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1 Introdução 
 

 

1.1. Identificação do projeto e da fase do projeto 

 

O presente documento constitui o segundo Relatório de Monitorização (RM) da fase 

de funcionamento do projeto da Concessão Mineira C-141 “Quintas da Mala”, que se 

localiza no concelho da Mealhada, distrito de Aveiro. 

 

O projeto consiste na extração de caulino, inserida numa Concessão Mineira com 

379,4 ha onde é proposta uma área de exploração com 12,8 ha. 

 

 

1.2. Identificação e objetivos da monitorização 

 

O objetivo do presente relatório é reportar à Agência Portuguesa do Ambiente, 

enquanto Autoridade de AIA, dados sobre o estado do ambiente e os efeitos 

ambientais do projeto, de forma a avaliar a eficácia das medidas previstas no 

procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA). 

 

De uma forma particular, o presente RM tem como objetivos: 

- Comparar os dados previsionais apresentados no Estudo de Impacte Ambiental 

(EIA) com os verificados durante e após a execução do projeto. 

- Verificar a boa execução das medidas de minimização propostas no EIA. 

- Identificar as possíveis situações para as quais sejam necessárias medidas de 

minimização adicionais e identificar essas medidas. 

- Em situações de reclamação, avaliar o local em causa imediatamente após a 

reclamação. 

 

O presente documento encontra-se enquadrado e foi elaborado de acordo com o 

estabelecido nos seguintes diplomas legais: 

- Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro. 

- Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro. 

 

 

1.3. Âmbito do RM 

 

O presente relatório corresponde à recolha e análise de dados relativos aos fatores 

ambientais Recursos Hídricos (Qualidade da água superficial) e Qualidade e 

Disponibilidade da Água Subterrânea. O período de monitorização corresponde aos 

meses entre setembro de 2018 e junho de 2019. 
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Área de estudo 

A Concessão Mineira C-141 “Quintas da Mala” localiza-se nas freguesias de Casal 

Comba e Barcouço, pertencentes ao concelho da Mealhada, no distrito de Aveiro. A 

área de exploração localiza-se na freguesia de Casal Comba. O acesso é realizado 

através do IC2/EN1, virando para Quintas de Mala ao km 203, seguindo depois por 

estrada camarária (EM616) até à área da exploração (ver Figura 1). No Anexo I 

apresenta-se o registo fotográfico da área de exploração da Concessão Mineira. 

 

Na área da Concessão Mineira o relevo é plano a suave, existindo relevos mais 

acentuados apenas na área de exploração. As linhas de água são de reduzida 

dimensão e com escoamento temporário. As cotas variam entre os 63 m e os 136 m e 

dentro da área de exploração entre os 100 m e os 123 m. 

 

Na área da Concessão Mineira predomina a floresta de produção de eucalipto e 

pinheiro bravo, que em algumas situações aparecem em povoamentos mistos. 

Ocorrem também áreas agrícolas, onde predomina a vinha, o olival e o milho. 

 

A este da área da Concessão Mineira localiza-se o IC2/EN1 e a oeste a 

autoestrada A1. A povoação mais próxima corresponde a Quintas de Mala localizada 

a norte. 

 

1.4. Autoria técnica do RM 

 

O presente RM foi elaborado pela firma RECURSO – Estudos e Projectos de Ambiente 

e Planeamento, Lda., pela seguinte equipa técnica: 

 
Técnico Formação académica 

Cláudia Almeida Licenciada em Engenharia do Ambiente 

Susana Marques Licenciada em Engenharia do Ambiente 
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Figura 1 – Localização da Concessão Mineira e da área de exploração. 
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2 Antecedentes 
 

 

O projeto da Concessão Mineira “Quintas da Mala” foi sujeito a procedimento de 

Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), dando cumprimento, à data, ao Decreto-Lei 

n.º 69/2000, de 3 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de 

novembro. Este diploma estabelecia que as “minas a céu aberto com uma área 

maior ou igual a 5 ha ou com produção anual igual ou superior a 150.000 ton ou, que 

em conjunto com unidade similares num raio de 1 km, ultrapassem estes valores” 

devem ser sujeitas a AIA. 

 

Neste sentido, e conforme previsto na legislação então em vigor, o proponente 

submeteu o EIA do projeto ao processo de AIA, em dezembro de 2011. Tendo 

ocorrido as diferentes fases do processo de avaliação, nomeadamente a fase de 

apreciação técnica do EIA e a emissão do respetivo parecer por parte da Comissão 

de Avaliação, o projeto obteve, em 28 de setembro de 2012, a Declaração de 

Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada aos seguintes elementos: 

1. Reconfiguração do Plano de Lavra. 

2. Reformulação do Plano Ambiental de Recuperação Paisagística. 

3. Obtenção do reconhecimento de interesse público municipal. 

4. Implementação das medidas de minimização, de compensação e dos Planos de 

Monitorização. 

5. Informar a Autoridade de AIA do início da fase de construção. 

6. Entrega dos relatórios de monitorização. 

 

O projeto encontrava-se na fase de Projeto de Execução, pelo que não houve lugar a 

verificação da conformidade ambiental do projeto de execução com a DIA. 

 

A 12 de abril de 2014 foi enviada pelo proponente à Direção-Geral de Energia e 

Geologia, enquanto Entidade Licenciadora, uma comunicação a justificar o 

cumprimento das condicionantes 1, 2 e 3 da DIA, baseada na entrada em vigor da 

revisão do PDM da Mealhada favorável ao projeto. Na sequência desta comunicação 

a Entidade Licenciadora informou estarem cumpridas as condicionantes 1, 2 e 3 da 

DIA e aprovou o Plano de Lavra da Concessão Mineira C-141 “Quintas da Mala” 

condicionado ao cumprimento das condicionantes 4, 5 e 6 da DIA. Esta 

correspondência foi apresentada no 1º RM, enviado à Autoridade de AIA em 

novembro de 2016. 

 

A 13 de janeiro de 2015 foi enviada à Entidade Licenciadora o programa trienal para 

2015, 2016 e 2017, o qual incluía a data de início da fase de funcionamento 
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(condicionante n.º 5 da DIA). A comunicação e respetiva aprovação foram 

apresentadas no 1º RM, enviado à Autoridade de AIA em novembro de 2016. 

 

O 1º RM foi apresentado em novembro de 2016, para os fatores Recursos Hídricos 

(Qualidade da água superficial), Qualidade e Disponibilidade da Água Subterrânea, 

Qualidade do Ar e Ambiente Sonoro. 

 

Em maio de 2017, a APA emitiu um parecer ao 1º RM (com a ref. S023265-201704-

DAIA.DPP), para as componentes Ruído, Recursos Hídricos e Qualidade da Água. 

Relativamente ao Ruído, a APA entende que “o relatório não explicita onde e a que 

profundidade se localizava a(s) frente(s) de exploração aquando das recolhas 

acústicas em cada ponto, pelo que esta informação deve ser apresentada nos 

próximos relatórios”. Quanto à qualidade da água e níveis piezométricos, considera 

que “os resultados das próximas campanhas de monitorização (…) são cruciais para 

se avaliar se a presença e exploração da pedreira produz impactes negativos nos 

recursos hídricos”, ainda que “deverá proceder-se à limpeza das valetas de 

drenagem das águas pluviais na exploração e na EM616, na entrada da exploração, 

de forma a garantir o adequado escoamento”. Registou ainda que “não se afigura 

adequada a comparação dos resultados do parâmetro hidrocarbonetos totais com os 

valores definidos legalmente para o parâmetro HAP, não devendo a mesma ser 

utilizada nos próximos relatórios”. 

 

As medidas adotadas para evitar, reduzir e compensar os impactes da CM Quintas da 

Mala foram as medidas de minimização estabelecidas na DIA. O 1º RM apresentou 

ainda um conjunto de medidas de minimização a serem implementadas, 

designadamente: 

- Limpeza das valetas de drenagem das águas pluviais na exploração e na EM616, 

na entrada da exploração, por forma a garantir o escoamento. 

- Corte das panículas da erva-das-pampas para evitar a dispersão de sementes. 

- Arranque/ corte dos exemplares de espécies invasoras. 

- Reforço da cortina arbórea ao longo do limite este da área de exploração. 

 

Neste período, o proponente não recebeu qualquer reclamação ou controvérsia 

relativa à Concessão Mineira. 
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3 Descrição dos programas de monitorização 
 

 

3.1. Recursos Hídricos (Qualidade da água superficial) 

 

3.1.1. Parâmetros monitorizados e locais de amostragem 

 

No âmbito do programa de monitorização para os Recursos Hídricos (Qualidade da 

água superficial) são monitorizados os seguintes parâmetros: condutividade elétrica, 

oxigénio dissolvido, pH, sólidos suspensos totais (SST), hidrocarbonetos totais, óleos 

e gorduras, carência química de oxigénio (CQO), carência bioquímica de oxigénio 

(CBO5), coliformes fecais e coliformes totais. Deve efetuar-se ainda a monitorização 

visual da drenagem perimetral, de modo a que se necessário sejam executadas as 

operações de manutenção que garantam o seu bom desempenho no período das 

chuvas. 

 

Os locais de amostragem localizam-se nos afluentes à ribeira da Lendiosa e à ribeira 

de Gandra, o mais próximo possível da área de exploração (ver Figura 2). Caso haja 

reclamações, esses pontos devem também ser monitorizados. Neste período não 

foram apresentadas queixas ou reclamações, pelo que não foram monitorizados 

pontos adicionais. 

 

Na ribeira da Gandra, o local de amostragem deveria situar-se a montante da 

estrada municipal, de modo que a água amostrada não sofra o efeito desta via. No 

entanto, verificou-se no terreno que esta condição do programa de monitorização 

não é possível cumprir, uma vez que a linha de água afluente à ribeira da Gandra 

que se localiza a montante da estrada municipal não apresenta escoamento.  

 

As coordenadas dos pontos monitorizados são as seguintes: 

 
 Longitude Latitude 

Ponto P1 (rib.ª da Gandra) 8º 27’ 24,59’’ W 40º 19’ 48,05’’ N 

Ponto P2 (rib.ª da Lendiosa) 8º 28’ 01,79’’ W 40º 19’ 32,67’’ N 

 

Na Figura 2 apresenta-se a localização dos pontos de monitorização e nas  

Fotografia 1 e Fotografia 2 encontra-se o registo dos locais de amostragem. A fonte 

de informação das linhas de água é a Carta Militar n.º 219 à escala 1:25.000 (IGeoE, 

2001). O desfasamento que se verifica entre o ponto P1 e a linha de água deve-se à 

alteração do seu leito possivelmente devido às intervenções associadas à atividade 

agrícola.  
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Figura 2 – Locais de amostragem dos Recursos Hídricos (Qualidade da água superficial). 

 

 
Fotografia 1 – Ponto P1 de monitorização na ribeira da Gandra a 28-11-2018. 
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Fotografia 2 – Ponto P2 de monitorização na ribeira da Lendiosa a 27-09-2018. 

 

3.1.2. Período definido para a prossecução dos objetivos de monitorização e da 

frequência das amostragens 

 

A frequência das amostragens é trimestral (sempre que exista caudal). Quando nos 

locais a amostrar não houver caudal, tal deve ser referido no RM. 

 

3.1.3. Métodos de amostragem, registo e tratamento de dados 

 

A metodologia de amostragem deve estar de acordo com o Decreto-Lei n.º 236/98, 

de 1 de agosto. 

 

A monitorização dos Recursos Hídricos (Qualidade da água superficial) foi realizada 

através da recolha de uma amostra de água nos pontos de monitorização previstos 

na DIA. 

 

A rede de drenagem perimetral foi avaliada por inspeção visual e registo 

fotográfico. 

 

3.1.4. Indicadores de atividade do projeto, fatores exógenos e critérios de avaliação 

 

Os indicadores definidos pela DIA para a monitorização dos Recursos Hídricos 

(Qualidade da água superficial) foram os objetivos ambientais de qualidade mínima 

para as águas superficiais, estabelecidos pelo Anexo XXI do Decreto-Lei n.º 236/98, 

de 1 de agosto. Complementarmente, e para os parâmetros que não constem deste 

anexo, deve ser considerado o Anexo XVI do mesmo diploma legal, que estabelece a 

qualidade das águas destinadas à rega. 

 

Se se verificarem desvios as medidas a adotar serão, nomeadamente, de reforço da 

inspeção sobre o estado de manutenção dos equipamentos e da sua revisão 

periódica, monitorização da maquinaria de modo a evitar derrames e controlo da 

circulação na exploração. 
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Uma vez que as linhas de água na envolvente imediata da área de exploração são 

efémeras e não têm expressão no terreno, foi necessário localizar os pontos de 

monitorização em locais mais afastados. Assim, deve ter-se em consideração fatores 

exógenos como as explorações agrícolas, existentes entre a área de exploração e os 

pontos de monitorização, e a EM616, que podem influenciar os resultados das 

análises físico-químicas. 

 

 

3.2. Qualidade e Disponibilidade da Água Subterrânea 

 

3.2.1. Parâmetros monitorizados e locais de amostragem 

 

No âmbito do programa de monitorização para a Qualidade e Disponibilidade da 

Água Subterrânea são monitorizados os seguintes parâmetros: condutividade 

elétrica, pH, SST, hidrocarbonetos totais, óleos e gorduras, CQO, CBO5 e o nível da 

água subterrânea. 

 

Os locais de amostragem correspondem aos poços P1 e P6 identificados no EIA 

(Figura 3). Na Fotografia 3 apresenta-se o registo dos locais à data da amostragem. 

 

  
Fotografia 3 – Poço P1 (a) e Poço P6 (b) de medição do nível piezométrico e parâmetros físico-químicos 

(27-09-2018). 

 

3.2.2. Período definido para a prossecução dos objetivos de monitorização e da 

frequência das amostragens 

 

A frequência de amostragens é semestral, efetuada em época de águas baixas e 

época de águas altas, se possível sempre nos mesmos meses. 

 

3.2.3. Métodos de amostragem, registo e tratamento de dados 

 

A amostragem do nível piezométrico foi realizada através da medição do nível da 

água, a partir da cota natural do terreno. 
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A amostragem dos parâmetros físico-químicos foi realizada através da recolha de 

uma amostra de água em cada um dos pontos de amostragem. 

 

 
Figura 3 – Locais de amostragem da Qualidade e Disponibilidade da Água Subterrânea. 

 

3.2.4. Indicadores de atividade do projeto, fatores exógenos e critérios de avaliação 

 

Os indicadores definidos pela DIA para a monitorização da Qualidade e 

Disponibilidade da Água Subterrânea são os valores máximos recomendados (VMR) e 

os valores máximos admissíveis (VMA) constantes do Anexo I do Decreto-Lei 

n.º 236/98, de 1 de agosto. 

 

Se se verificarem desvios as medidas a adotar serão, nomeadamente, identificar as 

fontes de poluição e intervir sobre as mesmas de modo a minimizar o impacte. 
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3.3. Qualidade do Ar 

 

3.3.1. Parâmetros monitorizados e locais de amostragem 

 

O parâmetro a monitorizar no âmbito do programa de monitorização para a 

Qualidade do Ar é a concentração de partículas em suspensão com diâmetro inferior 

a 10 µm (PM10 em µg/m3). 

 

O local de amostragem definido na DIA corresponde aos recetores sensíveis mais 

próximos. No 1 º RM, o local de amostragem escolhido corresponde ao Ponto 1 

identificado na Figura 4, localizado nas coordenadas 40,327048º N 8,458036º W. Este 

local corresponde à habitação mais próxima da área de exploração e localizada na 

direção dos ventos dominantes. 

 

 
Figura 4 – Local de amostragem da Qualidade do Ar. 
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3.3.2. Período definido para a prossecução dos objetivos de monitorização e da 

frequência das amostragens 

 

Segundo o estipulado na DIA, a frequência das amostragens deve ser estabelecida de 

acordo com os resultados obtidos na campanha a realizar e com base nos critérios da 

APA (Metodologia para a monitorização de níveis de partículas no ar ambiente em 

pedreiras). 

 

Caso não seja ultrapassado 80% do valor limite (40 µg/m3), em 50% do período de 

amostragem, só será necessária nova campanha de monitorização daí a 5 anos. Caso 

os valores sejam ultrapassados, a monitorização deve ser anual. Assim, e de acordo 

com os resultados obtidos no 1º RM, a próxima campanha só deve realizar-se em 

2021. 

 

3.3.3. Métodos de amostragem, registo e tratamento de dados 

 

A metodologia de amostragem deve cumprir o estabelecido pela Agência Portuguesa 

do Ambiente, no que respeita às medições no ar ambiente em pedreiras. 

 

As análises devem ainda respeitar as normas europeias e portuguesas de referência 

e a legislação em vigor. 

 

3.3.4. Indicadores de atividade do projeto, fatores exógenos e critérios de avaliação 

 

O indicador definido pela DIA para a monitorização da Qualidade do Ar corresponde 

ao cumprimento dos valores limite estabelecidos no Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 

de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 43/2015, de 27 de março, que 

estabelece o regime da avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente. 

 

Na análise dos resultados deve ter-se em consideração fatores exógenos, como 

grandes vias de circulação rodoviária (nomeadamente o IC2/EN1 que se encontra a 

cerca de 550 m a este da área de exploração e a autoestrada A1 a cerca de 2,7 km a 

oeste), as atividades agrícolas da envolvente e a estrada municipal EM616. 

 

 

3.4. Ambiente Sonoro 

 

3.4.1. Parâmetros monitorizados e locais de amostragem 

 

Os parâmetros monitorizados no âmbito do programa de monitorização para o 

Ambiente Sonoro é o nível sonoro equivalente (LAeq) em dB(A) e o espectro sonoro 

em terço de oitavas. Foi ainda estabelecido pela DIA que deverá ser analisado o 
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cumprimento do critério da exposição máxima, bem como o critério de 

incomodidade. 

 

De acordo com a DIA, os locais de amostragem localizam-se junto às habitações mais 

próximas da área de exploração, que correspondem aos pontos P1 e P2 

representados na Figura 5. Embora não totalmente coincidentes com os locais 

amostrados no âmbito do EIA, os locais de monitorização avaliam os mesmos 

recetores sensíveis. Caso o recetor sensível esteja sujeito à influência sonora 

significativa de outras fontes, deverá haver um ajuste na localização do ponto de 

monitorização de forma a minimizar aquelas influências. 

 

 
Figura 5 – Locais de amostragem do Ambiente Sonoro. 
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3.4.2. Período definido para a prossecução dos objetivos de monitorização e da 

frequência das amostragens 

 

A frequência das amostragens é de 3 em 3 anos e as medições deverão realizar-se 

durante o período em que ocorre a extração. 

 

De acordo com o parecer emitido pela APA sobre o 1º RM (com a ref. S023265-

201704-DAIA.DPP), apesar da frequência trienal estabelecida na DIA, “crê-se mais 

útil enquadrar a necessidade de próxima(s) campanha(s) se as frentes de exploração 

ocorrerem em situação mais crítica para a emissão e propagação sonora do que a 

situação retratada em junho de 2016. Neste contexto, considera-se que a realização 

das próximas campanhas deverá adequar-se a este princípio”. 

 

3.4.3. Métodos de amostragem, registo e tratamento de dados 

 

Os trabalhos deverão ser efetuados de acordo com o Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 

de janeiro (Regulamento Geral do Ruído, RGR) e com as especificações constantes 

na Norma Portuguesa NP ISO 1996:2011 (partes 1 e 2) e NP ISO 9613-2:1996. 

 

A DIA estabelece ainda que deve ter-se em conta a Circular de Clientes n.º 2/2007 

do Instituto Português de Acreditação, relativa à representatividade das 

amostragens de acordo com o RGR. No entanto, esta circular foi atualizada, 

devendo a representatividade das amostragens estar de acordo com o “Guia prático 

para medições de ruído ambiente – no contexto do Regulamento Geral do Ruído 

tendo em conta a NP ISO 1996”, publicado pela Agência Portuguesa do Ambiente em 

outubro de 2011. 

 

3.4.4. Indicadores de atividade do projeto, fatores exógenos e critérios de avaliação 

 

Os indicadores definidos pela DIA para a monitorização do Ambiente Sonoro são os 

valores limite definidos no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro. 

 

Se no decorrer da monitorização se verificarem níveis sonoros anómalos, deverá ser 

analisada a sua origem e implementadas medidas de minimização. 

 

Na análise dos resultados deve ter-se em consideração fatores exógenos como as 

grandes vias de circulação rodoviária na envolvente da área de estudo, 

designadamente o IC2/EN1 a cerca de 550 m a este da área de exploração e a 

autoestrada A1 a cerca de 2,7 km a oeste (ver Figura 1). 
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4 Resultado dos programas de monitorização 
 

 

4.1. Recursos Hídricos (Qualidade da água superficial) 

 

4.1.1. Resultados obtidos 

 

A monitorização da Qualidade da Água Superficial foi realizada através da recolha 

de uma amostra de água nos dois pontos de monitorização (P1 e P2), nos dias 28 de 

novembro de 2018, 27 de março e 25 de junho de 2019 (ver Figura 2, Fotografia 1 e  

Fotografia 2).  

 

As amostras de água superficial recolhidas foram objeto de análise físico-química, 

cujos boletins analíticos se encontram no Anexo III do presente documento. 

 

No Quadro 1 e Quadro 2 apresentam-se os resultados obtidos e a comparação com os 

valores máximos recomendados (VMR) estabelecidos no Decreto-Lei n.º 236/98, de 

1 de agosto, para produção de água para consumo humano (Classe A1, Anexo I), para 

água destinada à rega (Anexo XVI) e com os objetivos ambientais de qualidade 

mínima para as águas superficiais (Anexo XXI). Os dados obtidos são ainda 

comparados com os critérios de classificação dos cursos de água superficiais de 

acordo com as suas características de qualidade para usos múltiplos1. 

 

Quadro 1 – Resultado da análise físico-química às amostras de água superficial no ponto P1. 

Parâmetros 
DL n.º 236/98 

28/11/2018 27/03/2019 25/06/2019 
Anexo I Anexo XVI Anexo XXI 

CBO5 (mg/l) 3 - 5 <1,0 <1,0 <1,0 

CQO (mg/l) 
30 

(classe A3) 
- - 22,0 16,9 10,4 

Condutividade (µS/cm) 1.000 - - 274 271 285 

Hidrocarbonetos C10-C40 

(µg/l) 
- - - <50,0 <50,0 <50,0 

Óleos e gorduras (mg/l) 15* - - <0,050 <0,050 <0,050 

pH (Escala de Sorënsen) 6,5-8,5 6,5-8,4 5,0-9,0 6,9 6,7 7,0 

Oxigénio dissolvido (% sat.) 70 (VmR) - 50 89 88 90 

SST (mg/l) 25 60 - <3,0 13 4,6 

Coliformes Fecais 

(UFC/100 ml) 
20 100 - 20 22 390 

Coliformes totais 

(UFC/100 ml) 
50 - - 110 68 470 

Classificação C B B 

Classificação: A – excelente; B – boa; C – razoável; D – má; E – muito má. 
Notas: (*) Valor limite de emissão na descarga de águas residuais. VmR – valor mínimo recomendado. 

 

                                                 
1 http://snirh.apambiente.pt/snirh/_dadossintese/qualidadeanuario/boletim/tabela_classes.php 
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Quadro 2 – Resultado da análise físico-química às amostras de água superficial no ponto P2. 

Parâmetros 
DL n.º 236/98 

28/11/2018 27/03/2019 25/06/2019 
Anexo I Anexo XVI Anexo XXI 

CBO5 (mg/l) 3 - 5 <1,0 1,3 <1,0 

CQO (mg/l) 
30 

(classe A3) 
- - 13,0 13,9 21,0 

Condutividade (µS/cm) 1.000 - - 386 445 470 

Hidrocarbonetos C10-C40 

(µg/l) 
- - - <50,0 <50,0 <50,0 

Óleos e gorduras (mg/l) 15* - - <0,050 <0,050 <0,050 

pH (Escala de Sorënsen) 6,5-8,5 6,5-8,4 5,0-9,0 7,7 7,6 7,9 

Oxigénio dissolvido (% sat.) 70 (VmR) - 50 98 86 83 

SST (mg/l) 25 60 - <3,0 4,0 <3,0 

Coliformes Fecais 

(UFC/100 ml) 
20 100 - 35 43 2.600 

Coliformes totais 

(UFC/100 ml) 
50 - - 98 79 4.000 

Classificação B B C 

Classificação: A – excelente; B – boa; C – razoável; D – má; E – muito má. 
Notas: (*) Valor limite de emissão na descarga de águas residuais. VmR – valor mínimo recomendado. 

 

Relativamente à rede de drenagem, verifica-se uma evolução positiva 

comparativamente com o 1º RM, não sendo visível o arraste de inertes para fora da 

área intervencionada, nem a erosão de taludes. O escoamento superficial é 

maioritariamente direcionado para bacias de retenção localizadas no limite oeste e 

noroeste da área de exploração (ver Figura 6). A partir destas bacias, o escoamento 

decantado é encaminhado para a rede hidrológica da envolvente através dos pontos 

D e E (ver Figura 6). Os restantes pontos de encaminhamento do escoamento 

superficial (pontos A, B e C da Figura 6) escoam essencialmente pequenos troços do 

caminho que contorna a área de exploração. No Anexo I encontra-se o respetivo 

registo fotográfico. 
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Figura 6 – Escoamento superficial na área de exploração. 

 

4.1.2. Discussão, interpretação e avaliação dos resultados obtidos e da eficácia das 

medidas adotadas 

 

Os resultados apresentados nos Quadro 1 e Quadro 2 mostram que ambos os pontos 

de monitorização apresentam valores elevados de coliformes fecais e coliformes 

totais. Estes parâmetros registaram os piores resultados na última campanha (junho 

de 2019), na qual são ultrapassados os valores limite para todos os usos da água 

considerados. 

 

A comparação com os critérios de classificação da qualidade da água superficial para 

usos múltiplos permite classificar a qualidade da água no ponto P1 como “boa” 

(classe B) nas últimas duas campanhas, devido aos parâmetros microbiológicos e à 
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carência química de oxigénio, para além do oxigénio dissolvido na campanha de 

março de 2019. Na campanha realizada em novembro de 2018, a qualidade da água 

no ponto P1 revelou-se “razoável” (classe C), devido à carência química de oxigénio. 

Verificou-se portanto uma evolução positiva na classificação da água neste ponto, 

quer em termos de classificação geral, quer no número de parâmetros responsáveis 

pela classificação. 

 

No ponto P2 a classificação da qualidade da água superficial para usos múltiplos 

mostra que na última campanha de monitorização a água encontrava-se “razoável” 

(classe C), devido aos parâmetros coliformes fecais e carência química de oxigénio. 

Nas restantes campanhas a classificação foi de “boa” (classe B), devido aos 

parâmetros microbiológicos e carência química de oxigénio, para além do oxigénio 

dissolvido na campanha de março de 2019. Verifica-se assim que a evolução da 

classificação da qualidade da água superficial para usos múltiplos foi negativa neste 

ponto de monitorização. 

 

A inspeção visual da rede de drenagem permitiu observar que os taludes ao longo do 

limite sul encontram-se estabilizados com vegetação herbácea, não sendo visível o 

arraste de inertes ou erosão. As bacias de retenção existentes nos limites oeste e 

noroeste, consistem em depressões escavadas no terreno onde o escoamento 

superficial vai sendo retido até atingir a cota que permite o encaminhamento para a 

rede hidrográfica existente na envolvente. 

 

À data da visita (25/06/2019) não existia praticamente nenhuma água nestas bacias 

de retenção, nem na área de exploração. 

 

A contenção de inertes no interior da área de exploração é conseguida através das 

valetas de drenagem que encaminham o escoamento para as bacias de retenção no 

interior da área de exploração.  

 

No Anexo II é apresentada a verificação da eficácia das medidas de minimização 

estabelecidas na DIA. 

 

4.1.3. Comparação com as previsões efetuadas e com os resultados anteriormente 

obtidos e avaliação da eficácia dos métodos de amostragem 

 

No âmbito do EIA, o impacte das atividades de desmonte e depósito temporário de 

inertes sobre a qualidade da água superficial foi considerado negativo, mas pouco 

significativo, uma vez que o desmonte é efetuado sempre em tempo seco e o 

esquema de drenagem prevê que eventuais escorrências ocorram para o interior da 

área de exploração. Ainda assim, foram apresentadas, no âmbito do EIA, medidas de 

minimização para evitar o transporte de sólidos para a linha de água. 
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Não foram realizadas análises à qualidade da água superficial no âmbito do EIA, pelo 

que a respetiva comparação evolutiva apenas é possível entre o 1º RM e a campanha 

atual, e apenas para o ponto P2 já que no 1º RM o ponto P1 não apresentava caudal. 

A comparação dos dados no ponto P2 (Quadro 3) permite assim verificar uma 

evolução muito positiva, uma vez que a classificação passou de “muito má” 

(classe E) para “boa” (classe B), no período de águas altas. Os parâmetros cujos 

valores se aproximaram dos valores limite estabelecidos legalmente foram os sólidos 

suspensos totais e o oxigénio dissolvido. A CQO também diminuiu, apesar de 

continuar a ser um dos parâmetros responsáveis pela classificação. 

 

Quadro 3 – Comparação dos resultados de qualidade da água superficial no ponto P2, entre o 1º RM e 

a atual campanha. 

Parâmetros 
1º RM 

22-09-2016 

2º RM 

28/11/2018 

CBO5 (mg/l) <3 <1,0 

CQO (mg/l) 43 13,0 

Condutividade (µS/cm) 580 386 

Hidrocarbonetos (mg/l) <0,10 <50,0 

Óleos e gorduras (mg/l) 6 <0,050 

pH (Escala de Sorënsen) 7,7 7,7 

Oxigénio dissolvido (% sat.) 4,6 98 

SST (mg/l) 82 <3,0 

Coliformes Fecais (UFC/100 ml) 460 35 

Coliformes totais (UFC/100 ml) >100 98 

Classificação E B 

Classificação: A – excelente; B – boa; C – razoável; D – má; E – muito má. 

 

Relativamente à drenagem periférica, o EIA sustentava que a construção de uma 

rede de drenagem provocaria um impacte positivo na qualidade da água superficial, 

embora pouco significativo por se restringir à área de exploração. Entre o 1º RM e a 

campanha de monitorização atual verifica-se uma evolução muito positiva, não 

sendo visível o arraste de inertes para fora da área intervencionada, nem a erosão 

de taludes. Considera-se portanto que atualmente é possível verificar no terreno o 

impacte positivo desta ação do projeto. 

 

 

4.2. Qualidade e Disponibilidade da Água Subterrânea 

 

4.2.1. Resultados obtidos 

 

A monitorização da Qualidade da Água Subterrânea foi realizada através da recolha 

de amostras de água, nos dias 27 de setembro de 2018 e 27 de março de 2019, nos 

poços P1 e P62 de monitorização (ver Figura 3). Estas amostras foram objeto de uma 

análise físico-química, cujos boletins analíticos se encontram no Anexo III. 

 

                                                 
2 Nos boletins analiticos a “denominação da amostra: QM_Subt-P2” corresponde ao ponto P6. 
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No Quadro 4 apresentam-se os resultados obtidos e a comparação com os valores 

máximos recomendados (VMR) estabelecidos no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de 

agosto, para produção de água para consumo humano (Classe A1, Anexo I) e para 

água destinada à rega (Anexo XVI). Os resultados foram também comparados com os 

valores paramétricos estabelecidos para águas destinadas ao consumo humano, 

estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, na sua atual redação. 

 

Quadro 4 – Resultado da análise físico-química às amostras de água subterrânea nos poços P1 e P6. 

Parâmetros 
DL n.º 236/98 DL n.º 

306/2007 

Poço P1 Poço P6 

Anexo I  Anexo XVI 27-09-2018 27-03-2019 27-09-2018 27-03-2019 

CBO5 (mg/l) 3 - - <1,0 1,6 1,1 3,7 

CQO (mg/l) 
30 

(classe A3) 
- - 10,0 26,3 25,2 36,6 

Condutividade 

(µS/cm) 
1.000 - 2.500 214 318 320 313 

Hidrocarbonetos 

aromáticos 

policíclicos (µg/l) 

0,2* - 0,10 <0,090 <0,090 <0,090 <0,090 

Óleos e gorduras 

(mg/l) 
15** - - 0,308 <0,050 <0,050 0,057 

pH (Escala de 

Sorënsen) 
6,5-8,5 6,5-8,4 6,5-9,0 5,6 6,8 7,0 6,4 

SST (mg/l) 25 60 - 6,4 4,8 9,3 <3,0 

Notas: (*) Valor máximo admissível para hidrocarbonetos aromáticos polinucleares; (**) valor limite de emissão na descarga de águas 
residuais. 

 

O registo do nível piezométrico nos pontos de monitorização encontra-se no  

Quadro 5. 

 

Quadro 5 – Nível piezométrico nos pontos de monitorização. 

 
Profundidade da água (m) Cota do local (m) 

Cota do nível 

piezométrico (m) 

P1 P6 P1 P6 P1 P6 

27/09/2018 3,23 1,57 
104 113 

100,77 111,43 

27/03/2019 1,68 0,34 102,32 112,66 

 

4.2.2. Discussão, interpretação e avaliação dos resultados obtidos e da eficácia das 

medidas adotadas 

 

Os resultados apresentados no Quadro 4 mostram que o poço P1 apresentava, no 

período de águas baixas, um valor de pH inferior ao intervalo desejável para todos 

os usos da água considerados. No período de águas altas, o valor de pH aumentou, 

encontrando-se em conformidade com os valores legalmente estabelecidos. 

 

O poço P6 no período de águas baixas apresentava todos os parâmetros em 

conformidade com a legislação. No período de águas baixas o valor de pH 

apresentava-se ligeiramente inferior ao intervalo desejável para todos os usos da 

água considerados. Os valores de carência química e biológica de oxigénio também 
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se apresentam, neste período, superiores ao VMR para águas destinadas à produção 

de água para consumo humano. 

 

No Anexo II é apresentada a verificação da eficácia das medidas de minimização 

estabelecidas na DIA. 

 

4.2.3. Comparação com as previsões efetuadas e com os resultados anteriormente 

obtidos e avaliação da eficácia dos métodos de amostragem 

 

No âmbito do EIA, o impacte do projeto sobre a qualidade da água subterrânea foi 

considerado negativo mas pouco significativo, dado o caráter local das perturbações 

e por não se prever a afetação dos usos da água. Ainda assim, foram apresentadas, 

no âmbito do EIA, medidas de minimização para prevenir eventuais contaminações. 

Não foram realizadas análises à qualidade da água subterrânea no âmbito do EIA. 

 

No Quadro 6 são apresentados os dados registados no 1º RM e na presente campanha 

de monitorização, ambos referentes ao período de águas baixas. Os dados 

encontram-se genericamente na mesma ordem de grandeza para ambos os pontos de 

monitorização. As principais diferenças registam-se no poço P1: no valor de CQO, 

cujo valor diminuiu na presente campanha; e no valor de pH, cujo valor também 

diminuiu para valores abaixo do legalmente estabelecido. 

 

Quadro 6 - Qualidade da água subterrânea registada nas campanhas de monitorização realizadas no 

período de águas baixas. 

Parâmetros 

1º RM 

(22-09-2016) 

2º RM 

(27-09-2018) 

Poço P1 Poço P6 Poço P1 Poço P6 

CBO5 (mg/l) <3 <3 <1,0 1,1 

CQO (mg/l) 27 25 10,0 25,2 

Condutividade (µS/cm) 210 311 214 320 

Hidrocarbonetos totais (mg/l) <0,10 <0,10 <0,090 <0,090 

Óleos e gorduras (mg/l) <5 <5 0,308 <0,050 

pH (Escala de Sorënsen) 7,4 7,3 5,6 7,0 

SST (mg/l) <10 15 6,4 9,3 

 

Relativamente ao nível piezométrico, a análise feita no EIA dos impactes sobre os 

Recursos Hídricos Subterrâneos indicava um impacte negativo no aquífero 

superficial, não se prevendo a afetação dos poços que captam no aquífero de 

Tentúgal, por ser mais profundo. Assim, o impacte foi considerado negativo pouco 

significativo, por ser previsível apenas no aquífero superficial e com uma afetação 

pouco significativa dos poços na envolvente, uma vez que a exploração ocorrerá 

apenas na primavera-verão, quando o nível freático se encontra mais baixo. No 

âmbito do EIA foi ainda considerado que, tendo em consideração a direção do fluxo 

subterrâneo, seria o poço P1 aquele com maior probabilidade de afetação. 
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Na Figura 7 apresenta-se a variação temporal do nível piezométrico, onde se pode 

verificar uma ligeira diminuição da cota do nível piezométrico no período de águas 

baixas – altura em que foi registado o nível piezométrico no âmbito do EIA e do 

1º RM. Não é possível fazer qualquer análise à variação do nível piezométrico no 

período de águas altas dado não existirem dados de monitorização suficientes. 

 

No entanto, a ligeira diminuição do nível piezométrico no período de águas baixas 

em ambos os poços entre o 1º RM e o atual, permite considerar que a exploração 

não afetou o poço P1. 
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Figura 7 - Comparação dos níveis piezométricos registados na situação de referência e nas campanhas 

de monitorização realizadas. 
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5 Conclusões e recomendações 
 

 

Os resultados obtidos na monitorização efetuada na Concessão Mineira C-141 

“Quintas da Mala” permitem verificar que os impactes nos fatores ambientais objeto 

de monitorização são pouco significativos, realçando-se a evolução positiva 

verificada na rede de drenagem construída na área da exploração, que evita o 

arraste de inertes para a envolvente. Antes do próximo período húmido, recomenda-

se a manutenção da limpeza das valetas de drenagem na área de exploração, de 

forma a manter a sua eficácia. 

 

Os parâmetros de qualidade em incumprimento, quer nas águas superficiais, quer 

nas águas subterrâneas, não podem ser associadas à Concessão Mineira, mas sim a 

uma eventual contaminação microbiológica. 

 

Na presente campanha verificou-se uma ligeira diminuição da cota do nível 

piezométrico no período de águas baixas – altura em que foi registado o nível 

piezométrico no âmbito do EIA e do 1º RM. Considera-se que esta variação não se 

deve à exploração, dado que ocorreu em ambos os poços monitorizados, localizados 

a montante e a jusante da exploração. 

 

Decorrente da verificação global das medidas de minimização recomenda-se ainda a 

implementação das seguintes medidas: 

- Repor a identificação da exploração na entrada sudeste da área de exploração. 

- Arranque/ corte dos exemplares de espécies vegetais invasoras na área de 

exploração. 
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Anexo 

I Registo fotográfico 
 

 

Fotografia A.1 – Entrada na área de exploração 

(25/06/2019). 

Fotografia A.2 – Rede de drenagem de águas pluviais na 

EM616 que contorna o limite este da área de exploração 

(25/06/2019). 

Fotografia A.3 – Exemplares de espécies invasoras no interior da área de exploração: (a) erva-das-pampas; 

(b) acácias (25/06/2019). 

Fotografia A.4 – Vista para oeste (a) e para este (b) do caminho periférico que contorna a área de exploração 

(25/06/2019). 
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Fotografia A.5 – Depósito de materiais na área de exploração com valeta periférica que encaminha o escoamento 

superficial para as bacias de retenção (25/06/2019). 

Fotografia A.6 – Talude colonizado por vegetação 

herbácea no ponto A da Figura 6 (25/06/2019). 

Fotografia A.7 – Talude colonizado por vegetação 

herbácea no ponto B da Figura 6 (25/06/2019). 

Fotografia A.8 – Limite sul da área de exploração com cortina arbórea (25/06/2019). 

Fotografia A.9 – Vista para oeste (a) e para este (b) da zona sudoeste da área de exploração, onde foi realizado o 

controlo das espécies invasoras recomendado no 1º RM (25/06/2019). 
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Fotografia A.10 – Valeta que encaminha o escoamento 

superficial para a zona oeste da área de exploração 

(25/06/2019). 

Fotografia A.11 – Frente de trabalhos de exploração a 

noroeste da área recuperada (25/06/2019). 

Fotografia A.12 – Caminho periférico a sudoeste da área de exploração (25/06/2019).   

Fotografia A.13 – Pormenor das bermas do caminho junto do limite sudoeste da área de exploração (25/06/2019). 

Fotografia A.14 – Vista para norte (a) e para sul (b) do caminho que contorna o limite oeste da área de exploração 

(25/06/2019). 
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Fotografia A.15 – Vista para jusante (a) e para montante (b) do ponto C da Figura 6. Em (b) é visível a bacia que 

permite reter os inertes (25/06/2019). 

Fotografia A.16 – Valeta de drenagem que contorna o limite oeste da área de extração (25/06/2019). 

Fotografia A.17 – Vista para jusante (a) e para montante (b) do ponto D da Figura 6 (25/06/2019). 

Fotografia A.18 – Saída da bacia de retenção a montante 

do ponto D (25/06/2019). 

Fotografia A.19 – Valeta de drenagem entre os pontos D 

e E (25/06/2019). 
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Fotografia A.20 – Vista panorâmica da bacia de retenção a montante do ponto D da Figura 6: (a) vista para norte; 

(b) vista para sul (25/06/2019). 

 
Fotografia A.21 – Bacia de retenção intermédia a montante do ponto E da Figura 6 (25/06/2019). 

Fotografia A.22 – Bacia de retenção a montante do ponto E da Figura 6 (25/06/2019). 
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Fotografia A.23 – Vista para jusante (a) e para montante (b) do ponto E da Figura 6 (25/06/2019). 

Fotografia A.24 – Limite noroeste da área de exploração 

(25/06/2019). 

Fotografia A.25 – Identificação da Concessão Mineira 

(25/06/2019). 

 
Fotografia A.26 – Vista para nordeste da área recuperada no interior da área de exploração (25/06/2019). 

Fotografia A.27 – Limite oeste da área de exploração, onde foi realizada a recuperação da área e reforçada a 

cortina arbórea (25/06/2019). 
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Anexo 

II Verificação das medidas de minimização 
 

 

Medidas para a fase de exploração 
Avaliação 

da eficácia 
Observações 

DIA 1 Deve efetuar-se a vedação perimetral da área a 

explorar. 
 A área encontra-se delimitada com 

cordão de terras ou cortinas arbóreas, e 

as entradas encontram-se identificadas. 

Recomenda-se no entanto a reposição da 

identificação da Concessão Mineira na 

entrada sudeste (ver registo fotográfico 

no Anexo I). 

DIA 2 As ações do projeto devem circunscrever-se às 

áreas estritamente necessárias, evitando 

afetação do coberto vegetal em áreas 

adjacentes, sendo importante manter e reforçar 

as cortinas arbóreas de acordo com o que se 

estabelece no PARP. 

 Os trabalhos estão limitados ao interior 

da área de exploração. 

DIA 3 As operações de desmatação, destruição do 

coberto vegetal, limpeza e decapagem dos solos 

devem ser faseadas, consoante as necessidades 

de abertura de novas frentes de trabalho, de 

forma a reduzir, tanto quanto possível, a área 

de solo a descoberto e a minimizar os fenómenos 

erosivos e a exposição dos solos nos períodos de 

maior pluviosidade, diminuindo assim, a erosão 

hídrica e o arraste de material em suspensão. 

 Medida implementada. 

DIA 4 Deve proceder-se a limpeza e acondicionamento 

adequado ou transporte a depósito de todos os 

resíduos dispersos e de natureza diversa 

existentes dentro da área de exploração. 

 Medida não aplicável. 

Não são visíveis quaisquer resíduos no 

interior da área de exploração. 

DIA 5 Toda a vegetação arbustiva e arbórea presente 

nas áreas não afetadas por movimentos de terras 

(escavação, aterro ou outras manobras de 

máquinas) deve ser protegida. O abate de 

árvores e de arbustos deve limitar-se ao 

estritamente necessário. 

 Medida implementada. 

Ocorre vegetação arbustiva e arbórea na 

área não explorada. 

DIA 6 Nas ações de desarborização e/ou desmatação a 

verificar, se existirem áreas ou núcleos 

colonizados por espécies vegetais exóticas 

invasoras, o seu corte deve antecipar-se ao das 

restantes espécies, devendo ter-se em 

consideração que se devem realizar 

anteriormente à época de produção de flor e 

semente. O material vegetal ou resíduos 

vegetais resultante do corte deve, mesmo assim, 

ser alvo de remoção, transporte e eliminação 

eficiente e cuidada. 

 A recomendação apresentada no 1º RM 

sobre o controlo de espécies invasoras foi 

implementada (ver Fotografia A.9). No 

entanto, continua a verificar-se a 

ocorrência de exemplares de espécies 

vegetais invasoras no interior da área de 

exploração (ver Fotografia A.3), pelo que 

se recomenda a manutenção do seu 

controlo periódico. 
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Medidas para a fase de exploração 
Avaliação 

da eficácia 
Observações 

DIA 7 Nas ações de decapagem e remoção das terras 

de áreas que venham a verificar-se invadidas por 

espécies exóticas invasoras devem revestir-se de 

cuidados especiais quanto ao seu 

armazenamento e eliminação, não devendo 

nunca, ser reutilizadas como terra vegetal nem 

armazenadas em conjunto ou misturadas com as 

terras isentas de sementes, de forma a não 

propagar as espécies com carácter invasor 

agressivo. 

 Medida implementada. 

No entanto, continua a verificar-se a 

ocorrência de exemplares de espécies 

invasoras no interior da área de 

exploração (ver Fotografia A.3). 

DIA 8 Deve ser realizada a decapagem, de forma 

faseada, da camada superficial do solo (terra 

vegetal), possuidora de banco de sementes das 

espécies autóctones, a qual deve ser removida e 

depositada em pargas; devem ser colocadas 

próximo das áreas de onde foram removidas, 

mas assegurando que é feito em áreas planas e 

bem drenadas, devendo inclusive ser protegidas 

contra a erosão hídrica e semeadas, de forma a 

manter a sua qualidade. Em caso de ser 

necessário utilizar terras de empréstimo para 

cobertura deve ser dada atenção especial à sua 

origem, não devendo ser provenientes, em caso 

algum, de áreas ocupadas por plantas exóticas 

invasoras, para que as mesmas não alterem a 

ecologia local e introduzam plantas invasoras. 

 A terra vegetal disponível na área de 

exploração foi utilizada na área 

entretanto recuperada. 

DIA 9 Devem ser realizadas regas periódicas por 

aspersão das áreas sujeitas a movimentações de 

terras durante o período seco, de modo a 

diminuir as poeiras em suspensão. 

 Medida implementada. 

DIA 10 Deve ser equacionada a possibilidade de 

mudança gradual da totalidade ou de parte dos 

depósitos de inertes (stocks) para áreas de 

menor cota, eventualmente já exploradas, de 

forma a minimizar a sua exposição aos ventos e 

o impacte visual. 

 Neste período os depósitos mantiveram-se 

no local aprovado no âmbito do EIA. 

DIA 11 Nas frentes em que se efetua a extração dos 

materiais deve ser garantida a estabilidade 

através de um desmonte com taludes 

adequados, com as dimensões e metodologias de 

exploração definidas no Plano de Lavra. O 

avanço da lavra deve ser desenvolvido em 

função da orientação das fraturas e da 

estratificação de modo a garantir maior 

estabilidade dos taludes em exploração. 

 O Plano de Lavra aprovado está a ser 

cumprido. 

DIA 12 Os depósitos de materiais devem ter uma 

dimensão adequada, com declives pouco 

acentuados e um sistema de drenagem, de modo 

a evitar a ocorrência de fenómenos erosivos. 

 Os depósitos de materiais têm dimensões 

razoáveis (ver registo fotográfico no 

Anexo I). Em torno dos depósitos foram 

criadas valetas que encaminham o 

escoamento para o interior da área de 

exploração. 
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Medidas para a fase de exploração 
Avaliação 

da eficácia 
Observações 

DIA 13 Os materiais sobrantes que resultam da 

exploração da Concessão Mineira, tais como 

terras vegetais e materiais estéreis devem ser 

reutilizados na recuperação paisagística da 

mesma, de acordo com o estabelecido no PARP. 

 Medida implementada. 

As terras sobrantes foram utilizadas na 

área recuperada. 

DIA 14 As frentes de exploração que sejam postas a 

descoberto devem ser sujeitas a uma avaliação 

geológica, de modo a identificar eventuais 

elementos geológicos que possam constituir 

valores geológicos com interesse patrimonial. O 

procedimento técnico a adotar deve apontar 

sempre para a sua preservação e acessibilidade. 

 Medida implementada.  

Não foram detetados elementos 

geológicos de interesse patrimonial. 

DIA 15 Deve ser salvaguardada a criação de taludes com 

pendentes adequadas a uma aplicação adequada 

do coberto vegetal previsto, por forma a evitar a 

ocorrência de fenómenos erosivos e de 

movimentos de vertente. 

 O Plano de Lavra aprovado está a ser 

cumprido. 

DIA 16 Caso haja afetação de captações de águas 

subterrâneas (Poço P1 ou outro em situação 

idêntica), estas devem ser repostas, se possível 

por aprofundamento ou por construção de outra 

noutro lugar a acordar com o(s) proprietário(s). 

Sendo impossível, o(s) proprietário(s) deve(m) 

ser indemnizado(s). 

 Na presente campanha de monitorização 

verificou-se uma ligeira diminuição da 

cota do nível piezométrico no período de 

águas baixas, não sendo a mesma devida 

à exploração. 

 

DIA 17 Deve ser implementada uma rede de drenagem 

na zona de escavação e de depósito de 

materiais, de modo a evitar o arraste de 

materiais pelas águas de escorrência. 

 A rede de drenagem construída é 

atualmente eficaz e permite a retenção 

dos inertes no interior da área de 

exploração. 

DIA 18 Deve proceder-se à manutenção e revisão 

periódica de todas as máquinas e veículos afetos 

a exploração, de forma a manter as normais 

condições de funcionamento, garantindo o 

cumprimento dos limites de emissão sonora e 

assegurando a minimização dos riscos de 

contaminação dos solos e das águas decorrente 

de derrames acidentais. A manutenção das 

máquinas e veículos deve ser efetuada fora da 

área de exploração. 

 Medida implementada. 

DIA 19 Não deve ser permitida a deposição de qualquer 

tipo de resíduos na área de exploração. 
 Medida implementada. 

Não existem quaisquer resíduos no 

interior da área de exploração. 

DIA 20 Devem ser construídas valas de drenagem e 

decantação das águas de escorrência, durante a 

exploração, sempre que se verifiquem no 

terreno situações de arraste de partículas. 

 A rede de drenagem construída é 

atualmente eficaz e permite a retenção 

dos inertes no interior da área de 

exploração. 

DIA 21 Sempre que ocorra um derrame de produtos 

químicos no solo (por exemplo óleos e/ou 

combustíveis resultantes de eventuais 

acidentes/derrames dos equipamentos), deve 

proceder-se à recolha e tratamento adequado do 

solo e/ou água contaminada, se necessário com 

o auxílio de um produto absorvente adequado, e 

ao seu armazenamento e envio para destino 

final ou recolha por operador licenciado. 

 Neste período não foram registadas 

situações deste tipo. 
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Medidas para a fase de exploração 
Avaliação 

da eficácia 
Observações 

DIA 22 No caso da utilização no PARP de composto, este 

deve ser maturado. 
 Neste período não foi utilizado composto. 

DIA 23 A compostagem dos resíduos vegetais deve ser 

efetuada em local impermeável, de modo a que 

haja controlo sobre o tratamento e destino final 

dos lixiviados formados nesta operação. 

 Neste período não foi realizada a 

compostagem de resíduos vegetais. 

DIA 24 Não devem ser utilizados adubos facilmente 

mobilizáveis pela água, nem fitossanitários, de 

modo a evitar a deterioração dos Recursos 

Hídricos. 

 Medida implementada. 

DIA 25 Qualquer descarga de água procedente da zona 

de exploração deve ser precedida de título de 

utilização, solicitado à ARHC. 

 Medida não aplicável. 

DIA 26 Deve proceder-se à transmissão de informação 

prévia e adequada à população relativa ao 

planeamento dos trabalhos, por via das 

respetivas Juntas de Freguesia. 

 Medida não aplicável. 

DIA 27 A aquisição de bens e serviços, quando 

necessário, deve realizar-se à escala local. 
 Medida implementada. 

DIA 28 Todos os veículos de transporte de inertes 

devem circular sempre com a carga 

devidamente protegida por uma lona. 

 Medida implementada. 

DIA 29 A circulação de máquinas pesadas e de outras 

viaturas deve ser condicionada às zonas de 

trabalho e aos acessos previamente definidos. 

 Medida implementada. 

DIA 30 Os trajetos de transporte devem ser 

frequentemente regados, devendo a frequência 

de rega ser superior nas épocas secas e nos dias 

de ventos mais fortes. 

 Medida implementada no interior da área 

de exploração. 

DIA 31 A velocidade de circulação dos veículos deve ser 

limitada de forma a evitar a geração de poeiras 

nos dias secos (entre 10 e 30 km/h). 

 O limite de velocidade encontra-se 

estabelecido em 20 km/h e indicado nas 

placas de identificação (Fotografia A.25). 

DIA 32 A circulação de máquinas e de outras viaturas 

deve ser condicionada às zonas de extração e 

aos acessos construídos, evitando uma maior 

afetação do coberto vegetal nas zonas 

adjacentes. 

 Medida implementada. 

DIA 33 Deve proceder-se à reposição dos pavimentos 

cuja causa da degradação seja imputável a 

circulação de máquinas e viaturas afetas ao 

projeto. 

 Neste período não se verificaram 

situações de degradação de pavimentos. 

DIA 34 Deve efetuar-se o acompanhamento 

arqueológico integral de todas as operações que 

impliquem movimentações de terras durante as 

fases de desmatação e decapagem (até se 

atingirem níveis arqueologicamente estéreis). 

Este acompanhamento deve ser garantido, 

igualmente, caso seja necessário proceder a 

abertura de novos caminhos. 

Sem informação. 
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Medidas para a fase de exploração 
Avaliação 

da eficácia 
Observações 

DIA 35 Os trabalhos, durante a fase preparatória e fase 

de exploração, poderão ficar suspensos, caso 

sejam encontrados vestígios arqueológicos. O 

arqueólogo fica também obrigado a comunicar 

de imediato ao IGESPAR, I.P. as ocorrências, 

acompanhadas de uma proposta de medidas de 

minimização a implementar. Deve ser tido em 

consideração que as áreas com vestígios 

arqueológicos a ser afetadas têm de ser 

integralmente escavadas antes de serem 

devolvidas à exploração. 

Sem informação. 

DIA 36 Deve efetuar-se a sinalização e vedação 

permanente das ocorrências patrimoniais que 

possam surgir durante os trabalhos e que se 

situem a menos de 100 m da frente de 

exploração e seus acessos, de modo a evitar a 

passagem de maquinaria e pessoal afeto 

enquanto se efetuam os trabalhos arqueológicos.

Sem informação. 

Avaliação da eficácia:  - Medida muito eficaz;  - Medida eficaz;  - Medida não aplicável;  Medida não implementada. 

 

Medidas de compensação 
Avaliação 

da eficácia 
Observações 

Devem apoiar-se projetos locais de educação e de 

sensibilização ambiental da iniciativa das Juntas de 

Freguesia, Escolas ou Associações ligadas ao ambiente. 

 O proponente desconhece a existência de 

projetos locais de educação e 

sensibilização ambiental. 
Avaliação da eficácia:  - Medida muito eficaz;  - Medida eficaz;  - Medida não aplicável;  Medida não implementada. 

 

Medidas recomendadas no 1º RM 
Avaliação 

da eficácia 
Observações 

Limpeza das valetas de drenagem das águas pluviais na 

exploração e na EM616, na entrada da exploração, por 

forma a garantir o escoamento. 

 Medida implementada. 

Corte das panículas da erva-das-pampas para evitar a 

dispersão de sementes. 
 Medida implementada. 

Arranque/ corte dos exemplares de espécies invasoras.  Medida implementada. 

Reforço da cortina arbórea ao longo do limite este da 

área de exploração. 
 Medida implementada. 

Corresponde à área recuperada, cujos 

exemplares arbóreos já se encontram 

plantados. 
Avaliação da eficácia:  - Medida muito eficaz;  - Medida eficaz;  - Medida não aplicável;  Medida não implementada. 
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Anexo 

III Boletins analíticos da qualidade da água 
 

 

- Amostras de água superficial. 

- Amostras de água subterrânea. 
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