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1 INTRODUÇÃO 

No âmbito do processo de Avaliação de Impacte Ambiental do Projecto de Ampliação da 
Pedreira n.º4360 – Governo e na sequência do pedido elementos adicionais, para efeitos de 
conformidade, formalizado pela Comissão de Avaliação (Agência Portuguesa do Ambiente 
(APA) através do ofício n.º13109 de 12/09/2008, com a Ref.ª 1474/08/GAIA, apresentam-se de 
seguida os elementos julgados convenientes para o cabal esclarecimento das dúvidas e 
questões aí expressas. 

Este documento constitui, por esse facto, um aditamento ao citado EIA. 

 

2 RESPOSTA AO PEDIDO DE ELEMENTOS ADICIONAIS PARA EFEITOS DE 
CONFORMIDADE 

A fim de facilitar a exposição será efectuada uma clarificação do que foi descrito no Estudo de 
Impacte Ambiental para cada descritor, e uma descrição dos trabalhos desenvolvidos para a 
elaboração do presente Aditamento. De seguida, apresenta-se um resumo das questões 
colocadas, na ordem e sequência do pedido de elementos (ofício da APA), acompanhado da 
respectiva resposta. 

2.1 GERAL 

 

QUESTÃO 1. Número de anos que a pedreira se encontra em laboração 

A pedreira já se encontra em laboração há 30 anos. 

 

QUESTÃO 2. 
Cartografia da envolvente com indicação das pedreiras existentes licenciadas 
ou não, e das pedreiras já licenciadas (caso existam) mas que não se 
encontram ainda em laboração 

No Anexo I apresenta-se um ortofotomapa georeferenciado com a localização das pedreiras 
existentes na envolvente à área do projecto. Segundo informações obtidas junto da Câmara 
Municipal de Guimarães todas essas pedreiras encontram-se licenciadas e presentemente 
activas, conforme se constata nas duas plantas fornecidas por essa entidade, também 
presentes no Anexo I. 

 

QUESTÃO 3. 
Cartografia georeferenciada (ortofotomapa), preferencialmente em formato 
A3, onde se indique a localização do projecto e os acessos a utilizar, bem 
como as populações mais directamente afectadas pelo projecto 

No Anexo II remete-se um ortofotomapa georeferenciado com a localização da área do 
projecto, dos principais acessos utilizados e a utilizar e das populações mais directamente 
afectadas. 



 

QUESTÃO 4. 
Equipamentos e infra-estruturas que possam potencialmente ser afectadas 
pelo projecto, como, por exemplo, redes de transporte de energia eléctricas, 
condutas de abastecimento de água e antenas de telecomunicações 

Conforme descrito no capítulo IV do EIA o projecto afectará exclusivamente uma linha de 
média tensão que actualmente atravessa a área de ampliação da extracção. 

Essa linha de média tensão será desviada conforme se pode observar na planta1 remetida pela 
EDP que se apresenta no Anexo III. 

Os trabalhos de desvio da linha de transporte de energia eléctrica, segundo informações da 
EDP, serão executados em 25 dias úteis e contemplam as seguintes acções: 

1. Preparação do terreno;  

2. Abertura de cavidades para os novos apoios;  

3. Fixação por maciço betuminoso das bases dos apoios;  

4. Montagem dos apoios;  

5. Execução do novo traçado da linha Média Tensão;  

6. Corte da Linha Média Tensão actual e ligação do novo traçado;  

7. Desmantelamento da linha sobrante (velha) e dos respectivos apoios;  

8. Limpeza e arrumação da área intervencionada.  

 

QUESTÃO 5. 
Área da concessão, área a licenciar, área de escavação, área de defesa, 
área de anexos, volume de reservas úteis, volume de estéreis e produção 
anual 

Na tabela seguinte apresentam-se os dados solicitados: 

Área da concessão  44 ha (corresponde ao total da área da pedreira) 

Área a licenciar 37,7 ha 

Área de escavação 32,2 ha 

Área de defesa 3,3 ha 

Área de anexos 7,8 ha 

Volume de reservas úteis 15 263 912m3 

Volume de estéreis Não aplicável dado que toda a rocha desmontada é 
aproveitada para fins industriais, ou seja, produção de 
agregados e de rocha ornamental. A complementaridade 
entre estas duas actividades possibilita o aproveitamento 
integral da rocha desmontada, pelo que não há lugar há 
formação de escombreiras de rocha rejeitada. 

Produção anual 1 220 000 t 

 

                                                 
1 A escala indicada na planta não corresponde à impressão apresentada no Anexo III. A escala da planta 
do Anexo III é de aproximadamente 1/4278. 
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2.2 PLANO AMBIENTAL DE RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA (PARP) 

 

QUESTÃO 6. 
Revisão do orçamento do PARP, com a actualização dos preços unitários e a 
inclusão dos custos associados às operações de manutenção da vedação, da 
cortina arbórea e da rede de drenagem 

O orçamento do PARP foi revisto e apresenta-se em seguida: 

Designação dos Trabalhos Unid. Quant. 
Preço 

Unit. (€) Total (€) 

FASE I        

Conservação e fomento da vegetação. v.g.                  800,0 €  

Cortinas arbóreas. m
2
 9450        0,50 €            4.725,0 €  

Construção de pargas. v.g -  -            1.200,0 €  

Vedações. m 3478        0,90 €            3.130,2 €  

Total da Fase I                 9.855,2 €  

FASE II        

Modelação das bancadas v.g. -  -            6.800,0 €  

Rede de drenagem m 1990        1,20 €            2.388,0 €  

Abertura de covas nas bancadas, incluindo 
colocação de terras vegetais e fertilização:         

- Covas para árvores un 1230        7,40 €            9.102,0 €  

- Covas para arbustos un 2460        5,20 €          12.792,0 €  
Plantações e sementeiras nas bancadas, incluindo 
o preço das plantas, colocação e regularização de 
solos:         

      - Plantação de árvores un 1230        6,60 €            8.118,0 €  

      - Sementeira de arbustos un 2460        3,20 €            7.872,0 €  

Sistema de rega v.g.               2.700,0 €  

Enchimento da escavação m
3
 980000        0,05 €          49.000,0 €  

Total da Fase II               98.772,0 €  

FASE III        

Desmantelamento das instalações anexas. v.g             30.600,0 €  
Reabilitação dos solos (nas áreas providas de 
solos originais). m

2
 680        0,40 €               272,0 €  

Movimentação de solos (constituição de camadas 
de solo). m

3
 13065        0,25 €            3.266,3 €  

Plantações, incluindo o preço das plantas, a 
abertura de covas e regularização de solos. un 480        9,60 €            4.608,0 €  

Sementeiras, incluindo o preço das sementes e 
regularização de solos. m

2
 188960        0,18 €          34.012,8 €  

Sistema de rega.  v.g -  -            2.600,0 €  

Medidas de controlo e monitorização. v.a 34 1.000,00 €          34.000,0 €  



Designação dos Trabalhos Unid. Quant. 
Preço 

Unit. (€) Total (€) 

 inclui, limpeza de acessos, sinalização, limpeza 
de matos, sistemas de drenagem, correcções 
adubos, controlo assentamentos        

Total da Fase III             109.359,1 €  

Total da Recuperação Paisagística             217.986,3 €  

 
As alterações introduzidas encontram-se assinaladas a cor de laranja e reflectem um 
diferencial de 46.200,0 € comparativamente com o montante estabelecido no orçamento 
inicial. 

No que se refere aos custos associados às operações de manutenção da vedação, da cortina 
arbórea e da rede de drenagem estes já se encontram inseridos na acção da Fase III 
designada por medidas de controlo e monitorização, cujo montante anual é de 1000€. 

 

2.3 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

 

QUESTÃO 7. 
Declaração de Interesse Municipal emitida pela Assembleia Municipal, no que 
respeita à ocupação de solos de REN; 

No Anexo IV remete-se a Declaração de Interesse Municipal aprovada pelo Vereador 
responsável pela Divisão de Sistema de Informação Geográfica da Câmara Municipal de 
Guimarães. Conforme comprova na alínea b) e d) do ponto 4.2, páginas 7 e 8 do documento 
que consta no Anexo V a competência para a emissão deste tipo de declarações foi 
transferida da Assembleia Municipal para o Vereador da Divisão acima referida. 
 

QUESTÃO 8. 
Parecer da Câmara Municipal demonstrando o interesse para a economia do 
concelho, relativamente à ocupação de Áreas Florestais Não Condicionadas; 

No Anexo VI apresenta-se a Declaração de Interesse para a economia do concelho emitida 
pela Câmara pelo facto do Projecto de Ampliação da Pedreira n.º4360-Governo ocupar Áreas 
Florestais Não Condicionadas, dado assim cumprimento ao disposto na alínea e) do art. 41º do 
Regulamento do Plano Director Municipal (PDM) de Guimarães. 
 

QUESTÃO 9. 
Esclarecimentos no que respeita à classe de inserção da área da pedreira no 
PDM em revisão e respectiva Proposta de Regulamento; 

Na proposta de revisão do PDM de Guimarães a área do projecto ainda não intervencionada 
e que se encontra actualmente classificada na Carta de Ordenamento como Área Florestal 
Condicionada e Não Condicionada será alterada em termos de uso para a classe de Espaço 
Florestal de Protecção. Na proposta de revisão do regulamento esse uso será compatível com 
a actividade de pedreiras desde que seja cumprido o disposto no artigo dedicado às 
condições de edificabilidade de pedreiras. 

A restante área do projecto, que já se encontra intervencionada será classificada como 
Espaço de Indústria Extractiva. 

Esta informação teve por base o parecer emitido pela Câmara Municipal de Guimarães sobre 
esta matéria, o qual se remete no Anexo VII. 
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2.4 USO DO SOLO 

 

QUESTÃO 10. Tipo e densidade das espécies vegetais existentes na área de ampliação; 

No Anexo VIII remete-se o Inventário Florístico da área de ampliação da Pedreira com o 
levantamento do tipo e frequência das espécies vegetais existentes nessa área.  
 

QUESTÃO 11. 

Medidas de minimização a aplicar na vertente su-sudoeste na qual têm vindo 
a ser depositadas os solos decapados e as lamas resultantes do processo de 
tratamento das águas residuais provenientes do corte de rocha ornamental e 
da lavagem de areias, vertente essa sujeita aos processos erosivos (pp.119 e 
120 do EIA); 

Até ao momento na área onde estão a ser depositadas as pargas e as lamas resultantes do 
tratamento das águas residuais provenientes do corte de rocha ornamental e da lavagem de 
areias já foram implementadas acções para garantir a estabilidade dos taludes criados, que 
consistiram na plantação de vegetação e na deposição de material rochoso na base dos 
taludes que se encontram a uma cota inferior. 

Outras medidas a implementar como meio de minimização desses processos erosivos serão 
designadamente a: 

• Construção de uma rede de drenagem de águas pluviais nos taludes do depósito de 
lamas enquanto não for possível utilizar as lamas aí depositadas na recuperação da 
área extractiva; 

• Deposição exclusivamente de lamas previamente desidratadas no filtro de prensas a 
instalar com o projecto; 

• Sementeira de espécies herbáceas e arbustivas nas encostas dos taludes; 

• Remoção das lamas depositadas logo para áreas a recuperar, ou seja, para as áreas 
que já não irão ser exploradas; 

Estas acções estão previstas no projecto e no EIA como medidas de minimização de impactes 
do solo (páginas 46 e 123 do EIA). 

 

2.5 QUALIDADE DO AR 

 

QUESTÃO 12. 
Cartografia georeferenciada (ortofotomapa), preferencialmente em formato 
A3, com a localização exacta e distância dos receptores sensíveis à futura 
área de implantação e respectivos limites da pedreira; 

A distância de cada um dos receptores sensíveis considerados aos limites da área do projecto 
apresenta-se na tabela seguinte: 

Receptor sensível L1 L2 L3 L4 

Distância ao Limite da área do projecto (m) 190 7 128 27 



Na página 8 do Anexo Técnico da Qualidade do Ar indicaram-se as distâncias de cada um 
dos receptores sensíveis ao actual limite da área da pedreira, contudo no Anexo IX remete-se 
ortofotomapa georeferenciado com a informação solicitada e em cima descrita. 
 

QUESTÃO 13. 
Medidas de minimização expressas no EIA que se encontram já 
implementadas à data das medições; 

Das medidas de minimização indicadas no EIA, já se encontravam implementadas à data das 
medições de partículas (PM10) as seguintes: 

• A via de acesso à báscula, desde a EN 583,encontra-se asfaltada; 

• A utilização do camião cisterna para aspersão das vias internas de circulação de 
pesados da pedreira; 

• A existência e funcionamento de aspersores de água nas unidades de britagem, em 
particular nos primários, pré-stock, moinhos, crivos e torvas e na saída dos tapetes; 

• A utilização dos equipamentos de perfuração sempre com o sistema de captação 
de poeiras acoplado; 

 

QUESTÃO 14. 
Estimativas dos valores de concentração de partículas (PM10) junto dos 
receptores sensíveis identificados, para as diferentes fases de exploração, 
depois de implementadas as medidas de minimização propostas no EIA; 

No Anexo X apresenta-se o Relatório de Previsão da Qualidade do Ar - PM10 elaborado pelo 
CTCV- Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro, com a estimativa dos valores de 
concentração de partículas (PM10) junto dos receptores sensíveis considerados no EIA, na fase 
de exploração do projecto. 

Da análise desse relatório pode concluir-se que na fase de exploração do projecto se estimam 
para cada receptor sensível as seguintes concentrações de PM10, designadamente: 

Receptor sensível  Concentração média diária (µg/m3)* Valor limite diário (µg/m3) 

L1 28-29 

L2 28-29 

L3 28 -29 

L4 28-29 

50 

(*) resultados obtidos nos cenários C8 e C9 da modelação 

Estes valores de concentração de partículas já contemplam as medidas de minimização 
propostas no EIA. O intervalo da concentração média diária de partículas (PM10) depende do 
teor de humidade (10 ou 1%) que possa existir no pavimento. 

Considerando a informação presente no relatório pode concluir-se que na fase de exploração 
do projecto e nos receptores sensíveis considerados se estimam concentrações de PM10 
inferiores ao valor limite legal. 

Desta forma, os impactes inerentes às emissões de PM10 gerados na proximidade da área do 
projecto serão negativos e directos, contudo pouco significativos e reversíveis. 

Em resultado do estudo efectuado propõem-se ainda as seguintes medidas de minimização: 

• Extensão do sistema de aspersão de água às vias de circulação internas da pedreira, 
em particular nas que servirão de acesso às novas centrais de betão pronto e 
betuminoso e à área de extracção. Esta acção também deverá contemplar o principal 
acesso à pedreira, ou seja, a estrada asfaltada que liga a EM583 à entrada da pedreira; 

• Imposição de um limite máximo de velocidade de 20-25 km/h para a circulação de 
veículos nas vias internas da pedreira; 
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2.6 AMBIENTE SONORO - RUÍDO 

QUESTÃO 15. 

Reformulação da Caracterização da Situação de Referência no sentido de 
dar cumprimento às disposições do Regulamento Geral de Ruído, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º9/2007 de 17 de Janeiro; (Na ausência de classificação 
acústica se zonas por parte dos municípios de Guimarães e Póvoa de Lanhoso, 
deverão ser considerados os valores limite de exposição para zonas não 
classificadas, isto é de 63 dB(A) para o período de 24 h (diurno, entardecer e 
nocturno) e 53 dB(A) para o período nocturno; 

No Anexo XI-A apresenta-se o Relatório de Medição dos Níveis de Pressão Sonora ao abrigo do 
DL9/2007, de 17 de Janeiro (Ambiminho, 2008) e a reformulação da Caracterização da 
Situação de Referência remete-se no Anexo XI-B. 
 

QUESTÃO 16. Distância de cada um dos receptores considerados aos limites da pedreira; 

A distância de cada um dos receptores considerados aos limites da área do projecto 
apresenta-se na tabela seguinte e no ortofotomapa georeferenciado presente no Anexo XII. 

Receptor L1 L2 L3 L4 L5 

Distância ao limite da área da pedreira (m) 186 18 14,3 58 179 

Contudo é de referir que no Anexo Técnico – Qualidade do Ambiente – Ruído do EIA foram 
indicadas as distâncias destes receptores ao actual limite da área da pedreira. 
 

QUESTÃO 17. Escala das figuras 22 e 23; 

A escala da figura 22 é de 1/14833 e 1/7120 respectivamente para a figura superior e inferior. A 
escala da figura 23 é de 1/9434.  
 

QUESTÃO 18. Reavaliação do ponto do receptor L1 

No Anexo XI-A apresentam-se os resultados referentes à reavaliação do ponto inerente ao 
receptor L1. 
 

QUESTÃO 19. 

Reformulação da avaliação de impactes no sentido de permitir um 
entendimento claro dos resultados da ampliação da pedreira em termos de 
impactes sobre o ambiente sonoro, nomeadamente: 

• Número e tipo de equipamentos utilizados actualmente e a utilizar 
após a ampliação, bem como as respectivas emissões; 

• Cálculo do valor de cada um dos indicadores (Lden, Ln, LAR) em cada 
um dos receptores considerados após a ampliação, com recurso a 
software de previsão adequado; 

No Anexo XIII-A remete-se o Estudo Acústico que contempla a Previsão e Mapeamento de 
Campos Sonoros Exteriores na Área de Implantação da Pedreira n.º4360. Este estudo inclui 
ainda o número, tipo e respectivas emissões dos equipamentos utilizados actualmente e a 
utilizar após a ampliação e os valores dos indicadores Lden, Ln, LAR em cada um dos receptores 
para a situação futura, ou seja, após a ampliação.  



A reformulação da avaliação de impactes apresenta-se no Anexo XIII-B. 
 

QUESTÃO 20. 
Medidas de minimização a adoptar, bem como a respectiva eficácia, de 
forma a dar cumprimento aos valores limite fixados pela legislação; 

Mediante os resultados obtidos e apresentados nos Anexos XI- A e XIII- A propõem-se as 
seguintes medidas de minimização adicionais que visam complementar as já apresentadas no 
EIA e garantir o cumprimento aos valores limite fixados no D.L. 9/2007 de 17 de Janeiro: 

• Reforço do isolamento sonoro das paredes e do tecto do pavilhão novo de rocha 
ornamental e revestimento dos paramentos interiores com material acusticamente 
absorvente, por forma a possibilitar uma redução da emissão das paredes e tecto em 
10 dB(A)/m2; 

• Substituição de máquinas ou de constituintes das mesmas com menores potências 
sonoras. Caso esta acção não seja viável ou suficiente, as mesmas deverão ser 
encapsuladas; 

• Elaboração de um Plano de manutenção dos equipamentos de utilização no exterior 
que contemple a avaliação das suas emissões sonoras e as necessárias medidas de 
prevenção/correcção; 

• Na aquisição de novo equipamento devem ser privilegiadas as soluções que minimizem 
as emissões sonoras, devendo sempre os equipamentos de utilização no exterior cumprir 
as disposições legais constantes no Decreto-Lei n.º221/2006, de 8 de Novembro; 

• Na instalação de novos equipamentos ou na redefinição do layout existente deve ser 
privilegiada a implantação de equipamentos e máquinas nas vertentes Sul e Este da 
área da pedreira. 

• Alteração do trajecto interno de circulação dos camiões da vertente Oeste para a 
vertente Este, conforme ilustrado na Figura 6 da página 19 do Relatório presente no 
Anexo XIII-A. 

De salientar que a eficácia destas medidas acima referidas foi avaliada através da simulação 
de um cenário adicional no software computacional de simulação da emissão e propagação 
sonora “IMMI Premium” utilizado no estudo apresentado no Anexo XIII-A. 
 

2.7 RESUMO NÃO TÉCNICO 

Assim, o Resumo Não Técnico, reformulado e actualizado com as informações desta adenda, 
será remetido em conjunto. 
 

3 ANEXOS 
 
Anexo I – Plantas fornecidas pela Câmara Municipal de Guimarães e Ortofotomapa 

georeferenciado com a localização das pedreiras existentes na envolvente à 
área do projecto; 

Anexo II - Ortofotomapa georeferenciado com a localização da área do projecto, dos 
principais acessos e das populações; 

Anexo III - Planta remetida pela EDP com o novo traçado da linha de média tensão; 

Anexo IV - Declaração de Interesse Público Municipal emitida pela Câmara Municipal de 
Guimarães; 

Anexo V - Declaração da Câmara Municipal de Guimarães sobre a delegação de 
competência da Assembleia Municipal para Vereadores; 

Anexo VI - Declaração de Interesse para a economia do concelho emitida pela Câmara 
Municipal de Guimarães; 
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Anexo VII- Esclarecimentos da Câmara Municipal de Guimarães no que respeita à classe 
de inserção da área da pedreira no PDM em revisão e respectiva Proposta de 
Regulamento; 

Anexo VIII - Inventário Florístico da área de ampliação da Pedreira n.º4360 – Governo 
realizado pela empresa Easy Ambiente – Estudos de Ambiente, Soc. Unip., 
Lda. 

Anexo IX - Ortofotomapa georeferenciado com a localização dos receptores sensíveis às 
emissões de PM10 resultantes da implementação do projecto; 

Anexo X- Relatório de trabalho n.º313.12627-1/08 do Centro Tecnológico da Cerâmica e 
do Vidro -CTCV referente à previsão da Qualidade do Ar-PM10; 

Anexo XI-A Relatório de Medição dos níveis de Pressão Sonora n.º 835.05.INC.08 realizado 
pela Ambiminho – Laboratório de Ensaios; 

Anexo XI-B Reformulação da Caracterização da Situação de Referência da Qualidade 
do Ambiente - Ruído 

Anexo XII - Ortofotomapa georeferenciado com a localização dos receptores sensíveis e 
das fontes sonoras, bem como dos locais das medições de ruído ambiente; 

Anexo XIII-A Estudo Acústico (Previsão e Mapeamento de Campos Sonoros Exteriores na 
Área de Implantação da Pedreira n.º4360); Relatório n.º EST.1247-2/09-RF 
realizado pela Eco14 – Serviços e Consultadoria Ambiental, Lda.  

Anexo XIII-B Reformulação da avaliação de Impactes do Descritor Qualidade do 
Ambiente - Ruído 

 

4 NOTA FINAL 
 

O promotor e a equipa do EIA reiteram a sua disponibilidade para qualquer esclarecimento 
adicional que a CA entenda conveniente em fase posterior de AIA. 

 

_Cópia Digital____ 

O Coordenador 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I  
PLANTAS FORNECIDAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES E ORTOFOTOMAPA 

GEOREFERENCIADO COM A LOCALIZAÇÃO DAS PEDREIRAS EXISTENTES NA ENVOLVENTE 

À ÁREA DO PROJECTO 
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ANEXO II 
ORTOFOTOMAPA GEOREFERENCIADO COM A LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DO PROJECTO, 
DOS PRINCIPAIS ACESSOS E DAS POPULAÇÕES 
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ANEXO III PLANTA REMETIDA PELA EDP COM O NOVO TRAÇADO DA LINHA DE MÉDIA TENSÃO 
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LINHA AÉREA MT - 15 kV

MLN NICOLAU DE MACEDO E FILHOS. L.DA
(Estudo de Impacte Ambiental)

Gonça,gondomar Guimarães

002217/2008
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ANEXO IV 
DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL EMITIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL 

DE GUIMARÃES 
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ANEXO V 
DECLARAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES SOBRE A DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA VEREADORES 
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ANEXO VI 
DECLARAÇÃO DE INTERESSE PARA A ECONOMIA DO CONCELHO EMITIDA PELA 

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
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ANEXO VII 
ESCLARECIMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES NO QUE RESPEITA À 

CLASSE DE INSERÇÃO DA ÁREA DA PEDREIRA NO PDM EM REVISÃO E RESPECTIVA 

PROPOSTA DE REGULAMENTO 

 







 

 

 

 

PROCESSO Nº: 06/ 3989-A1 

ARQUIVO: DARN / EIA / 13 

EDIÇÃO: F-R00  

DATA: SETEMBRO / 08 
Anexos 

TRABALHO: Aditamento ao Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Ampliação da Pedreira n.º4360 - Governo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VIII 
INVENTÁRIO FLORÍSTICO DA ÁREA DE AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA N.º4360 – GOVERNO 

REALIZADO PELA EMPRESA EASY AMBIENTE – ESTUDOS DE AMBIENTE, SOC. UNIP., LDA. 

 



 
 
 
 

Inventário Florístico da área de ampliação da Pedreira nº 4360 – Governo 
 

Inventário de Inverno 
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NIF 508 352 410  
 Page 1 
 

 

1 – Introdução  

A área do presente estudo, a seguir designada por Zona de Intervenção corresponde à 

área de ampliação da Pedreira n.º4360. 

Antes de passarmos propriamente ao inventário florístico, gostaria de tecer algumas 

considerações. 

O primeiro aspecto relevante a considerar na realização deste inventário prende-se 

com o facto de nos encontrar-mos em plena estação de Inverno. Nesta época do ano e 

como é do conhecimento geral, uma parte significativa dos espécimes não apresenta 

floração, o que é impeditivo da identificação de alguns espécimes provavelmente 

ocorrentes na Zona de Intervenção. Este constrangimento permitiu a identificação de 

30 espécimes. 

O segundo aspecto a considerar é a localização geográfica da área de estudo e o grau 

de intervenção a que se submeteu esta região do Norte de Portugal. Pode constatar-

se, in loco, que a envolvente florestal da Zona de Intervenção está quase 

completamente ocupada por Eucaliptus globulus, fruto da actividade humana e dos 

incêndios frequentes. Os espécimes autóctones dificilmente conseguem manter-se 

perante uma competição tão forte dos espécimes exóticos – é exemplo o Quercus 

robur, que ocorre pontualmente na Zona de Intervenção. 
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2 – Inventário Florístico 

 
Antes de se atentar na Tabela 1, veja-se a tipologia da arborização da Zona de 
Intervenção e da envolvente. Toda a área à vista em redor da Zona de Intervenção é 
dominada pelo Eucaliptus globulus, tal como as áreas de plantação na vertente Oeste 
da Zona de Intervenção, como reforço da cortina arbórea. 

 

 
 

Figura 1 – Eucaliptização na envolvente da Zona de Intervenção. 
 

 
As áreas inexploradas na Zona de Intervenção apresentam-se como na Figura 2. 
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Figura 2 – Coberto arbustivo dominante na Zona de Intervenção. 
 

Não se identificou qualquer espécime ao abrigo dos estatutos de protecção vigentes. 

Na Tabela 1 constam os espécimes inventariados na Zona de Intervenção e uma 

indicação da sua frequência. Refira-se que os espécimes identificados foram divididos 

em três grupos de acordo com o seu fenótipo. 

Tabela 1 – Inventário Florístico da Zona de Intervenção. 

Espécimes arbóreos 
Acacia dealbata Link (frequente) 
Eucalyptus globosus Labill. (muito frequente) 
Pinus pinaster Aiton (pouco frequente) 
Quercus robur L. (pouco frequente) 
Salix atrocinerea, Brot. (pouco frequente) 

 
Espécimes arbustivos 
Adenocarpus complicatus subsp. lainzii Castroviejo (muito frequente) 
Calluna vulgaris (L.) Hull. (muito frequente) 
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Cistus salvifolius L. (muito frequente)  
Cortaderia selloana (Schult. & Schult. fil.) Asch. & Graebn. (pouco frequente) 
Erica cinerea L. (muito frequente) 
Halimium alyssoides Lam. (muito frequente) 
Ulex europaeus L. ssp. latebracteatus (Mariz) Rothm (muito frequente) 

 
Espécimes herbáceos 
Agrostis x foulladei P. Fourn (muito frequente) 
Asphodelus albus Mill (pouco frequente) 
Agrostis stolonifera L. (muito frequente) 
Agrostis truncatula subsp. Commista (muito frequente) 
Verbascum thapsus L. (frequente) 
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy (frequente) 
Taraxacum officinale Weber ex FH Wigg. (frequente) 
Sedum album L. (frequente) 
Pseudarrhenatherum longifolium (Thore) Rouy (frequente) 
Phoeniculum vulgare Mill. (frequente) 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn (muito frequente) 
Lithodora prostrata (Loisel.) Griseb. (pouco frequente) 
Rubus spp (muito frequente) 
Juncus effusus L. (pouco frequente) 
Jasione montana L. (pouco frequente) 
Galium aparine L. (pouco frequente) 
Echium plantagineum L. (frequente) 
Crepis lampsanoides (Gouan) Tausch (pouco frequente) 

 

Porto, 28 de Dezembro de 2008. 

 

 

(Biólogo) 
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ANEXO IX 
ORTOFOTOMAPA GEOREFERENCIADO COM A LOCALIZAÇÃO DOS RECEPTORES 

SENSÍVEIS ÀS EMISSÕES DE PM10 RESULTANTES DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJECTO 
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ANEXO X 
RELATÓRIO DE TRABALHO N.º313.12627-1/08 DO CENTRO TECNOLÓGICO DA 

CERÂMICA E DO VIDRO - CTCV REFERENTE À PREVISÃO DA QUALIDADE DO AR-PM10 
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ANEXO XI-A 
RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DOS NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA N.º 835.05.INC.08 
REALIZADO PELA AMBIMINHO – LABORATÓRIO DE ENSAIOS 
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ANEXO XI-B 
REFORMULAÇÃO DA CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA DA 

QUALIDADE DO AMBIENTE - RUÍDO 

 



 

 

 

 

PROCESSO Nº: 06 / 3989-A1 

ARQUIVO: DARN / EIA /13 

EDIÇÃO: F-R00 

DATA: SETEMBRO /08 
PÁGINA 1 DE 10 

TRABALHO: Aditamento ao Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Ampliação da Pedreira n.º4360 - Governo 

 

 

QUALIDADE DO AMBIENTE – RUÍDO 

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

O Ruído Ambiente característico de uma determinada área pode considerar-se como o ruído 
global observado numa dada circunstância e num determinado instante, devido ao conjunto 
de fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou longínqua do local em causa, 
onde se inclui o ruído particular da actividade em avaliação, que neste caso, se reporta à 
actividade da unidade extractiva da Pedreira n.º 4360-Governo, da empresa Nicolau de 
Macedo & Filhos, Lda. 

Como o projecto visa a ampliação da área de actuação de uma actividade já em curso, por 
parte da entidade promotora deste EIA, e pelo facto de existirem nas proximidades desta, 
outras unidades de extracção e transformação de inertes, os objectivos subjacentes à 
caracterização da situação de referência relativamente aos níveis sonoros de Ruído Ambiente 
foram: 

� Verificar a conformidade da actual actividade industrial existente na área do projecto 
com o critério de incomodidade do Regime Legal de Poluição Sonora (RLPS)1, 
nomeadamente, no que concerne ao impacte ambiental atribuível ao ruído 
proveniente de “actividades ruidosas permanentes”; 

� Caracterizar os níveis globais de Ruído Ambiente que se registam actualmente na área 
envolvente à actual área da Pedreira n.º 4360- Governo, e verificar a conformidade 
com o critério de exposição máxima; 

� Avaliar e classificar os impactes ambientais previsíveis com a execução deste projecto, 
em termos de níveis sonoros de ruído ambiental, propondo medidas de minimização e 
monitorização; 

Para a prossecução de tais objectivos, a avaliação deste descritor foi estruturada segundo os 
capítulos seguidamente apresentados e para os quais foi adoptada uma metodologia própria, 
designadamente: 

1. Recolha de informação documental sobre a área de intervenção do projecto e sua 
envolvente junto das entidades competentes, Câmara Municipal de Guimarães e de 
Póvoa de Lanhoso, na definição das áreas sensíveis e mistas; 

2. Levantamento no campo das áreas onde se localizam, quer os indivíduos receptores2, 
provavelmente sensíveis aos níveis de ruído gerados, quer as fontes sonoras relevantes para 
os Níveis de Ruído Ambiente que caracterizam a área envolvente ao projecto; 

3. Selecção dos locais de medição; 

4. Realização das medições dos níveis sonoros de Ruído Ambiente nos períodos diurno, 
entardecer e nocturno; 

Toda a informação recolhida em campo apresenta-se em seguida bem como no Anexo XI-A 
do Aditamento ao EIA que contempla o Relatório das Medições de Ruído Ambiente realizadas 
no âmbito do DL 9/2007. 

                                                 
1 Aprovado e regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro 
2
 Segundo a NP1730-2 (1996), o receptor é a pessoa ou grupo de pessoas que estão ou que se prevê venham a estar 
expostas ao ruído ambiente 
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IDENTIFICAÇÃO DAS FONTES SONORAS 

De acordo com o reconhecimento de campo efectuado na área de estudo, as principais 
fontes sonoras identificadas actualmente na envolvente à área de estudo, para além da 
actividade da Pedreira n.º 4360 foram (ver Figura 1): 

� Período Diurno 

• Actividade da serração de pedra – Artipedra – Produtos de Cantaria, existente na envolvente 
próxima a Nor-Nordeste da Pedreira n.º4360; 

• Actividade da Pedreira da SuperInertes – Lopes & Filhos, S.A.; 

• Tráfego nas estradas municipais de acesso às povoações; 

 

• Período Entardecer 

• Tráfego nas estradas municipais de acesso às povoações; 

 

� Período Nocturno 

• Tráfego nas estradas municipais de acesso às povoações; 

 

No que se refere à actividade existente no interior da área do projecto da Nicolau de Macedo 
& Filhos, Lda. foram identificadas as seguintes fontes sonoras: 

� Período Diurno 

• Actividade das unidades de britagem e de lavagem de areias localizadas na vertente 
Norte da área do projecto; 

• Tráfego interno camiões, dumpers, pás carregadoras, retroescavadoras e outros veículos 
associados à laboração da pedreira; 

• Actividade de equipamento diverso, em particular do equipamento de perfuração; 

• Actividade da secção de produção de cubos; 

• Actividade dos equipamentos presentes nos dois pavilhões afectos à transformação de 
rocha ornamental. De salientar que em Janeiro de 2009 o novo pavilhão de corte e 
acabamentos de rocha ornamental, afecto ao projecto, já se encontra construído; e no 
seu interior já se encontram em funcionamento todos os equipamentos previstos no 
projecto. 

• Período Entardecer e Nocturno 

• Actividade dos equipamentos presentes no pavilhão novo afecto à transformação de 
rocha ornamental.  

 

Presentemente os camiões associados à actividade na área de pedreira n.º 4360 circulam, 
preferencialmente, pela estrada municipal 583 que dá acesso à estrada regional 310. Os 
trajectos destes camiões de expedição do produto final variam em função dos locais de 
consumo do material que transportam. 
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A actual circulação dos camiões desta exploração dá origem a níveis de ruído típicos deste 
tipo de transporte, ao longo dos acessos utilizados entre os seus locais de origem e os pontos de 
destino. Actualmente verifica-se um fluxo médio de 135 camiões por dia na pedreira em 
estudo, tal como anteriormente referido no capítulo da Descrição do Projecto do EIA.  
 

IDENTIFICAÇÃO DOS RECEPTORES 

Em função do reconhecimento de campo, efectuado na área de estudo, foram identificados 
os principais receptores, que são, designadamente: 

� Casas de habitação localizadas na envolvente da área do projecto, mais precisamente 
nas povoações de Gondomar, freguesia de Gondomar e Teire, freguesia de Garfe.  

Nas figuras seguintes, apresenta-se a localização das fontes sonoras possíveis de identificar, na 
envolvente da área do projecto, assim como dos locais de monitorização que correspondem 
aos locais onde se encontram os receptores sensíveis mais próximos à área do projecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver Figura 1 na página seguinte: 
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Figura 1 – Localização geográfica das principais fontes sonoras existentes na envolvente da área da 
pedreira e dos receptores sensíveis mais próximos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

L1 
a 
L5 

Receptores 

 Sensíveis (Locais de 
Medição) 

(Escala aprox.: 1/7120) 

Pedreira da SuperInertes – 
Lopes & Filho, S.A. 

Fonte: Google Earth, 2006 
(Escala aprox. :1/14833) 

N 

Serração de Pedra – Artipedra – 
Produtos de Cantaria 

Localização do 
pavilhão em 
construção 

EM 583 

Pavilhão fechado 
com máquinas de 
corte 
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Figura 2 – Localização geográfica dos receptores sensíveis mais próximos da área do projecto junto dos 
quais foram efectuadas as medições de ruído ambiente  

 
Fonte: Carta Militar de Portugal, Folha n.º 71 – São Torcato (Guimarães) (1/25 000), IGE (1997) 
(Escala aproximada: 1/9434) 

Legenda: 

 Área do projecto 

 Área de ampliação da exploração 

 Área actual da Pedreira n.º4360-Governo 

Lx Locais de medição de ruído ambiente 
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Com base em toda esta informação, efectuaram-se medições em locais distintos, mais 
concretamente junto dos receptores sensíveis possivelmente mais expostos ao impacte do 
ruído gerado pela actividade em estudo (conforme se constata na Figura 1 e na Figura 2), 
durante o período de funcionamento e de paragem de toda a actividade inerente à Pedreira 
n.º4360-Governo. 

Os locais de medição identificados por L2, L3, L4 e L5 localizam-se na freguesia de Gondomar, 
concelho de Guimarães, e o local L1 na freguesia de Garfe, concelho da Póvoa de Lanhoso. 

A metodologia e os procedimentos adoptados nestas medições, bem como as conclusões 
obtidas encontram-se, detalhadamente, expressas no já referido Anexo XI-A do Aditamento ao 
EIA. 

Nas tabelas seguintes são apresentados os resultados dos parâmetros medidos e calculados, 
em conformidade com os normativos legais, para os locais e para os três períodos avaliados. 

Tabela 1 – Resultados dos níveis de ruído medidos e calculados, no período de referência diurno 
PERÍODO DIURNO 

TIPO DE AVALIAÇÃO 
LOCAL DE 
MEDIÇÃO 

LAeq,Fast 
(dB(A)) 

K1 K2 LAr(dB(A)) LAr médio (dB(A)) 

43,6 0 0 43,6 L1 
42,9 0 0 42,9 

43,3 

54,8 0 0 54,8 
L2 

56,2 0 0 56,2 
55,6 

50,1 0 0 50,1 
L3 

51,3 0 0 51,3 
50,7 

50,6 0 0 50,6 
L4 

51,7 0 0 51,7 
51,2 

39,1 0 0 39,1 

RUÍDO AMBIENTE 

L5 
42,9 0 0 42,9 

41,4 

TIPO DE AVALIAÇÃO 
LOCAL DE 
MEDIÇÃO 

LAeq,Fast 
(dB(A)) 

 LAr(dB(A)) LAr médio (dB(A)) 

34,5 34,5 
L1 

34,8 34,8 
34,7 

54,2 54,2 
L2 

53,4 53,4 
53,8 

40,0 40,0 
L3 

39,7 39,7 
39,9 

48,3 48,3 
L4 

45,9 45,9 
47,3 

37,6 37,6 

RUÍDO RESIDUAL 

L5 
38,2 

na 

38,2 
37,9 

na – não aplicável 
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L
Aeq,Fast

 – Nível Sonoro Contínuo Equivalente de cada medição efectuada, com filtro de ponderação de frequências 

“A” e com ponderação no tempo Fast 
K1 – Correcção Tonal do ruído particular ;  
K2 – Correcção Impulsiva do ruído particular  
LAr – (Nível de Avaliação do Ruído Ambiente) é a média logarítmica ponderada do nível sonoro contínuo equivalente 
de cada uma das medições efectuadas durante a ocorrência do ruído particular, com filtro de ponderação de 
frequências “A” e com ponderação no tempo Fast, adicionado das correcções devidas às características tonais e 
impulsivas do ruído particular 
 

Tabela 2 – Resultados dos níveis de ruído medidos e calculados, no período de referência entardecer 
PERÍODO ENTARDECER 

TIPO DE AVALIAÇÃO 
LOCAL DE 
MEDIÇÃO 

LAeq,Fast 
(dB(A)) 

K1 K2 LAr(dB(A)) LAr médio (dB(A)) 

43,0 0 0 43,0 L1 
42,0 0 0 42,0 

42,5 

47,3 0 0 47,3 
L2 

47,7 0 0 47,7 
47,5 

47,0 0 0 47,0 
L3 

46,8 0 0 46,8 
46,9 

41,9 0 0 41,9 
L4 

40,4 0 0 40,4 
41,2 

38,6 0 3 41,6 

RUÍDO AMBIENTE 

L5 
40,7 0 3 43,7 

42,8 

TIPO DE AVALIAÇÃO 
LOCAL DE 
MEDIÇÃO 

LAeq,Fast 
(dB(A)) 

 LAr(dB(A)) LAr médio (dB(A)) 

35,6 35,6 
L1 

36,1 36,1 
35,9 

46,1 46,1 
L2 

44,1 44,1 
45,2 

36,3 36,3 
L3 

35,9 35,9 
36,1 

41,0 41,0 
L4 

40,0 40,0 
40,5 

39,3 39,3 

RUÍDO RESIDUAL 

L5 
37,0 

na 

37,0 
38,3 

 
na – não aplicável 
L
Aeq,Fast

 – Nível Sonoro Contínuo Equivalente de cada medição efectuada, com filtro de ponderação de frequências 

“A” e com ponderação no tempo Fast 
K1 – Correcção Tonal do ruído particular ;  
K2 – Correcção Impulsiva do ruído particular  
LAr – (Nível de Avaliação do Ruído Ambiente) é a média logarítmica ponderada do nível sonoro contínuo equivalente 
de cada uma das medições efectuadas durante a ocorrência do ruído particular, com filtro de ponderação de 
frequências “A” e com ponderação no tempo Fast, adicionado das correcções devidas às características tonais e 
impulsivas do ruído particular 
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Tabela 3 - Resultados dos níveis de ruído medidos e calculados, no período de referência nocturno 
PERÍODO NOCTURNO 

TIPO DE AVALIAÇÃO 
LOCAL DE 
MEDIÇÃO 

LAeq,Fast 
(dB(A)) 

K1 K2 LAr(dB(A)) LAr médio (dB(A)) 

40,6 0 0 40,6 L1 
42,3 0 0 42,3 

41,5 

43,2 0 0 43,2 
L2 

43,7 0 0 43,7 
43,5 

51,6 0 0 51,6 
L3 

51,9 0 0 51,9 
51,8 

42,3 0 0 42,3 
L4 

40,3 0 0 40,3 
41,4 

36,4 3 3 42,4 

RUÍDO AMBIENTE 

L5 
37,8 3 3 43,8 

43,2 

TIPO DE AVALIAÇÃO 
LOCAL DE 
MEDIÇÃO 

LAeq,Fast 
(dB(A)) 

 LAr(dB(A)) LAr médio (dB(A)) 

30,8 30,8 
L1 

30,3 30,3 
30,6 

40,7 40,7 
L2 

41,1 41,1 
40,9 

33,1 33,1 
L3 

34,7 34,7 
34,0 

35,7 35,7 
L4 

34,0 34,0 
34,9 

31,6 31,6 

RUÍDO RESIDUAL 

L5 
32,2 

na 

32,2 
31,9 

na – não aplicável 
L
Aeq,Fast

 – Nível Sonoro Contínuo Equivalente de cada medição efectuada, com filtro de ponderação de frequências 

“A” e com ponderação no tempo Fast 
K1 – Correcção Tonal do ruído particular;  
K2 – Correcção Impulsiva do ruído particular  
LAr – (Nível de Avaliação do Ruído Ambiente) é a média logarítmica ponderada do nível sonoro contínuo equivalente 
de cada uma das medições efectuadas durante a ocorrência do ruído particular, com filtro de ponderação de 
frequências “A” e com ponderação no tempo Fast, adicionado das correcções devidas às características tonais e 
impulsivas do ruído particular 
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Em síntese na tabela seguinte apresentam-se os resultados finais e os valores limite legais. 

Tabela 4 - Comparação dos resultados obtidos com o valor limite, para os períodos diurno, entardecer e 
nocturno 

RESULTADO FINAL 
PARÂMETRO DE AVALIAÇÃO 

L1 L2 L3 L4 L5 

VALOR 
LIMITE 
dB(A) 

PERÍODO DE 
REFERÊNCIA 

9* 2 11 4 3* 5 Diurno 

7* 2 11 1*** 4* 4 Entardecer LAr,T – LAeq,Fast médio(Rr) (dB(A)) 

11* 3** 18 6*** 11* 3 Nocturno 

(*) - nos períodos diurno, entardecer e nocturno os valores dos indicadores LAr do ruído ambiente exterior no ponto 
analisado foram inferiores a 45 dB(A) logo considerando o estabelecido no ponto 5 do art.º 13º do DL9/2007, o critério 
de incomodidade não se aplica; 

(**) - no período nocturno os valores dos indicadores LAr do ruído ambiente exterior no ponto analisado foi inferior a 45 
dB(A) logo considerando o estabelecido no ponto 5 do art.º 13º do DL9/2007, o critério de incomodidade não se 
aplica; 

(***) - nos períodos entardecer e nocturno os valores dos indicadores LAr do ruído ambiente exterior no ponto analisado 
foram inferiores a 45 dB(A) logo considerando o estabelecido no ponto 5 do art.º 13º do DL9/2007, o critério de 
incomodidade não se aplica; 

XX– o resultado excede o valor limite legal. 

 

Mediante os dados obtidos, com o estudo técnico citado (Tabela 1, Tabela 3 e Tabela 3), e 
com a restante informação recolhida, pode-se concluir que em termos de critério de 
incomodidade: 

• Nos períodos diurno, entardecer e nocturno e a actual actividade desenvolvida na 
área da Pedreira n.º4360 não cumpre com o critério de incomodidade para o local L3 
dado que, neste local, o resultado final excede os respectivos valores limite; 

• No período diurno, a actual actividade desenvolvida na área da Pedreira n.º4360 
cumpre com o critério de incomodidade para os locais L2 e L4, dado que, nestes locais o 
resultado final cumpre o valor limite de 5 dB(A); 

• No período entardecer, a actividade desenvolvida cumpre com o critério de 
incomodidade para o local L2, dado que neste local, o resultado final não excede o 
valor limite de 4 dB(A). 

Nos restantes locais e períodos, os valores dos indicadores LAr  do ruído ambiente exterior foram 
inferiores a 45 dB(A) logo considerando o estabelecido no n.º5 do art.º 13º do DL9/2007, o 
critério de incomodidade não se aplica. 

O Local L3 é o mais afectado pela actividade da Pedreira, em particular pelas acções 
decorrentes no sector de corte de rocha ornamental.  

Em síntese, a actual actividade da Pedreira n.º4360 não cumpre na íntegra o critério de 
incomodidade considerando as avaliações realizadas nos 5 locais de medição considerados.  

Em termos de enquadramento com o critério de exposição máxima, não é possível verificar se 
são cumpridos os limites máximos das zonas sensíveis e mistas, uma vez que, os concelhos de 
Guimarães e Póvoa de Lanhoso ainda não efectuaram essa classificação conforme se pode 
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verificar nas Declarações emitidas pelas respectivas Câmaras Municipais, presentes no ANEXO 
TÉCNICO – RUÍDO do EIA. 

Desta forma, os resultados finais obtidos em cada um dos locais de medição foram 
comparados com os valores limite das zonas não classificadas (Tabela 5), conforme previsto no 
n.º 3 do art.º11º do DL9/2007.  

Na Tabela 5 apresentam-se os resultados finais obtidos em cada um dos locais e os limites legais 
inerentes às zonas não classificadas. 

Tabela 5 – Valores obtidos para cada local avaliado e valores limites das zonas não classificadas 

VALOR LIMITE 
INDICADOR L1 L2 L3 L4 L5 

ZONA NÃO CLASSIFICADA 

Lden dB(A) 52 53 58 50 45 63 dB(A) 

Ln dB(A) 46  43 52 41 37 53 dB(A) 

Lden – (indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno) é o indicador de ruído, expresso em dB(A), associado ao 
incómodo global; 

Ln ou Lnight – (indicador de ruído nocturno) é o nível sonoro de longa duração, expresso em dB(A), para o período 
nocturno; 

 

Mediante análise dos dados expostos na Tabela 5 pode concluir-se que, em termos de critério 
de exposição máxima: 

• Nos locais L1, L2, L3,L4 e L5 os valores de Lden e Lnigth são inferiores aos valores definidos 
para zonas não classificadas, ou seja, a envolvente à área de projecto analisada 
cumpre os valores limite das zonas não classificadas. 
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ANEXO XII 
ORTOFOTOMAPA GEOREFERENCIADO COM A LOCALIZAÇÃO DOS RECEPTORES 

SENSÍVEIS E DAS FONTES SONORAS, BEM COMO DOS LOCAIS DAS MEDIÇÕES DE 

RUÍDO AMBIENTE 
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ANEXO XIII-A 
ESTUDO ACÚSTICO (PREVISÃO E MAPEAMENTO DE CAMPOS SONOROS EXTERIORES 

NA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DA PEDREIRA N.º4360); RELATÓRIO N.º EST.1247-
2/09-RF REALIZADO PELA ECO14- SERVIÇOS E CONSULTADORIA AMBIENTAL, LDA. 
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11..  ÂÂmmbbiittoo  ddoo  EEssttuuddoo  

O presente estudo, que versou o descritor RUÍDO, insere-se no processo de Avaliação de Impacte Ambiental 

(AIA) relativo à Exploração da Pedreira n.º 4360, sita no lugar de Requião - Gondomar, concelho de 

Guimarães, e explorada pela empresa Nicolau de Macedo & Filhos, Lda. 

O objectivo fundamental é o de dar resposta aos pontos 19. e 20. da apreciação da Agência Portuguesa do 

Ambiente (APA) relativa ao Estudo de Impacte Ambiental da Ampliação da Exploração, que seguidamente 

se transcrevem. 

“19. Reformular a avaliação de impactes no sentido de permitir um entendimento claro dos resultados da 

ampliação da pedreira em termos de impactes sonoros sobre o ambiente sonoro, nomeadamente: 

• Explicitar o número e tipo de equipamentos utilizados actualmente e a utilizar após a ampliação, 

bem como as respectivas emissões; 

• Calcular o valore de cada um dos indicadores (Lden, Ln, LAr) em cada um dos receptores considerado 

após a ampliação, com recurso a software de previsão adequado. 

20. Deverão ser apresentadas as medidas de minimização a adoptar, bem como respectiva eficácia, de 

forma a dar cumprimento aos valores fixados pela legislação”. 

Desta forma, a trabalho contemplou: 

• A recolha e compilação de dados de entrada relevantes: equipamentos existentes e a instalar, 

respectiva localização e características de emissões ruidosas; 

• Identificação de receptores sensíveis situados na envolvente da pedreira potencialmente afectados 

pelas emissões ruidosas associadas à actividade da pedreira; 

• Medição e cálculo de parâmetros sonoros relevantes para os cenários existente e futuro e análise 

da conformidade legal em face dos requisitos consagrados na legislação aplicável; 

• Definição de medidas de minimização e monitorização relevantes. 
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22..  BBrreevvee  CCaarraacctteerriizzaaççããoo  ddoo  PPrroojjeeccttoo  

A actividade desenvolvida na área do projecto compreende a extracção de granito para produção de 

agregados, para fins de construção civil e obras públicas, e de blocos de granito para fins ornamentais. Na 

figura 1 apresenta-se uma vista aérea do local da exploração. 

A transformação de material inerte para a produção de agregados processa-se nas unidades de britagem e 

na unidade de lavagem de areias. 

A produção de rocha ornamental processa-se numa linha de corte de granitos. Os produtos finais desta 

linha de corte são blocos para rocha ornamental que são depois transformados em 1.º lancil, 2.º chapa 

serrada, 3.º lageado, perpainho, colunas e chapim. 

 

Figura 1: Vista aérea da exploração. 

Os principais equipamentos fixos e móveis actualmente instalados na exploração são descritos nos quadros 

1 e 2. No quadro 3 apresenta-se uma descrição das duas centrais (betão pronto e betuminoso) previstas 

pelo projecto de ampliação. 
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Quadro 1: Equipamentos fixos actualmente em serviço na exploração. 

Unidades / Secções Descritivo dos Equipamentos 

Unidade de britagem nº1 

� Primário nº1 

� Primário nº 3 

� Cabine de primário nº1 

� Cabine de controlo da instalação de britagem nº 1 

� Instalação de manutenção de máquinas 

� 2 moinhos secundários S3000 

� 3 crivos Sandvik 

� Moinho Terciário HP 300 

� Moinho Terciário Sandvik H3800  

� Túneis de passagem de material 

� Turva 

� Tapetes de ligação e telas transportadoras 

Unidade de britagem nº 2 

� Primário nº2 

� Crivo de 5m e crivo de 6m 

� Moinho secundário S3000 

� Moinho terciário HP300 

� Moinho Impactor Merelin 

� Torvas 

� Central de lavagem de areias 

� Tapetes de ligação e telas transportadoras 

Pavilhão de corte e acabamentos 
de rocha ornamental 

� Ponte rolante de 20 ton 

� Serra de corte Gilbert com disco de diâmetro de 3000mm 

� Serra de corte Gilbert com disco de diâmetro de 2300mm 

� Serra de corte com disco de diâmetro de 3500mm 

� Linha de corte Nodosafer com 4 discos de corte de diâmetro que varia 
entre os 800 e os 1000mm 

� Serra de corte Nodosafer com 2 discos de corte de diâmetro de 1200mm 
e 2 mesas de abastecimento de matéria prima 

� 2 Máquinas de corte Jacinto Figueiredo com disco de diâmetro 725mm 

� 1 Máquina de corte Jacinto Figueiredo com disco de diâmetro 1600mm 

� 1 Máquina granalhadora para acabamento 

� 1 Bujardadora 

Pavilhão de acabamentos da 
rocha ornamental 

� Martelos de bujardar 

� Rebarbadoras 

� Mós 

� Picolas 

� 2 Máquinas de corte Jacinto Figueiredo com disco de diâmetro 725mm 

Unidade de produção de cubos 

� 4 martelos pneumáticos a ar comprimido 

� 1 máquina de rachar (grandes dimensões) 

� 3 máquinas de quebrar cubos ( 5-5mm e 9-11mm 
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Quadro 2: Equipamentos móveis afectos à exploração. 

Designação Modelo Quantidade Potência (cv) 

Unidade de britagem nº1 Tamrock 600 2 175+117 

Escavadoras giratórias 

Volvo 450 1 320 

Cat 345 2 2x325 

Cat 325 3 190 (x3) 

Cat 215 1 125 

Pás carregadoras 

Volvo L220 2 355 (x2)  

Komatsu WA480 1 200 

Cat 966 1 180 

Cat 928 1 100 

Hanomag 1 150 

Dumpers 

Volvo A40 3 420 (x3) 

Volvo A35 2 390 (x2)  

Volvo A30 1 330 

Volvo A20 3 250 (x3) 

Compressores ligeiros 3 55x3 

Tractor/empilhador  1 25 

Empilhador    2 15  

Conjunto industrial (retroescavadora)  1 50 

Quadro 3: Principais equipamentos previstos pelo projecto de ampliação. 

Equipamento Descrição 

Central de 
betão pronto 

Central de betão do tipo ARCMOV MDE 3000/Euro21 preparada para uma produção teórica de 
85 a 90 m3/h (30 segundos de mistura) e com capacidade de 2 m3 de betão vibrado por ciclo. 
A central integrará os seguintes equipamentos: 

� 4 tolvas em cruz (cap. unit.20 m
3
) de armazenagem de inertes; 

� Tapete elevador – 5000 kg de capacidade; 
� Misturadora de betão de duplo eixo MARC-MDE 3000; 
� Balança de cimento de 1200 kg; 
� Balança de água de 600 l; 
� Instalação pneumática; 
� Instalação de água; 
� Cabine de comando; 
� Sistema de transporte. 

Central de 
betão 

betuminoso 

A central de fabrico de massas betuminosas a quente a instalar é do tipo descontínua UM 160 
e possui uma capacidade produtiva teórica de 160 a 180 ton/h. Os equipamentos associados a 
esta central são os seguintes: 

� Forno queimador preparado para queimar fuelóleo pesado (ou 
opcionalmente gasóleo, gás natural ou gás propano); 

� Torvas doseadoras de inertes; 
� Depósito doseador de asfalto; 
� Misturador; 

� Cabine de controlo. 
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33..  EEnnqquuaaddrraammeennttoo  LLeeggaall  

Em conformidade com o estabelecido no «Regulamento Geral do Ruído», aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

9/2007, de 17 de Janeiro, a instalação e o exercício de actividades ruidosas permanentes (como é o caso da 

exploração estudada) em zonas mistas, nas envolventes das zonas sensíveis ou mistas ou na proximidade 

dos receptores sensíveis estão sujeitos ao cumprimento de dois critérios: 

I. Valores limite de exposição - Em função da classificação de uma zona como mista ou sensível, devem ser 

respeitados os valores limite de ruído seguidamente mencionados. 

 Zona Mista Zona Sensível Zona não classificada 

Descritor Lden [dB(A)] ≤ 65 
a)

 ≤ 55 
a) b)

 ≤ 63 

Descritor Ln [dB(A)] ≤ 55 
a)

 ≤ 45 
a) b)

 ≤ 53 

a) Os municípios podem estabelecer em espaços delimitados, designadamente em centro históricos, valores inferiores em 5 dB(A). 

b) Valores que podem variar consoante exista ou esteja projectada para a sua proximidade uma grande infra-estrutura de 
transporte. 

II. Critério de Incomodidade – A diferença entre o valor do indicador LAeq do ruído ambiente determinado 

durante a ocorrência do ruído particular da actividade ou actividades em avaliação e o valor do LAeq do 

ruído residual (sem o funcionamento das actividades), não poderá exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 

dB(A) no período do entardecer e 3 dB(A) no período nocturno, sendo que há que, quando aplicável, 

considerar as correcções previstas no Anexo I do DL 9/2007. 

A Pedreira n.º 4360 encontra-se situada a sul / sudeste do aglomerado populacional de Gondomar, 

pertencente ao concelho de Guimarães. Conforme se pode observar na figura 1, existem diversas 

habitações próximas da pedreira, facto que configura, à partida, uma potencial de conflitualidade que 

importa avaliar e, se necessário, mitigar. 

Há ainda a considerar o pequeno povoado (Teire) a nordeste da exploração, tendo-se neste estudo também 

avaliado o impacte ruidoso nas habitações mais próximas deste aglomerado. 

Atendendo ao facto de na envolvente da pedreira existirem receptores sensíveis ao ruído (usos 

habitacionais), o regular exercício da actividade industrial fica condicionado ao cumprimento dos requisitos 

legais anteriormente descritos. 

Relativamente aos “valores limite de exposição”, considerando a não classificação do local (zona sensível ou 

mista), os limites de Lden e Ln a observar são de, respectivamente, 63 dB(A) e 53 dB(A). 

Relativamente ao critério de incomodidade, os limites aplicáveis são dependentes da duração da actividade 

em cada período de referência. Tanto actualmente como no cenário pós-projecto, a única actividade 

industrial que se estende para os períodos do entardecer e nocturno é a de corte de rocha ornamental no 

respectivo pavilhão. Nestas condições, os limites de incomodidade a considerar são de 5 dB(A) no período 

diurno, 4 dB(A) no período do entardecer e 3 dB(A) no período nocurno. 
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44..  MMeettooddoollooggiiaa  

4.1 Generalidades 

O estudo foi efectuado com base numa ferramenta informática de modelação da emissão e propagação 

sonora em espaços exteriores, que adiante se especifica. Foram calculados os indicadores sonoros 

estabelecidos no RGR para os cenários de interesse e os resultados obtidos foram confrontados com os 

requisitos legais relevantes. 

A partir de um conjunto diversificado de dados de entrada, nomeadamente cartografia da zona em análise, 

resultados de medições acústicas recentemente efectuadas por laboratório acreditado, recolha de dados 

acústicos in situ apara aferição de magnitudes de emissões sonoras dos equipamentos instalados, dados 

documentais sobre potências declaradas de máquinas e outros, foram modelados os campos sonoros para 

diversos cenários e foram obtidos resultados que permitem avaliar o impacte ruidoso da exploração sobre a 

envolvente sensível. 

 

4.2 Critérios de Avaliação 

Os critérios de avaliação relevantes decorrem da adaptação das regras estabelecidas para actividades 

ruidosas no RGR. Para o caso das actividades ruidosas permanentes, as condicionantes e os requisitos à 

instalação e à actividade são essencialmente as que se enunciaram anteriormente. 

 

4.3 Receptores Sensíveis Considerados 

Para avaliação do impacte ruidoso sobre a envolvente, e tendo presente a necessidade de balizar o domínio 

de análise, o estudo incidiu em particular sobre para 5 receptores sensíveis instalados na proximidade da 

pedreira (previamente incluídos no EIA do projecto), que, pela sua localização e proximidade à instalação, 

se podem assumir como sendo representativos dos casos de maior exposição potencial ao ruído decorrente 

da actividade. Na figura 2 esquematiza-se a localização dos mesmos. 

 

4.4 Método e Software de Cálculo Utilizados 

O estudo contemplou a previsão de campos sonoros para os cenários actual e pós-projecto, com a 

elaboração de mapas de ruído e com o cálculo dos indicadores sonoros para os receptores considerados. 

Os cálculos foram realizados com recurso a uma ferramenta informática de predição e mapeamento de 

níveis sonoros exteriores, devidamente validada para o efeito. 

Utilizou-se o software computacional para simulação da emissão e propagação sonora “IMMI Premium”, 

versão 6.3.1 de 2007 (Wölfel Meβsisteme GmbH, Alemanha), de eficácia comprovada e parametrizado de 

acordo com métodos de cálculo recomendados pela Directiva 2002/49/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 25 de Junho de 2002, relativa à avaliação e gestão do ruído ambiente. 



                              

Relatório n.º EST.1247-2/08-RF        pág. 9 de 20 
Este Relatório é confidencial, só podendo ser reproduzido na íntegra, e os seus resultados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. 
Mod.LabAV027/4 
 

 

Figura 2: Locais de medição/modelação considerados no decurso deste estudo. 

No desenvolvimento do estudo foram consideradas duas classes de fontes distintas: tráfego rodoviário e 

fontes industriais. Para estas tipologias de fontes, a referida Directiva e o Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 

de Julho, recomenda a utilização dos seguintes métodos: 

� Ruído Industrial: NP 4361-2:2001 - «Acústica – Atenuação do som na sua propagação ao ar livre. Parte 

2: Método geral de cálculo». Os dados de entrada podem, se aplicável, ser obtidos por medições 

efectuadas de acordo com as normas ISO 8297:1994, NP EN ISO 3744:1999 e EN ISO 3746:1995; 

� Tráfego rodoviário: o método de cálculo francês NMPB-Routes publicado na norma francesa XPS 31-

133. Dados de entrada de acordo com o «Guide du bruit des transports terrestres», CETUR, 1980. 

Para que o IMMI possa gerar um determinado campo sonoro pretendido é necessário fornecer um 

conjunto de informação de base que caracterize adequadamente a emissão, propagação e recepção do 

som, nomeadamente: 

� A altimetria da área em estudo; 

� Dados meteorológicos; 

� Volumetria e forma de edifícios e outras barreiras sonoras; 

� Localização e catalogação de receptores; 

� Caracterização da potência sonora das fontes (intensidade, comportamento espectral, 

directividade). 
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O método de cálculo de tráfego rodoviário NMPB-96 comporta a seguinte informação de entrada: 

� Tráfego médio horário por tipologia de veículos (ligeiros e pesados); 

� Percentagem de veículos pesados; 

� Velocidade média de circulação, por tipo de veículo; 

� Tipos de fluxos de tráfego (fluido contínuo, ritmado contínuo, ritmado acelerado, ritmado 

desacelerado, indiferenciado); 

� Perfis longitudinal (via horizontal, ascendente, descendente) e transversal da via; 

� Tipo de pavimento. 

A modelação de fontes industriais carece da parametrização da emissão em termos de tipologia (pontual, 

linear, em área), da respectiva potência sonora e de outros factores de relevo, como seja a directividade. 

 

4.5 Informação de Base e Dados de Entrada Considerados 

4.5.1 Cartografia 

A modelação foi efectuada tendo como base principal o conjunto de peças cartográficas fornecidas pelo 

requerente, que continham toda a informação necessária ao estudo e com um grau de detalhe apropriado 

ao desenvolvimento do mesmo, designadamente, implantação dos edifícios, localização e identificação dos 

equipamentos industriais, traçados de vias de circulação rodoviária e curvas de altimetria com equidistância 

não superior 5 metros. 

 

Figura 3: Área de estudo (ficheiro do programa IMMI) após tratamento de cartografia e catalogação de 
fontes. 
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4.5.2 Resultados de Ensaio Acústico de Ruído Ambiental 

Nos quadros 4 e 5 apresentam-se, de forma sintetizada, os principais resultados obtidos num ensaio de 

ruído ambiental efectuado recentemente pelo laboratório acreditado AMBIMINHO (relatório de ensaio 

835.05.INC.08, de 09/01/2009). 

Quadro 4: Resultados referentes à verificação do cumprimento do critério de incomodidade. 

 

Período Diurno Período Entardecer Período Nocturno 

Requisito: LAr(RA)-LAeq(RR)≤5dB(A) Requisito: LAr(RA)-LAeq(RR)≤4dB(A) Requisito: LAr(RA)-LAeq(RR)≤3dB(A) 

Pontos LAr(RA) LAeq(RR) LAr(RA)- LAeq(RR) LAr(RA) LAeq(RR) LAr(RA)- LAeq(RR) LAr(RA) LAeq(RR) LAr(RA)- LAeq(RR) 

L1 43,3* 34,7 N/A 42,5* 35,9 N/A 41,5* 30,6 N/A 

L2 55,6 53,8 2 47,5 45,2 2 43,5* 40,9 N/A 

L3 50,7 39,9 11 46,9 36,1 11 51,8 34,0 18 

L4 51,2 47,3 4 41,2* 40,5 N/A 41,4* 34,9 N/A 

L5 41,4* 37,9 N/A 42,8* 38,3 N/A 43,2* 31,9 N/A 

* Segundo o previsto no n.º 5 do artigo 13.º do Decreto-Lei 9/2007, de 17 de Janeiro, os limites de incomodidade são aplicáveis apenas 
para valores de LAeq do ruído ambiente superiores a 45 dB(A) em locais exteriores. Nos casos assinalados os níveis medidos foram 
inferiores ao valor referenciado, pelo que o critério de incomodidade não se aplica (N/A). 

Quadro 5: Resultados referentes à verificação do cumprimento dos valores limite de exposição. 

Pontos 
LAeq (Diurno) 

[dB(A)] 
LAeq (Entardecer) 

[dB(A)] 
LAeq (Nocturno) 

[dB(A)] 
Lden [dB(A)] Ln [dB(A)] 

L1 42,1 47,9 46,0 52 46 

L2 53,5 47,5 43,5 53 43 

L3 50,9 44,6 51,8 58 52 

L4 50,1 41,2 41,4 50 41 

L5 42,1 39,8 37,2 45 37 

Critérios legais ���� Local não classificado ≤ 63 ≤ 53 

Da análise dos resultados apresentados conclui-se que: 

• A actividade não cumpre, no cenário actual, o critério de incomodidade no local L3 em todos os 

períodos de referência; 

• Relativamente a este critério, em todos os outros casos (locais L1, L2, L4 e L5 em todos os períodos 

de referência) a actividade encontra-se em situação de cumprimento legal; 

• No que respeita aos valores de limite de exposição, a actividade cumpre integralmente este 

requisito. 
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4.5.3 Fontes Sonoras Consideradas e Respectivas Emissões 

A modelação acústica pressupõe a selecção das fontes relevantes e a correspondente parametrização em 

termos de emissões ruidosas que, em regra, são definidas em termos do nível de potência sonora debitada 

por uma determina fonte. 

Em função das suas características físicas e de emissões sonoras podem diferenciar-se três grandes tipos de 

fontes: fontes pontuais, lineares e em área. 

No quadro 6 são apresentados dados sobre níveis sonoros emitidos pelas principais máquinas fixas e 

móveis instaladas. A lista inclui todos os equipamentos para os quais a empresa dispunha de informação 

acústica relevante e tecnicamente consistente. 

Para além dos equipamentos fixos e móveis permanentemente em utilização na exploração, considerou-se 

ainda uma outra fonte muito importante influenciadora do campo sonoro da área da pedreira e sua 

envolvente: o tráfego de pesados de e para a pedreira. 

Com base nos dados actuais e projectados, assumiram-se valores totais de 160 camiões/dia no cenário 

actual e de 200 camiões/dia para a situação pós projecto (valores referentes ao número total de camiões 

que entram na instalação por dia, o que significa que os fluxos a considerar são o dobro dos valores 

apresentados). A estes valores correspondem fluxos médios no período diurno de 25 camiões/hora na 

situação actual e de 31 camiões/hora para a situação futura. 

Para as centrais de betão pronto e betuminoso previstas no projecto não foram disponibilizados dados de 

fábrica sobre características de emissões sonoras, pelo que foram considerados factores de emissão dentro 

de uma gama de valores típicos dos referidos equipamentos. 

Conforme é tecnicamente exigível, o modelo foi calibrado com base em medições acústicas (efectuadas em 

conformidade com os documento normativos anteriormente referidos) de aferição das emissões ruidosas 

produzidas pelos equipamentos instalados. 

Na figura 4 encontram-se identificadas as fontes sonoras consideradas na modelação e as respectivas 

potências sonoras introduzidas (parametrizadas com base em informação teórica de base e nas medições 

de aferição efectuadas). Com excepção do pavilhão das rochas ornamentais, as emissões existentes e que 

ocorrerão no cenário pós-projecto referem-se somente ao período diurno. Para a nave de corte de rocha 

ornamental considerou-se a emissão ruidosa nos três períodos de referência. 
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Quadro 6: Dados sobre emissões sonoras dos equipamentos da exploração. 

Grupo Equipamentos Potência Sonora Grupo Equipamentos Potência Sonora 

Calçada 
(Cubos) 

Máq. Sepos 84,5 dB 

Corte (Cubos) 

Compressor 175 70 dB 

Máq. Cubos(4) 84,5 dB Compressor 75 70 dB 

Unidade 
Britagem n.º 

1 

Moinho Sandvik 
S3000 

95-106 dB Compressor 186 99 dB 

Moinho Sandvik 
S3000 

95-106 dB 

Equipamentos 
móveis 

Cat 428 82 LpA; 105 LwA 

Moinho Nordberg 
HP300 

100-130 dB Cat 924 96 LpA 

Moinho pequeno 
H3800 

90-100 Volvo 220 180 dB 

Unidade 
Britagem n.º 

2 

Moinho Sandvik 
S3000 

95-106 dB Komatsu 480 71/108 dB 

Crivo Nordberg 
50x20 

128 dB Cat 325 (martelo) 88/118 dB 

Crivo Sandvik 
FF1441VD 

90-100 dB Cat 345 7 LpA; 108 LwA 

Moinho HP300 
100-130 dB 

Dumpers A35D, 
A30C, A35C, A40(2) 

76 LpA; 108 LwA 

Merlin RP108SD 90-100 dB    

Crivo areia grossa 90-100 dB    

Crivo areia fina 90-100 dB    

 
 

Grupo Tipo Nível de Potência Sonora 

Máquinas cubos Pontual LW = 90 dB(A) 

Máquina cepos Pontual LW = 90 dB(A) 

Pavilhão rocha 
ornamental 

Área 
LW = 70 dB(A)/m

2
 

Equipamentos 
britagem 

Pontual 
LW = 100 dB(A) 

Vias de circulação 
rodoviária de acesso 

e circulação na 
instalação 

Linear 

LW = 59 dB(A) 

\(31 cam./h – cenário pós-
projecto) 

LW = 57 dB(A) 

(25 cam./h – cenário actual) 

Central betão 
pronto (projecto) 

Pontual LW = 100 dB(A) 

Central betuminoso 
(projecto) 

Pontual LW = 100 dB(A) 

 

 

Figura 4: Fontes sonoras e respectivos níveis de potência sonora considerados na modelação. 
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55..  RReessuullttaaddooss  

5.1 Situação Actual 

Os resultados relativos à caracterização, através de medições acústicas, da situação actual encontram-se 

apresentados na secção 4.5.2. Para a verificação da validade do modelo de cálculo, particularmente das 

parametrizações e calibrações consideradas, apresenta-se no quadro seguinte uma comparação entre os 

valores medidos e calculados para o cenário actual. 

Quadro 7: Comparação de valores medidos e calculados. 

 Período Diurno Período Entardecer Período Nocturno 

Pontos 
LAr(RA) 

medição 

LAr(RA) 

cálculo 
|Diferença| 

LAr(RA) 

medição 

LAr(RA) 

cálculo 
|Diferença| 

LAr(RA) 

medição 

LAr(RA) 

cálculo 
|Diferença| 

L1 43,3 40,2 3,1 42,5 36,0 6,5 41,5 30,8 10,7 

L2 55,6 56,9 1,3 47,5 45,6 1,9 43,5 41,8 1,7 

L3 50,7 50,3 0,4 46,9 48,8 1,9 51,8 48,7 3,1 

L4 51,2 54,6 3,4 41,2 42,1 0,9 41,4 39,1 2,3 

L5 41,4 39,9 1,5 42,8 38,4 4,4 43,2 32,3 10,9 

 

Verifica-se que os pressupostos de cálculo apresentam uma boa aproximação aos resultados das medições 

para os locais L2, L3 e L4 (diferenças entre valores medidos e calculados não superiores a 3 dB(A)). 

No que respeita aos locais L1 e L5 verificaram-se desvios de maior ordem de grandeza, que se justificam 

pela maior distância relativamente às fontes da instalação e pela existência de outras fontes sonoras 

externas à mesma que não foram consideradas. De qualquer modo, nestes locais o cenário actual não 

configura, como foi visto, qualquer cenário de incumprimento legal, nem é previsível que tal aconteça nas 

condições previstas para o projecto de ampliação, porquanto as alterações previstas em termos de 

emissões ruidosas não são susceptíveis de alterarem significativamente os campos sonoros das zonas de 

implantação destes receptores. 

 

5.2 Cenário Pós-Ampliação 

De acordo com a metodologia resumidamente descrita anteriormente foram efectuados cálculos dos 

descritores relevantes. Nas figuras 5 e 6 são apresentados mapas de ruído para os descritores Lden e Ln para 

a situação futura, considerando exclusivamente as fontes associadas à actividade da pedreira, uma vez que 

se tratam das únicas relevantes na área de estudo de interesse. Os níveis sonoros referem-se a uma altura 

de 4m acima do solo. 
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No quadro 8 são apresentados cálculos para avaliação do cumprimento do critério de incomodidade para o 

cenário pós-projecto (assumindo que as fontes externas à exploração se manterão inalteradas e 

considerando os valores de ruído residual obtidos no ensaio acústico efectuado). No quadro 9 são 

apresentados os valores estimados para os indicadores Lden e Ln para a situação futura (para efeitos de 

verificação do cumprimento dos valores limite de exposição). 

Quadro 8: Valores calculados relativos ao critério de incomodidade para o cenário pós-projecto. 

 

Período Diurno Período Entardecer Período Nocturno 

Requisito: LAr(RA)-LAeq(RR)≤5dB(A) Requisito: LAr(RA)-LAeq(RR)≤4dB(A) Requisito: LAr(RA)-LAeq(RR)≤3dB(A) 

Pontos LAr(RA) LAeq(RR) LAr(RA)- LAeq(RR) LAr(RA) LAeq(RR) LAr(RA)- LAeq(RR) LAr(RA) LAeq(RR) LAr(RA)- LAeq(RR) 

L1 41,4* 34,7 N/A 36,0* 35,9 N/A 30,8* 30,6 N/A 

L2 57,3 53,8 4 45,6 45,2 0 41,8* 40,9 N/A 

L3 50,5 39,9 11 48,8 36,1 13 48,7 34 15 

L4 55,6 47,3 8 42,1* 40,5 N/A 39,1* 34,9 N/A 

L5 40,2* 37,9 N/A 38,4* 38,3 N/A 32,3* 31,9 N/A 

* Segundo o previsto no n.º 5 do artigo 13.º do Decreto-Lei 9/2007, de 17 de Janeiro, os limites de incomodidade são aplicáveis apenas 
para valores de LAeq do ruído ambiente superiores a 45 dB(A) em locais exteriores. Nos casos assinalados os níveis medidos foram 
inferiores ao valor referenciado, pelo que o critério de incomodidade não se aplica (N/A). 

 

Quadro 9: Valores relativos à verificação do cumprimento dos valores limite de exposição – situação futura. 

Pontos 
LAeq (Diurno) 

[dB(A)] 
LAeq (Entardecer) 

[dB(A)] 
LAeq (Nocturno) 

[dB(A)] 
Lden [dB(A)] Ln [dB(A)] 

L1 41,4 36,0 30,8 41 31 

L2 57,3 45,6 41,8 56 42 

L3 50,5 48,8 48,7 55 49 

L4 52,5 42,1 39,1 54 39 

L5 39,9 38,4 32,3 41 32 

Critérios legais ���� Local não classificado ≤ 63 ≤ 53 

Da análise dos resultados apresentados conclui-se que, no cenário pós-projecto: 

• A actividade não cumprirá o critério de incomodidade no local L3 em todos os períodos de 

referência e no local L4 no período diurno. 

• Relativamente a este critério, em todos os demais casos a actividade cumprirá o requisito legal; 

• No que respeita aos valores de limite de exposição, a actividade cumprirá integralmente este 

requisito. 
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Figura 5: Mapa de ruído para o cenário pós-projecto – descritor Lden. 
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Figura 5: Mapa de ruído para o cenário pós-projecto – descritor Ln. 

 



                              

Relatório n.º EST.1247-2/08-RF        pág. 18 de 20 
Este Relatório é confidencial, só podendo ser reproduzido na íntegra, e os seus resultados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. 
Mod.LabAV027/4 
 

66..  MMeeddiiddaass  ddee  MMiinniimmiizzaaççããoo  

Os resultados/cálculos e conclusões anteriormente apresentadas configuram a necessidade da definição e 

implementação de um plano de medidas de mitigação tendentes à diminuição das emissões ruidosas para a 

envolvente sensível e, em última análise, ao cumprimento das disposições aplicáveis do RGR. As principais 

fontes sonoras presentes / a instalar são: 

• Tráfego de pesados de e para a exploração; 

• Pavilhão de corte da rocha ornamental; 

• Fontes (numerosas e diversificadas) dos equipamentos de britagem e das centrais de betão pronto 

e betuminoso a instalar. 

Em função da realidade existente e adoptando uma perspectiva de exequibilidade de eventuais medidas de 

minimização a implementar, um posterior projecto de medidas de condicionamento deve incidir em: 

I. Reforçar o isolamento sonoro de paredes e do tecto do pavilhão da rocha ornamental, assim como 

revestir os paramentos interiores com material acusticamente absorvente, intervenção que 

permitirá o abaixamento dos (elevados) níveis de ruído no interior da nave e numa menor emissão 

ruidosa para a envolvente; 

II. Substituição de máquinas ou de constituintes das mesmas por soluções que garantam menores 

emissões ruidosas no pavilhão de rocha ornamental. No caso de estas medidas na fonte serem 

inviáveis ou insuficientes, enclausurar máquinas, encapsular motores ou implementar outras 

medidas de intervenção na “fase” de propagação sonora; 

III. Para os equipamentos ruidosos instalados no exterior deve ser previsto um plano de manutenção 

que contemple medidas de minimização do ruído emitido. Eventuais futuras substituições de 

equipamentos devem privilegiar soluções que minimizem emissões ruidosas. Os equipamentos a 

adquirir devem cumprir as disposições legais relevantes, designadamente as constantes do 

Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de Novembro. Na instalação de novos equipamentos ou na 

redefinição do lay-out existente deve ser privilegiada a implantação das máquinas nas vertentes 

sul e nascente da área da pedreira, por forma a favorecer uma maior distância fonte-receptores; 

IV. Alterar o trajecto de circulação de camiões na zona da britagem, com um percurso na parte leste 

dessa zona, favorecendo assim um maior afastamento do corredor de circulação relativamente aos 

receptores próximos dessa zona. Esta acção permitirá uma redução significativa no impacte 

ruidoso sobre o receptor L4 no período diurno, com um ganho estimado de 4 dB(A). 

Sublinha-se ainda a necessidade de que seja mantido o regime de acesso de veículos pesados à pedreira, 

que actualmente se faz apenas no período diurno. 
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Figura 6: Alteração do trajecto de circulação na zona da britagem (medida de minimização). 

 

6.1 Cenário Pós-Intervenção – Previsão da Eficácia das Medidas Minimizadoras 

Para uma avaliação expedita da eficácia das soluções anteriormente elencadas, considerou-se um cenário 

adicional contemplando: 

� A redução da emissão das paredes e tecto do pavilhão da rocha ornamental em 10 dB(A)/m
2
; 

� A alteração da circulação dos camiões de acordo com a mudança de trajecto anteriormente 

ilustrada. 

A actividade desenvolvida neste pavilhão é particularmente problemática porque se desenvolve (e o 

projecto de ampliação prevê que se continue a desenvolver) nos períodos do entardecer e nocturno. A 

redução da radiação sonora considerada poderá ser atingida através da implementação das medidas 

anteriormente elencadas (e, eventualmente, de outras), resultantes da elaboração de um Projecto de 

Condicionamento Acústico ajustado às necessidades verificadas. 

Relativamente ao elevado fluxo de tráfego de camiões na pedreira previstos para o cenário pós-projecto (e 

que já se verifica, embora em menor quantidade, actualmente), é previsível que o mesmo provoque um 

impacte ruidoso significativo nos receptores próximos (com particular incidência na zona do receptor L4), 

pelo que é de todo justificável a reformulação da circulação na zona da britagem 

. 

Trajecto de circulação 
actual e previsto no 
projecto 

Trajecto de circulação a 
considerar como medida 
de minimização 
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Os resultados obtidos na simulação do cenário descrito para o critério de incomodidade são indicados no 

quadro 10. Da análise dos valores simulados, constata-se um decréscimo significativo nos níveis de 

incomodidade, com particular incidência nos L3 e L4, que nestas condições verificam o critério de 

incomodidade em todos os períodos de referência. 

Quadro 10: Valores calculados para um cenário contemplando as medidas minimização descritas. 

 

Período Diurno Período Entardecer Período Nocturno 

Requisito: LAr(RA)-LAeq(RR)≤5dB(A) Requisito: LAr(RA)-LAeq(RR)≤4dB(A) Requisito: LAr(RA)-LAeq(RR)≤3dB(A) 

Pontos LAr(RA) LAeq(RR) LAr(RA)- LAeq(RR) LAr(RA) LAeq(RR) LAr(RA)- LAeq(RR) LAr(RA) LAeq(RR) LAr(RA)- LAeq(RR) 

L1 41,4* 34,7 N/A 35,9* 35,9 N/A 30,6* 30,6 N/A 

L2 57,3 53,8 3 45,2* 45,2 N/A 41,0* 40,9 N/A 

L3 45,2* 39,9 N/A 40,5* 36,1 N/A 39,9* 34 N/A 

L4 52,4 47,3 5 40,7* 40,5 N/A 35,6* 34,9 N/A 

L5 39,9* 37,9 N/A 38,3* 38,3 N/A 31,9* 31,9 N/A 

* Segundo o previsto no n.º 5 do artigo 13.º do Decreto-Lei 9/2007, de 17 de Janeiro, os limites de incomodidade são aplicáveis apenas 
para valores de LAeq do ruído ambiente superiores a 45 dB(A) em locais exteriores. Nos casos assinalados os níveis medidos foram 
inferiores ao valor referenciado, pelo que o critério de incomodidade não se aplica (N/A). 
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ANEXO XIII-B 
REFORMULAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE IMPACTES DO DESCRITOR QUALIDADE DO 

AMBIENTE - RUÍDO 
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QUALIDADE DO AMBIENTE – RUÍDO 

 

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE IMPACTES 

Tendo em consideração que o projecto contempla a ampliação de uma área de pedreira dos 
actuais 27 para os 44 ha, interessa analisar os impactes decorrentes em termos de ruído. 

Os impactes no ambiente sonoro foram analisados de acordo com as duas fases de projecto 
consideradas, nomeadamente a exploração e a recuperação devido às particularidades e 
características próprias de cada uma destas fases, que acabam por condicionar o ruído 
gerado. 

Neste caso particular, evidencia-se que, pelo facto de na zona em estudo já existir uma 
pedreira em exploração, com unidades de britagem, lavagem de areias e unidades de 
transformação de rocha ornamental, os efeitos no ambiente sonoro decorrentes dos trabalhos 
em curso – funcionamento de máquinas e equipamentos, circulação de veículos pesados, 
desmontes com explosivos - já são actualmente sentidos, ou seja, iremos avaliar impactes 
cumulativos. 

A alteração mais significativa inerente ao projecto, em termos de ruído ambiente, consiste no 
acréscimo das fontes sonoras inerentes à instalação de novos equipamentos de corte no novo 
pavilhão de rocha ornamental e no funcionamento das centrais de betão pronto e 
betuminoso.  

 

FASE DE EXPLORAÇÃO 

Nas primeiras acções desta fase do projecto, esperam-se impactes resultantes da 
movimentação da maquinaria pesada no interior da área da pedreira, em particular na nova 
área de extracção para a remoção da terra vegetal e corte da vegetação. Uma vez que, 
estas acções não se prolongam por muito tempo, e dado que os níveis de ruído esperados não 
serão diferentes dos já verificados em período diurno estes impactes serão negativos 
temporários, directos e pouco significativos em termos de incomodidade para as habitações 
mais próximas. 

Na fase de exploração propriamente dita, em que ocorre a extracção do material de granito, 
as fontes sonoras que potenciarão impactes negativos, serão as seguintes: 

• Furação para colocação das cargas explosivas e respectiva detonação; 

• Desmonte mecânico; 

• Carregamento (com pás carregadoras) e transporte do material desmontado até à 
zona do britador primário, assegurado por dumpers; 

• Descarga do material desmontado na tremonha de recepção do britador primário; 

• Transformação da matéria-prima nas unidades de britagem e na unidade de lavagem 
de areias; 

• Actividade de transformação e acabamentos da rocha ornamental; 

• Actividade das centrais de betão pronto e de betuminoso; 
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• Tráfego de veículos nas vias internas e de acesso à área da pedreira, para expedição 
dos vários produtos acabados. 

Com o projecto ocorrerá nesta fase um acréscimo de fontes sonoras associadas em particular 
ao funcionamento das centrais de betão pronto e betuminoso, dos novos equipamentos de 
corte do pavilhão de rocha ornamental e ao aumento do fluxo de camiões que irá entrar e sair 
da pedreira.  

Para estimar o acréscimo que essas novas fontes irá implicar na área do projecto e na sua 
envolvente próxima, em particular junto dos receptores sensíveis avaliados na Situação de 
Referência (Anexo XI-A do Aditamento) efectuou-se um Estudo Acústico com recurso a um 
software computacional para simulação da emissão e propagação sonora presente no Anexo 
XIII-A do Aditamento ao EIA. 

Os resultados do Estudo Acústico realizado em termos de critérios de incomodidade e 
exposição máxima apresentam-se nas tabelas seguintes: 

Tabela 1 - Comparação dos resultados obtidos para a fase de exploração do projecto com o valor limite, 
para os períodos diurno, entardecer e nocturno 

RESULTADO FINAL 
PARÂMETRO DE AVALIAÇÃO 

L1 L2 L3 L4 L5 

VALOR 
LIMITE 
dB(A) 

PERÍODO DE 
REFERÊNCIA 

na 4 11 8 na 5 Diurno 

na 0 13 na na 4 Entardecer LAr,T – LAeq,Fast médio(Rr) (dB(A)) 

na na 15 na na 3 Nocturno 

XX– o resultado excede o valor limite legal. 
na – o critério de incomodidade não se aplica, dado que os valores de LAeq do ruído ambiente foram inferiores a 
45dB(A), segundo o previsto no n.º5 do artigo 13º do D.L. 9/2007 de 17 de Janeiro.  

 

Tabela 2 – Valores obtidos para a fase de exploração do projecto para cada local avaliado e valores 
limites das zonas não classificadas 

VALOR LIMITE 
INDICADOR L1 L2 L3 L4 L5 

ZONA NÃO CLASSIFICADA1 

Lden dB(A) 41 56 55 54 41 63 dB(A) 

Ln dB(A) 31 42 49 39 32 53 dB(A) 

Lden – (indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno) é o indicador de ruído, expresso em dB(A), associado ao 
incómodo global; 
Ln ou Lnight – (indicador de ruído nocturno) é o nível sonoro de longa duração, expresso em dB(A), para o período 
nocturno; 

Mediante os resultados da previsão efectuada apresentados nas tabelas anteriores conclui-se 
que na fase de exploração do projecto: 

o A actividade apenas não cumprirá o critério de incomodidade no local L3 em todos os 
períodos de referência e no local L4 no período diurno; 

                                                 
1 Na ausência de classificação acústica de zonas por parte dos concelhos de Guimarães e Póvoa de Lanhoso foram 
considerados os valores limite de exposição das zonas não classificadas 
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o A actividade cumprirá integralmente os valores limite de exposição definidos para as 
zonas não classificadas. 

Dada a obrigatoriedade de cumprimento dos valores limite legais foi simulada uma nova 
realidade para a fase de exploração do projecto, a qual inclui medidas de minimização 
específicas designadamente: 

• Redução da emissão das paredes e tecto do pavilhão da rocha ornamental em 10 
dB(A)/m2 através do reforço do isolamento sonoro das paredes e do tecto do novo 
pavilhão de rocha ornamental e revestimento dos paramentos interiores com material 
acusticamente absorvente. Esta acção pressupõe a prévia elaboração de um Projecto 
de Condicionamento Acústico; 

• Substituição de máquinas ou de constituintes das mesmas que possuam menores 
potências sonoras. Caso esta acção não seja viável ou suficiente, as mesmas deverão 
ser encapsuladas; 

• Elaboração de um plano de manutenção dos equipamentos de utilização no exterior 
que contemple a avaliação das suas emissões sonoras e as necessárias medidas de 
prevenção/correcção; 

• Aquisição de novo equipamento privilegiando as soluções que minimizem as emissões 
sonoras, e garantindo que todos os equipamentos de utilização no exterior cumprir as 
disposições legais constantes no Decreto-Lei n.º221/2006, de 8 de Novembro; 

• Na instalação de novos equipamentos ou na redefinição do layout existente deve ser 
privilegiada a implantação de equipamentos e máquinas nas vertentes Sul e Este da 
área da pedreira. 

• Alteração do trajecto interno de circulação dos camiões da vertente Oeste para a 
vertente Este, conforme ilustrado na Figura 6 da página 19 do Relatório presente no 
Anexo XIII-A. 

Os resultados obtidos, para o critério de incomodidade, para a fase de exploração do projecto 
com as medidas de minimização acima referidas apresentam-se na tabela seguinte: 

Tabela 3 - Comparação dos resultados obtidos para a fase de exploração do projecto com a 
implementação de medidas de minimização com o valor limite, para os períodos diurno, entardecer e 
nocturno 

RESULTADO FINAL 
PARÂMETRO DE AVALIAÇÃO 

L1 L2 L3 L4 L5 

VALOR 
LIMITE 
dB(A) 

PERÍODO DE 
REFERÊNCIA 

na 3 na 5 na 5 Diurno 

na na na na na 4 Entardecer LAr,T – LAeq,Fast médio(Rr) (dB(A)) 

na na na na na 3 Nocturno 

na – o critério de incomodidade não se aplica, dado que os valores de LAeq do ruído ambiente foram inferiores a 
45dB(A), segundo o previsto no n.º5 do artigo 13º do D.L. 9/2007 de 17 de Janeiro.  

Através da análise dos resultados presentes na Tabela 3 pode concluir-se que com a 
implementação das acções de minimização a actividade da pedreira cumpre, para todos os 
locais considerados e em todos os períodos de referência com os limites do critério de 
incomodidade. 
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De salientar ainda, que com a implementação do projecto e das medidas de minimização que 
lhe estão inerentes ocorrerá um decréscimo dos níveis sonoros junto dos receptores sensíveis 
considerados no EIA, dado que na Situação de Referência se verifica um incumprimento legal.  

Em síntese os impactes identificados neste descritor serão negativos, temporários, directos, 
locais e pouco significativos. 

 

FASE DE RECUPERAÇÃO 

Com o encerramento da exploração da pedreira, cessarão a maioria dos impactes negativos 
identificados anteriormente e associados às emissões sonoras decorrentes na fase exploração.  

Com o término da exploração, está prevista a criação de um aterro de inertes que induzirá 
impactes negativos associados ao tráfego de veículos que transportarão os inertes, assim 
como, aos trabalhos afectos à própria gestão do aterro. Estes impactes serão temporários, 
pouco significativos e de baixa magnitude. 

Com o término do projecto do aterro dar-se-á início às acções de recuperação, que incluirão o 
desmantelamento e a demolição das infra-estruturas afectas à pedreira e ao aterro. Com estes 
trabalhos de recuperação esperam-se ainda alguns impactes negativos, contudo temporários 
e pouco significativos.  

Contrariamente, a reflorestação de toda a área do projecto implicará apenas impactes 
positivos, significativos, de média magnitude e permanentes. 

 

CLASSIFICAÇÃO DE IMPACTES 

Tendo em atenção o anteriormente referido na caracterização dos impactes, das fases de 
exploração e de recuperação, apresenta-se agora a sua classificação nas mesmas fases, 
segundo os critérios inicialmente definidos neste estudo: 

Tabela 4 – Classificação do impacte global no descritor – Ambiente Sonoro 

FASE DO PROJECTO 

FASE RECUPERAÇÃO 
CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

FASE EXPLORAÇÃO Exploração Aterro de 
Inertes 

Recuperação final após 
encerramento aterro 

INCIDÊNCIA Directo Directo Indirecto  

NATUREZA Negativo Negativo Positivo  

DURAÇÃO Temporário Temporário Permanente  

MAGNITUDE 
Baixa a Média 
magnitude 

Baixa magnitude Média magnitude 

SIGNIFICÂNCIA Pouco Significativo Pouco Significativo Significativo 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA Certo Certo Certo 

REVERSIBILIDADE Reversível Reversível Irreversível  

DIMENSÃO ESPACIAL Local Local Local 
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MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO/POTENCIAÇÃO DE IMPACTES 

 
Na tabela que se apresenta de seguida encontram-se expostas as medidas de minimização 
e/ou de potenciação de impactes que se pretendem implementar para minimizar, anular e/ou 
potenciar os impactes no ambiente sonoro: 

Tabela 5 – Medidas de minimização e/ou de potenciação de impactes no “Ambiente Sonoro” 

FASE DO 
PROJECTO 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO/POTENCIAÇÃO DE IMPACTES 

Exploração 

• Criação e reforço da cortina vegetal arbóreo-arbustiva autóctone em 
toda a zona envolvente da pedreira, integrando as áreas a afectar às 
instalações industriais e demais equipamentos, de modo a minimizar os impactes 
sonoros; 

• Criação do talude na vertente Noroeste da área do projecto com as terras 
vegetais decapadas, de forma a criar uma barreira acústica natural. Esse talude 
deverá ser protegido dos processos erosivos através da plantação de espécies 
herbáceas e arbustivas e da instalação de sistemas de drenagem de águas 
pluviais; 

• A programação das detonações deverá efectuar-se, de forma a conciliar 
a sua execução aos períodos do dia em que envolvam menor afectação dos 
indivíduos residentes nas proximidades; 

• Todo o equipamento usado no desmonte e transporte das massas minerais, 
bem como o equipamento usado na produção de cubos e no corte e 
acabamentos da rocha ornamental deve estar devidamente homologado em 
termos de potência sonora; 

• Durante o funcionamento dos equipamentos instalados e a instalar no 
novo pavilhão de corte de rochas ornamentais, as portas do mesmo deverão 
estar sempre fechadas; 

• A tremonha de recepção do britador primário deve ser sempre mantida 
em carga, de modo a que a altura de queda do material seja a menor possível; 

• Circulação dos veículos a velocidades reduzidas dentro da área da 
pedreira; 

• Reforço do isolamento sonoro das paredes e do tecto do pavilhão novo 
de rocha ornamental e revestimento dos paramentos interiores com material 
acusticamente absorvente, por forma a possibilitar uma redução da emissão das 
paredes e tecto em 10 dB(A)/m2; 

•  Substituição de máquinas ou de constituintes das mesmas com menores 
potências sonoras. Caso esta acção não seja viável ou suficiente, as mesmas 
deverão ser encapsuladas; 

• Elaboração de um Plano de manutenção dos equipamentos de utilização 
no exterior que contemple a avaliação das suas emissões sonoras e as 
necessárias medidas de prevenção/correcção; 
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FASE DO 
PROJECTO 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO/POTENCIAÇÃO DE IMPACTES 

• Na aquisição de novo equipamento devem ser privilegiadas as soluções 
que minimizem as emissões sonoras, devendo sempre os equipamentos de 
utilização no exterior cumprir as disposições legais constantes no Decreto-Lei 
n.º221/2006, de 8 de Novembro; 

•  Na instalação de novos equipamentos ou na redefinição do layout 
existente deve ser privilegiada a implantação de equipamentos e máquinas nas 
vertentes Sul e Este da área da pedreira. 

• Alteração do trajecto interno de circulação dos camiões da vertente 
Oeste para a vertente Este. 

Recuperação 

• Implementação de medidas que acelerem o desenvolvimento da 
vegetação e acompanhem a sua evolução; 

• Melhoramento dos acessos mais sujeitos ao tráfego dos veículos pesados 
na zona de apoio à área do aterro; 

• Circulação dos veículos, dentro da área do aterro, a velocidades 
reduzidas;  

• Os trabalhos de desmantelamento das infra-estruturas e de demolição das 
edificações só deverão decorrer em período diurno; 

 


