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Ficha Resumo que acompanha o Relatório de Monitorização 

 

Parte A 
 

Dados Gerais do Relatório 
 

Denominação do RM (a) Monitorização da Fase de Funcionamento do Projeto de Ampliação da 
Unidade Extrativa da “Charneca da Guia” 

Empresa ou entidade que 
elaborou o RM RECURSO – Estudos e Projectos de Ambiente e Planeamento, Lda. 

Data emissão do RM 2017 / 04 / 04 Relatório Final (b)      Sim     Não 

Período de Monitorização a 
que se reporta o RM 

Fevereiro a março de 2017 

 

Identificação do Proponente, da Autoridade de AIA e da Entidade Licenciadora 

Proponente  Argilis – Extracção de Areias e Argilas, Lda. 

Autoridade de AIA 
  Agência Portuguesa do Ambiente 
  Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 

Entidade Licenciadora Direção Geral de Energia e Geologia e  
 

Dados do Projeto 

Designação (c)  Ampliação da Unidade Extrativa da “Charneca da Guia” 

Procedimento de AIA AIA N.º 1911 

Procedimento de RECAPE (d) Não Aplicável 

Nº de Pós-avaliação (e) Pós Avaliação n.º 554 

Áreas Sensíveis (f) Não Aplicável 

Principais características do 
Projeto e projetos 
associados (g) 

Ampliação de uma pedreira existente, cuja área do projeto é de 30,04 ha e a área de 
exploração é de 22,7 ha. 
A área do projeto tem uma área superior a 15 ha (alínea a) do n.º 2 do Anexo II do 
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro). 

 

Fatores ambientais considerados no Relatório de Monitorização (h) 

  Socioeconomia   Solos/uso de solos   Paisagem   Património 

  Qualidade do Ar   Flora/Vegetação   Fauna   Ruído 

  Recursos Hídricos   Outro _Gestão de Resíduos_ 
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Fator Ambiental (2) Recursos Hídricos / Qualidade da Água 

Versão em Vigor do 
Programa de 
Monitorização (3) 

  DIA   DCAPE   ____________________      _____/___/___ 

Objetivos da 
Monitorização (4) 

Reportar à Agência Portuguesa do Ambiente dados sobre o estado do ambiente e os 
efeitos ambientais do projeto, de forma a avaliar a eficácia das medidas previstas no 
procedimento de AIA. 
Monitorização da qualidade das águas subterrâneas, ao longo da vida útil do projeto e 
em particular na fase de desmonte por dragagem, e da qualidade da água dos lagos. 
Refere-se que ainda não foi iniciada a exploração por dragagem. 

Fase do Projeto (5)   Pré-construção   Construção   Exploração   Desativação 

Período da 
Monitorização  

8 de fevereiro de 2017 

Parâmetros N.º de Pontos de Amostragem (6) Periodicidade 

Parâmetros físico-químicos 
(pH, condutividade, CB05, CQO, 
turvação, óleos, gorduras e 
hidrocarbonetos) 

2 Semestral 

Parâmetros físico-químicos 
(cloretos, sulfatos, oxigénio 
dissolvido, dureza total, 
alcalinidade, resíduo seco, 
fosfatos, SST, nitratos, ferro e 
oxidabilidade) 

2 Trienal 

   
   
   
   
   

Parâmetros, N.º de 
Pontos e Periodicidade 
de Amostragem 

   

Principais Resultados 
da Monitorização (7) 

No ponto de monitorização Guia-Sub1 verifica-se um valor de pH ligeiramente abaixo 
do valor desejável para todos os usos da água considerados; a dureza total é inferior ao 
intervalo desejável para águas para consumo humano, e os parâmetros turvação e 
ferro estão acima dos valores paramétricos estabelecidos para este uso da água. 
No ponto de monitorização Guia AS-1, também se verificam valores baixos de dureza 
total e valores altos de turvação e ferro, comparativamente com os valores 
paramétricos estabelecidos para águas destinadas ao consumo humano. A amostra de 
água superficial revela ainda uma concentração de SST superior ao VMR para águas 
destinadas à produção de água para consumo humano. 
A concentração de hidrocarbonetos totais e óleos e gorduras encontra-se, em ambos os 
pontos de monitorização, abaixo dos respetivos limites de quantificação, o que indicia a 
inexistência de contaminação. 
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CONCLUSÕES 

Eficácia das 
condicionantes e 
medidas de 
minimização e 
compensação (8) 

As medidas de minimização implementadas correspondem às medidas estabelecidas na DIA. 
Todas as medidas foram implementadas e revelaram-se eficazes. 

Proposta de novas 
medidas, alteração 
ou suspensão de 
medidas (9) 

Não há necessidade de implementação de medidas adicionais, nem de suspensão ou 
alteração das atuais medidas. 

Recomendações (10) Não há necessidade de recomendações. 

Conclusões globais 
para o caso de RM 
Final (11) 

Não aplicável. 

 Manutenção 
1. Inclusão do parâmetro microbiológico Bactérias Coliformes na água 
recolhida na captação (N/100 ml) 
2. 
3. 

  Alteração (12) 

(…) 
  Cessação 

Fundamentos que sustentam a proposta (13) 

1. Para melhor avaliar os resultados da qualidade da água, e atendendo aos parâmetros 
considerados na aferição da qualidade da água para consumo humano. 
2. 
3. 

Proposta de 
Programa de 
Monitorização 

(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Ficha resumo que acompanha o relatório de monitorização  
Versão Março/2016  

5 

 

Fator Ambiental (2) Recursos Hídricos / Circuitos Hidráulicos Subsuperficiais e Profundos 

Versão em Vigor do 
Programa de 
Monitorização (3) 

  DIA   DCAPE   ____________________      _____/___/___ 

Objetivos da 
Monitorização (4) 

Reportar à Agência Portuguesa do Ambiente dados sobre o estado do ambiente e os 
efeitos ambientais do projeto, de forma a avaliar a eficácia das medidas previstas no 
procedimento de AIA. 
Monitorização dos rebaixamentos piezométricos do aquífero superficial e do aquífero 
subsuperficial. 

Fase do Projeto (5)   Pré-construção   Construção   Exploração   Desativação 

Período da 
Monitorização  

8 de fevereiro de 2017 

Parâmetros N.º de Pontos de Amostragem (6) Periodicidade 

Nível hidrostático (NHE) 3 Semestral 
   
   
   
   
   
   

Parâmetros, N.º de 
Pontos e Periodicidade 
de Amostragem 

   

Principais Resultados 
da Monitorização (7) 

O nível hidrostático nos pontos de monitorização encontram-se na mesma ordem de 
grandeza dos valores apresentados na análise da situação de referência (cerca de 
40 m), pelo que se considera que não existe, até ao momento, qualquer indício de 
rebaixamento do nível piezométrico decorrente da exploração. De facto, de acordo 
com a informação da proponente ainda não foi atingido o nível freático na escavação já 
realizada no Núcleo A, não tendo sido também iniciada a extração por dragagem. 
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CONCLUSÕES 

Eficácia das 
condicionantes e 
medidas de 
minimização e 
compensação (8) 

As medidas de minimização implementadas correspondem às medidas estabelecidas na DIA. 
Todas as medidas foram implementadas e revelaram-se eficazes. 

Proposta de novas 
medidas, alteração 
ou suspensão de 
medidas (9) 

Não há necessidade de implementação de medidas adicionais, nem de suspensão ou 
alteração das atuais medidas. 

Recomendações (10) Não há necessidade de recomendações. 

Conclusões globais 
para o caso de RM 
Final (11) 

Não aplicável. 

 Manutenção 
1. 
2. 
3. 

  Alteração (12) 

(…) 
  Cessação    

Fundamentos que sustentam a proposta (13) 

1. 
2. 
3. 

Proposta de 
Programa de 
Monitorização 

(…) 
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Fator Ambiental (2) Ruído 

Versão em Vigor do 
Programa de 
Monitorização (3) 

  DIA   DCAPE   ____________________      _____/___/___ 

Objetivos da 
Monitorização (4) 

Reportar à Agência Portuguesa do Ambiente dados sobre o estado do ambiente e os 
efeitos ambientais do projeto, de forma a avaliar a eficácia das medidas previstas no 
procedimento de AIA. 
Verificação do cumprimento do estabelecido no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 
janeiro, de modo a minimizar os impactes detetados e prevenir novos impactes, e 
adotar medidas de minimização complementares, em caso de incumprimento dos 
valores legais definidos 

Fase do Projeto (5)   Pré-construção   Construção   Exploração   Desativação 

Período da 
Monitorização  

17 de fevereiro e 6 de março de 2017 

Parâmetros N.º de Pontos de Amostragem (6) Periodicidade 

Nível sonoro 
equivalente (LAeq) 

2 Quinquenal 

Critério de exposição 
máxima 

2 Quinquenal 

Critério de 
incomodidade 

2 Quinquenal 

   
   
   
   

Parâmetros, N.º de 
Pontos e Periodicidade 
de Amostragem 

   

Principais Resultados 
da Monitorização (7) 

Nos recetores sensíveis mais próximos da unidade extrativa, o nível sonoro de longa 
duração é cumprido quer para o indicador de ruído diurno-entardecer-noturno (Lden), 
quer para o indicador de ruído noturno (Ln), embora a pedreira não labore neste 
período. 
O critério de incomodidade não é aplicável por os níveis sonoros serem inferiores a 
45 dB(A). 
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CONCLUSÕES 

Eficácia das 
condicionantes e 
medidas de 
minimização e 
compensação (8) 

As medidas de minimização implementadas correspondem às medidas estabelecidas na DIA. 
Todas as medidas foram implementadas e revelaram-se eficazes. 

Proposta de novas 
medidas, alteração 
ou suspensão de 
medidas (9) 

Não há necessidade de implementação de medidas adicionais, nem de suspensão ou 
alteração das atuais medidas. 

Recomendações (10) Não há necessidade de recomendações. 

Conclusões globais 
para o caso de RM 
Final (11) 

Não aplicável. 

 Manutenção 
1. Realizar nova campanha apenas quando for iniciada a exploração 
do Núcleo B ou em caso de reclamações. 
2. 
3. 

  Alteração (12) 

(…) 
  Cessação    

Fundamentos que sustentam a proposta (13) 

1. Os níveis sonoros registados nos recetores sensíveis mais próximos são inferiores a 
45 dB(A), de tal forma que não é aplicável o critério de incomodidade, e o ruído da 
unidade extrativa é impercetível. 
2. 
3. 

Proposta de 
Programa de 
Monitorização 

(…) 
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Fator Ambiental (2) Qualidade do Ar 

Versão em Vigor do 
Programa de 
Monitorização (3) 

  DIA   DCAPE   ____________________      _____/___/___ 

Objetivos da 
Monitorização (4) 

Reportar à Agência Portuguesa do Ambiente dados sobre o estado do ambiente e os 
efeitos ambientais do projeto, de forma a avaliar a eficácia das medidas previstas no 
procedimento de AIA. 

Fase do Projeto (5)   Pré-construção   Construção   Exploração   Desativação 

Período da 
Monitorização  

18 de fevereiro a 3 de março de 2017 (14 dias). 
Esta campanha é a primeira de três campanhas a realizar ao longo do ano de 2017. 

Parâmetros N.º de Pontos de Amostragem (6) Periodicidade 

Concentração de PM10 1 Quinquenal 
   
   
   
   
   
   

Parâmetros, N.º de 
Pontos e Periodicidade 
de Amostragem 

   

Principais Resultados 
da Monitorização (7) 

O valor médio da campanha (29 µg/m3) apresentou um valor inferior ao valor limite 
anual definido para a proteção de saúde humana (40 µg/m3). 
O valor limite diário (50 µg/m3) foi excedido num único dia dos 14 dias avaliados. 
Nestes dias não houve registo de níveis de concentração elevados nas estações que 
cobrem a zona em questão. Acresce referir que este resultado foi registado ao sábado 
que é um dia em que não ocorre atividade na unidade extrativa. 
O valor de 80% do valor limite (40 µg/m3) foi superado em dois dias, novamente ao 
sábado, quando não ocorre atividade na unidade extrativa. 
O limiar inferior de avaliação (25 µg/m3) e o limiar superior de avaliação (35 µg/m3) 
para as PM10 foi igualmente excedido em alguns dias. 
A análise da rosa-dos-ventos no dia de excedência (sábado) revela que as emissões de 
PM10 terão sobretudo origem em fontes situadas a sul ou a oeste e não da unidade 
extrativa em análise, que se situa a este do ponto de medição. 
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CONCLUSÕES 

Eficácia das 
condicionantes e 
medidas de 
minimização e 
compensação (8) 

As medidas de minimização implementadas correspondem às medidas estabelecidas na DIA. 
Todas as medidas foram implementadas e revelaram-se eficazes. 

Proposta de novas 
medidas, alteração 
ou suspensão de 
medidas (9) 

Não há necessidade de implementação de medidas adicionais, nem de suspensão ou 
alteração das atuais medidas. 

Recomendações (10) Não há necessidade de recomendações. 

Conclusões globais 
para o caso de RM 
Final (11) 

Não aplicável. 

 Manutenção 
1.  
2. 
3. 

  Alteração (12) 

(…) 
  Cessação    

Fundamentos que sustentam a proposta (13) 

1. 
2. 
3. 

Proposta de 
Programa de 
Monitorização 

(…) 
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Fator Ambiental (2) Gestão de Resíduos 

Versão em Vigor do 
Programa de 
Monitorização (3) 

  DIA   DCAPE   ____________________      _____/___/___ 

Objetivos da 
Monitorização (4) 

Reportar à Agência Portuguesa do Ambiente dados sobre o estado do ambiente e os 
efeitos ambientais do projeto, de forma a avaliar a eficácia das medidas previstas no 
procedimento de AIA. 
Prevenir e remediar potenciais ocorrências como os derrames e contaminação dos 
solos, o controlo das bacias de impermeabilização e a recolha seletiva de óleos e 
sucatas, entre outros resíduos, por parte de empresa credenciada, a gestão diária de 
resíduos sólidos urbanos, entre outros. 
Controlar e acompanhar o cumprimento da legislação em vigor em termos de gestão de 
resíduos. 

Fase do Projeto (5)   Pré-construção   Construção   Exploração   Desativação 

Período da 
Monitorização  

Março de 2017 

Parâmetros N.º de Pontos de Amostragem (6) Periodicidade 

Estado de manutenção 
dos contentores de 
resíduos e das bacias 
de retenção. 

- Diário 

   
   
   
   
   
   

Parâmetros, N.º de 
Pontos e Periodicidade 
de Amostragem 

   

Principais Resultados 
da Monitorização (7) 

As infraestruturas associadas ao processo industrial na unidade extrativa encontram-se 
atualmente a ser melhoradas.  
As infraestruturas existentes para depósito e armazenamento temporário de resíduos 
são atualmente insuficientes e não se encontram todas num local coberto protegido da 
chuva. 
Não foi identificado qualquer depósito ilegal de resíduos na envolvente da unidade 
extrativa ou no seu interior. Também não foram detetados quaisquer resíduos 
depositados diretamente sobre o solo, nem a queima de qualquer tipo de resíduo. 
Os inertes resultantes do processo de crivagem das areias são produzidos em 
quantidades muito pequenas, sendo utilizados na atividade de reparação dos acessos 
na exploração. 
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CONCLUSÕES 

Eficácia das 
condicionantes e 
medidas de 
minimização e 
compensação (8) 

As medidas de minimização implementadas correspondem às medidas estabelecidas na DIA. 

Proposta de novas 
medidas, alteração 
ou suspensão de 
medidas (9) 

Apesar de não existir na envolvente qualquer sinal visível de derrame ou arraste de resíduos 
ou produtos nocivos, é necessário implementar as seguintes medidas adicionais: 
- Todos os resíduos líquidos e/ou lixiviáveis devem ser armazenados num local coberto ou 

recipiente fechado e sobre uma bacia de retenção estanque de dimensões adequadas. 
- Deverá ser assegurado o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de 

acordo com a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. 
- Deve ser prevista a contenção/ retenção de eventuais escorrências/ derrames, através da 

disponibilização de materiais que impeçam a propagação do derrame. 

Recomendações (10) Não há necessidade de recomendações. 

Conclusões globais 
para o caso de RM 
Final (11) 

Não aplicável. 

 Manutenção 
1. 
2. 
3. 

  Alteração (12) 

(…) 
  Cessação    

Fundamentos que sustentam a proposta (13) 

1. 
2. 
3. 

Proposta de 
Programa de 
Monitorização 

(…) 
 
 
 

Data 2017/04/04 
 
 
 

 
_____________________________ 

Assinatura do responsável 


