreas em recuperação, de modo a criar as
condições para o normal desenvolvimento das comunidades vegetais. Desta forma,
propõe-se o adequado controlo de espécies exóticas, a substituição de perdas e o
adensamento de manchas de vegetação mais ralas, fatores que permitem acelerar os
processos de recuperação natural.
 Restituição do coberto vegetal após o encerramento.
 Manutenção das cortinas arbóreas existentes.
 Utilização de espécies autóctones na revegetação dos ecossistemas afetados, e de
acordo com o Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo, conforme
previsto na recuperação paisagística.
 Manutenção do tipo de camada de desgaste existente, que mantém em termos de
cor, mais próxima com o solo envolvente e mais permeável (terra batida);
 Aspersões regulares, especialmente nos meses mais secos;
 Construção dos novos acessos nos caminhos existentes;

Paisagem

 Adoção dos trajetos mais curtos.
 Colocar os contentores em cima de sapatas de betão, de forma a minimizar a
impermeabilização e algum coberto vegetal.
 Equipamentos com cores enquadradas com a envolvente (adotar a cor branca, verde
e evitar tons fortes como o vermelho).
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Medidas de minimização
 Adoção de rede ovelheira, com sinalizações pontuais de aviso.
 Reposição do coberto vegetal o mais rápido possível e de forma progressiva;
 Recuperação faseada do coberto vegetal atual, a partir do ano 4;
 Manutenção da vegetação nas áreas não intervencionadas pela exploração;
 Suavização dos taludes para uma inclinação menor.
 Manutenção da vegetação nas áreas não intervencionadas pela exploração;
 Armazenamento do solo em pargas;
 Remoção do solo limitada apenas às áreas a explorar
 Sementeira de cobertura da parga com espécies bem adaptadas às condições edafoclimáticas;
 Colocação das pargas em locais estratégicos de modo a minimizar a visibilidade da
exploração a partir do exterior.
 Numa situação em que seja detetada a contaminação por hidrocarbonetos, deverá
proceder-se à recolha e tratamento das águas e/ou dos solos contaminados.
 Manutenção periódica dos equipamentos, de forma a prevenir derrames.
 Correto acondicionamento de todos os resíduos, em locais devidamente
impermeabilizados, e posterior encaminhamento para empresa licenciada para o seu
tratamento ou simplesmente para a sua recolha (ou retomados por fornecedores
quando são adquiridos novos equipamentos ou consumíveis).

Resíduos

 Armazenamento temporário de todos os resíduos de acordo com a sua tipologia e em
conformidade com a legislação em vigor (recipientes fechados).
 Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos devem
ser depositados em contentores especificamente destinados para o efeito, devendo
ser promovida, junto dos trabalhadores, a separação na origem das frações
recicláveis e posterior envio para reciclagem.
 Assegurar o destino final adequado para o efluente doméstico proveniente das
instalações sociais, de acordo com a legislação vigente.
 Recurso a equipamentos e veículos modernos, equipados com silenciadores e
atenuadores de ruído (escolha das melhores técnicas disponíveis);
 Manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos, de forma a não
haver um incremento de ruído;
 Monitorizações do ruído ambiental da pedreira, de acordo com o plano de
monitorização previsto;

Ruído

 Limitação da velocidade de circulação dos equipamentos e máquinas no interior da
pedreira;
 Aquisição de equipamentos que apresentem homologação acústica nos termos da
legislação aplicável e em bom estado de conservação e manutenção;
 Seleção de métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor ruido
possível.
 Manutenção das barreiras acústicas na envolvente, para absorção dos níveis
acústicos (utilização das árvores existentes como ecrãs arbóreos);
 Utilização de Equipamentos de Proteção Individual por parte dos trabalhadores
 Aspersão das vias de circulação (sobretudo nos dias secos e ventosos);

Qualidade do ar

 Aspersão regular e controlada de água na área envolvente à zona de
armazenamento/expedição dos produtos;
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Medidas de minimização
 Melhoria dos acessos, caso seja possível, através da pavimentação das vias de
circulação ou da aplicação de “tout-venant”;
 Manutenção dos acessos interiores não pavimentados;
 Limitação da velocidade dos veículos pesados no interior da área de exploração;
 Implementação de um plano de monitorização para os valores de poeiras;
 Manutenção das cortinas arbóreas existentes, com funções de absorção e
minimização de poeiras;
 Derrube de árvores reduzido ao estritamente necessário.
 Cumprir, rigorosamente, ações como o controle do tráfego e a velocidade de
circulação, a emissão de ruído e poeiras ou a minimização do impacte paisagístico,
uma vez que estes são os fatores com maior potencial causador de conflitos,
fundamentalmente de incómodo junto dos habitantes das povoações mais próximas.
 Escolher os percursos mais adequados para o transporte do material extraído,
minimizando a passagem no interior dos aglomerados populacionais e junto a locais
mais sensíveis (como escolas ou centros de saúde).
 Controle do peso bruto dos veículos pesados, no sentido de evitar a degradação das
vias de comunicação (respeito da legislação vigente).
 Controle da velocidade de circulação, dentro e fora da pedreira.
 Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável (dependendo do destino
final), deverão ser adotadas velocidades moderadas, de forma a minimizar a emissão
de poeiras e de ruído, e consequentemente, de incómodo junto dos seus habitantes.
 No que concerne a mão-de-obra, em caso de necessidade de criar novos postos de
trabalho no futuro, devem ser privilegiados recursos humanos da região, contribuindo
para o aumento da taxa de emprego do concelho de Grândola.

Socioeconomia

 Minimizar o impacte visual a partir das povoações mais próximas da pedreira, bem
como da estrada nacional contígua.
 Garantir a presença de equipamentos com homologação acústica nos termos da
legislação vigente, e que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção.
 Investir nas melhores tecnologias ao serviço da indústria extrativa, e direcionadas
especificamente para o recurso explorado (neste caso, areias com fins industriais).
 Manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos, de forma a manter
as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões de
ruído e gases, e dos riscos de contaminação dos solos e das águas.
 Aspersão da carga dos camiões, de forma a minimizar o nível de poeiras.
 Assegurar o transporte de materiais em veículos adequados, com a carga coberta, de
forma a impedir a dispersão de poeiras, ao longo do seu percurso.
 Colocação de sinalização para a obrigatoriedade dos condutores taparem a carga dos
veículos de escoamento de areias, de forma a sensibilizar outros condutores de carga
pesada que por vezes “ignoram” esta obrigação.
 Vedação e sinalização de todo o perímetro da área de intervenção, de forma a limitar
o mais possível a entrada de estranhos à pedreira, e assim evitar/minimizar acidentes.
 Promover, junto dos clientes, a utilização de camiões de fabrico recente e em bom
estado de manutenção.

Arqueologia e
património
cultural

 Acompanhamento arqueológico presencial de todas as ações com impacte no solo.
 O arqueólogo responsável pelo acompanhamento da obra deverá ainda realizar
prospeção arqueológica nas zonas destinadas a áreas funcionais da obra.
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Ordenamento do
território

Medidas de minimização
Não é necessária a execução de medidas de minimização

7. Monitorização
O EIA inclui um programa de monitorização onde se definem os procedimentos para o
controlo da evolução das vertentes ambientais consideradas mais sensíveis na sequência
da previsão de impactes, e que são as seguintes: Águas subterrâneas, Ruído, Qualidade
do Ar, Resíduos.
Para cada descritor foram definidos os objetivos a cumprir e que, perspetivam conferir,
sempre que possível, o desempenho ambiental conjeturado no presente EIA e aquele que
irá ocorrer ao longo das várias fases do projeto.
Prevê-se o envio periódico de relatórios de monitorização à autoridade de AIA, onde serão
apresentadas as ações desenvolvidas, os resultados obtidos e a sua interpretação e
confrontação com as previsões efetuadas no EIA.
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