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1. INTRODUÇÃO 
 
O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo Integrado de 

Impacte Ambiental (EIA) relativo ao licenciamento de quatro pedreiras de extracção de argilas 

localizadas no mesmo espaço territorial, designadamente a ampliação de duas pedreiras 

licenciadas, denominadas “Costa Ciranda N.º 1” e Vale Salgueiro N.º 3” e a instalação de 

duas novas pedreiras, denominadas “Alto do Forno” e “Costa Ciranda N.º 2”. 

 
Este RNT descreve, de forma sumária e em linguagem acessível à generalidade do público 

interessado, as análises e as principais conclusões do EIA, tendo como finalidade constituir o 

documento de suporte ao procedimento de Consulta Pública, estabelecido no D. L. 69/2000, 

de 3 de Maio, alterado e republicado pelo D. L. 197/2005, de 8 de Novembro. 

   
A empresa proponente do projecto é a proprietária das pedreiras e tem a designação social de 

SIMÕES DE SÁ & PEREIRA, S.A., com sede social em Canavai, Aguada de Cima, 3750-041 

Águeda.   

 
O projecto, que se encontra em fase de execução, é entendido no contexto deste EIA como a 

exploração conjunta destas quatro pedreiras, as quais, embora não sejam confinantes, ficam 

muito próximas, partilhando o mesmo espaço físico e os meios de produção detidos pela 

empresa proponente.  

 
Este projecto está sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), sendo a Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA) a Autoridade de AIA, nos termos do diploma legal acima 

referido.  

 
A entidade licenciadora é a Direcção Regional da Economia do Centro (DRE-Centro). 
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Na elaboração deste RNT foram consideradas as especificações da Portaria 330/2001, de 2 

de Abril, bem como a publicação “Critérios de Boa Prática para o RNT” da Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA, 2008).  

 

A realização do EIA decorreu de Maio a Outubro de 2011.  

 

Este RNT consiste na reformulação da versão apresentada a AIA em Outubro de 2011, 

incorporando os elementos adicionais solicitados, em 2 de Fevereiro de 2012, pela Autoridade 

de AIA. 

 

2. LOCALIZAÇÃO E ACESSOS 
 
As pedreiras em estudo inserem-se na freguesia de Avelãs de Cima, concelho de Anadia, 

sendo que o sector norte da pedreira Alto do Forno fica também inserido na freguesia de 

Aguada de Cima, concelho de Águeda. Ambos os concelhos pertencem ao distrito de Aveiro.  

 

As povoações mais próximas das pedreiras constituem na sua maioria pequenos 

aglomerados populacionais pertencentes às freguesias de Sangalhos (Anadia), Avelãs de 

Cima (Anadia) e Aguada de Cima (Águeda), como se indica no quadro seguinte.  

 
Quadro 1 – Aglomerados populacionais mais próximos das pedreiras em estudo. 

Distância à área de implantação do projecto (m) 

Aglomerados populacionais 
Costa 

Ciranda N.º1 
Costa 

Ciranda N.º2
Alto do 
Forno 

Vale  
Salgueiro N.º3 

Posicionamento 
geográfico 

relativamente às 
pedreiras 

Vidoeiro 
(freguesia de Sangalhos) 1900 1800 1250 1250 NW 

Almas da Areosa 
(freguesia de Aguada de Cima) 1900 1650 1050 1550 NW 

Forno 
(freguesia de Aguada de Cima) 1000 850 350 1400 N 

Forcada 
(freguesia de Aguada de Cima) 900 900 800 1950 N 

Aguadalto 
(freguesia de Aguada de Cima) 650 1000 1350 2150 NE 

Boialvo 
(freguesia de Avelãs de Cima) 1700 2350 2850 3000 E 

Candeeira 
(freguesia de Avelãs de Cima) 650 950 1200 550 SE 

Avelãs de Cima 1550 1500 1350 450 S 

Distância: medida em linha recta do espaço mais curto entre o limite das povoações e o limite da área  
das pedreiras. 
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O acesso às pedreiras em estudo pode ser efectuado a partir do Itinerário Completar 2 (IC2), 

tomando-se, ao km 222 desta rodovia, a direcção de Avelãs de Cima, pelas estradas 

municipais 609 e 334, povoação a partir da qual se segue por um caminho em terra batida em 

direcção à pedreira Vale Salgueiro N.º 3, onde se encontram os escritórios da empresa. 

 
O acesso pode também fazer-se próximo do km 225 do IC2, neste caso, na direcção dos 

lugares Almas da Areosa e Vidoeiro, pela estrada municipal 607-1 ou pela estrada municipal 

1654. A partir destas povoações pode aceder-se a um caminho em terra batida que faz a 

ligação às pedreiras Alto do Forno e Costa Ciranda N.º 1 e N.º 2, havendo também um 

caminho em terra batida que permite fazer a ligação destas pedreiras à pedreira Vale 

Salgueiro N.º 3.  

 
     Fotografia 1 – Acessibilidades à área de implantação do projecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A figura seguinte representa a localização das pedreiras em estudo, à escala 1: 25 000, na 

qual se pode visualizar o seu enquadramento com os aglomerados populacionais, eixos 

viários, fisiografia e hidrografia da sua envolvente. 
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3. ANTECEDENTES 
 

A SIMÕES DE SÁ & PEREIRA, S.A. desenvolve a actividade de extracção e comercialização 

de argilas há mais de 25 anos na área em estudo, através da exploração das suas pedreiras 

licenciadas, designadamente a pedreira Costa Ciranda N.º 1 e a pedreira Vale Salgueiro N.º 3 

que agora estão sujeitas ao presente processo de Avaliação de Impacte Ambiental para a 

ampliação das respectivas áreas de exploração. 

 

Em Dezembro de 2005, o Ministério da Economia – Direcção Regional do Centro, na 

qualidade de entidade licenciadora, aprovou os Planos de Pedreira apresentados pela 

empresa proponente para adaptação das licenças de exploração em vigor para estas duas 

pedreiras, conforme estabelecido no D. L. 270/2001, de 6 de Outubro, alterado e republicado 

pelo D. L. 340/2007, de 12 de Outubro (Lei de Pedreiras). 

 

Em Abril de 2006 a empresa proponente submeteu à apreciação da Autoridade de AIA, então 

Instituto do Ambiente, uma Proposta de Definição do Âmbito (PDA) do EIA que integrava as 

pedreiras em estudo e uma outra pedreira da empresa proponente, a pedreira Vale da Alagoa 

de cujo projecto (2.ª ampliação) a empresa viria a desistir posteriormente, com conhecimento 

do Instituto do Ambiente. Em Junho de 2006, a Comissão de Avaliação emitiu parecer 

favorável sobre a PDA.  

 

A empresa proponente teve já a oportunidade de expor à entidade licenciadora, bem como à 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, os motivos pelos quais a 

pretensão que a PDA expunha teve o interregno de alguns anos, sendo agora retomada com 

a efectivação deste EIA, o qual, pese embora o tempo decorrido desde a conclusão do 

processo de PDA, teve em linha de conta as sugestões e directrizes constantes do 

mencionado parecer da Comissão de Avaliação.  
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4. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 
 

4.1. ÂMBITO E OBJECTIVOS   
 

Como já referido, a empresa proponente pretende licenciar a ampliação da área de 

exploração de duas pedreiras já licenciadas, a pedreira Costa Ciranda N.º 1 e a pedreira Vale 

Salgueiro N.º 3, e licenciar duas novas pedreiras, a pedreira Costa Ciranda N.º 2 e a pedreira 

Alto do Forno.  

 

Estas quatro pedreiras ficam localizadas no interior da “Área Cativa para Exploração de 

Argilas Águeda-Anadia”, aprovada pela Portaria 448/90, de 16 de Junho. As pedreiras 

inserem-se, assim, num centro de extracção de argilas onde se localizam outras unidades 

similares, de assinalável importância no contexto industrial e sócio-económico da região. 

 

A exploração das pedreiras irá assentar nos respectivos Planos de Pedreira, elaborados, um 

para cada pedreira, de acordo com as especificações técnicas e demais requisitos 

estabelecidos no D. L. 270/2001, de 6 de Outubro (com a redacção actual), sendo cada um 

dos Planos de Pedreira composto por um Plano de Lavra e um Plano Ambiental e de 

Recuperação Paisagística (PARP).  

 

Os planos de pedreira têm como objectivo comum o desenvolvimento integrado das quatro 

pedreiras, não em termos físicos, uma vez que as áreas das pedreiras não confinam entre si, 

mas em termos operacionais, através de um planeamento que prevê a rentabilização dos 

meios produtivos e a partilha entre as pedreiras das sinergias geradas pela sua exploração, 

entendendo-se, assim, por projecto, no âmbito deste EIA, a exploração conjunta das quatro 

pedreiras.     

 

4.2. PRINCIPAIS COMPONENTES DO PROJECTO 
 

As principais componentes do projecto em estudo relacionam-se com o método de exploração 

e com a recuperação ambiental e paisagística que será levada a cabo nas pedreiras. Estas 

perfazem uma área total com cerca de 57 ha, que se distribui por cada uma delas conforme 

indica o quadro seguinte.  
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Quadro 2 – Áreas das pedreiras em estudo. 

Área (ha) Costa  
Ciranda N.º1 

Costa  
Ciranda N.º2 Alto do Forno Vale  

Salgueiro N.º3 

Licenciada 4,07 - - 4,26 

A licenciar 19,82 5,49 7,03 16,59 

Total 23,89 5,49 7,03 20,85 

 

As áreas acima referidas correspondem a áreas a afectar integralmente à exploração, 

incluindo as respectivas zonas de defesa, com excepção da área da pedreira Vale Salgueiro 

N.º 3 que integra uma área com cerca de 10000 m2 afecta a um pavilhão industrial destinado 

à homogeneização e armazenamento de argilas e onde funcionam as instalações sociais e 

administrativas da empresa proponente. 

 

4.2.1. MÉTODO DE EXPLORAÇÃO 
 

O método de exploração encontra-se definido para cada pedreira no respectivo Plano de 

Lavra, peça técnica do Plano de Pedreira, com base no qual o EIA (e respectivo Aditamento) 

efectua a descrição que aqui se resume.  

 

Previamente ao desmonte da massa mineral, proceder-se-á à desmatação e remoção das 

terras de cobertura, sendo os solos removidos armazenados em pargas no interior de cada 

uma das pedreiras, tendo em vista a sua posterior utilização nas acções de recuperação 

paisagística.  

 

O método de exploração levado a cabo nas pedreiras consiste no desmonte a céu-aberto por 

degraus direitos, evoluindo de cima para baixo, sendo o arranque da massa mineral efectuado 

por acção mecânica, com recurso a escavadoras-giratórias sobre lagartas.  

 

Na frente de desmonte, as escavadoras-giratórias sobre lagartas, por acção dos baldes 

frontais, denteados em aço de elevada dureza, procedem à desagregação do material in situ 

argiloso ou arenoso, empilhando-o no local, donde é de seguida carregado em dumpers da 

empresa exploradora ou em camiões de empresas clientes pelas escavadoras-giratórias ou 

por uma pá-carregadora de rodas. 
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Figura 2 – Representação ilustrativa das operações de desmonte, carga e transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este método de desmonte será praticado de igual modo em cada uma das pedreiras, 

conduzindo a exploração em extensão até às zonas de defesa aos terrenos vizinhos e em 

profundidade até às cotas base da escavação, conforme se encontra estabelecido nas peças 

desenhadas dos respectivos Planos de Lavra. 

 

Nas pedreiras ainda não exploradas – Alto do Forno e Costa Ciranda N.º 2, as frentes de 

desmonte começarão a ser definidas no terreno junto aos respectivos acessos, formando as 

primeiras bancadas de desmonte que, em ambas as pedreiras, terão um desenvolvimento de 

Sul para Norte, procedendo, sequencialmente, ao desmonte das formações ocorrentes, as 

argilas e as areias.    

 

Nas pedreiras já em exploração, a ampliar – Costa Ciranda N.º 1 e Vale Salgueiro N.º 3 – as 

frentes de desmonte existentes serão levadas até aos limites das áreas de exploração (zonas 

de defesa), com uma orientação geral Este - Oeste. Nestas pedreiras o estado actual de 

exploração e a maior amplitude das áreas disponíveis permitirá a coexistência de frentes de 

desmonte a diferentes cotas, podendo assim desenvolver-se simultaneamente em argilas ou 

areias, até às cotas base do projecto.      
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Deste modo, para cada uma das quatro pedreiras em estudo, as escavações que resultarão 

deste método de desmonte, deverão apresentar os parâmetros indicados no quadro seguinte: 

 

Quadro 3 – Parâmetros de lavra das pedreiras em estudo. 

Pedreiras  
Parâmetros 

Costa Ciranda 1 Costa Ciranda 2 Alto do Forno Vale Salgueiro 3 

Altura máxima final das 
bancadas (m) 10 10 10 10 

Largura mínima final dos 
patamares (m) 4 4 4 4 

Número máximo de 
bancadas 5 3 2 3 

Cota mínima da base da 
escavação (m) 47 45 47 47 

 

Com a implementação do método de exploração descrito, as pedreiras serão exploradas de 

forma coerente no interior de cada área de exploração, cumprindo os parâmetros da lavra 

acima indicados, em conformidade com as especificações do D. L. 270/2001, de 6 de Outubro 

(com a redacção actual). 

 

As plantas seguintes representam as áreas de exploração das pedreiras em estudo com a 

indicação dos sentidos de desenvolvimento da lavra e, para as pedreiras já em actividade, a 

delimitação das áreas licenciadas, das áreas exploradas e das áreas de ampliação.     
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4.2.2. PRODUTOS, PRODUÇÕES E PRAZOS DE EXPLORAÇÃO 
 

Os produtos resultantes da exploração das pedreiras em estudo são as argilas (comuns e 

especiais) e as areias. As argilas especiais (utilizadas em processos cerâmicos mais 

exigentes) encontram-se apenas nas formações argilosas presentes nas pedreiras Vale 

Salgueiro N.º 3 e Alto do Forno. 

 
As argilas comuns e as areias são expedidas directamente das pedreiras em camiões das 

empresas clientes. As argilas especiais são transportadas por dumper para um pavilhão 

industrial da empresa proponente, situado na pedreira Vale Salgueiro N.º 3, onde são sujeitas 

a processos de composição de lotes com diferentes propriedades, criando assim produtos 

com maior valor acrescentado. 

 
O quadro seguinte indica os produtos e as produções médias anuais previstas para as 

pedreiras em estudo.  

 
Quadro 4 – Produtos e produções.  

Produções por pedreira (t) 
Produtos Costa  

Ciranda N.º1 
Costa  

Ciranda N.º2 
Vale  

Salgueiro N.º3 Alto do Forno 

Argila especial - - 40000 10000 

Argila comum 120000 35000 75000 25000 

Areia 145000 60000 95000 40000 

Total 265000 95000 210 000 75000 
 

Face à produção média anual prevista para as pedreiras em estudo, e às reservas existentes 

nas respectivas áreas de exploração, o projecto estima os prazos de exploração indicados no 

quadro seguinte. 

 
Quadro 5 – Prazos de exploração.  

 

 

 

 

 

Pedreiras Prazos de exploração 
(anos) 

Costa Ciranda N.º1 28 

Costa Ciranda N.º2 12 

Vale Salgueiro N.º3 22 

Alto do Forno 12 
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4.2.2. EQUIPAMENTOS  
 
O quadro seguinte indica o tipo e as principais características dos equipamentos utilizados 

nas pedreiras em estudo.   

 
Quadro 6 – Equipamentos. 

Equipamentos Marca Potência (cv) Funções Quantidade 

CAT. 325 BLN 320 (x2) 2 

SAMSUNG 350 LC3 315 1 Escavadora giratória de 
lagartas 

VOLVO 290 LC 330 

Remoção e carga 

1 

Pá-carregadora de rodas CAT. 938 G2 280 Carga 1 

Dumper articulado 25 t VOLVO A25 D 355 Transporte 1 

Camião  VOLVO N10 205 Transporte  1 

Tractor com cisterna FIAT 90 Rega dos acessos 
interiores  1 

Pick Up TOYOTA HYLUX 145 Transporte de 
pessoal 1 

                                        Totais  2360  9 
 

Os equipamentos de exploração indicados no quadro acima serão, tal como acontece 

actualmente, distribuídos pelas pedreiras em estudo consoante as necessidades de produção 

e a programação dos trabalhos. 

   

4.2.3. INSTALAÇÕES ANEXAS 
 

As áreas das pedreiras estão totalmente afectas à exploração, com excepção da pedreira 

Vale Salgueiro N.º 3, cuja área incorpora o já referido pavilhão industrial no qual se procede à 

homogeneização de lotes de argilas com diferentes características. 

 

Neste pavilhão funcionam também as instalações sociais e administrativas (escritório) da 

empresa, um laboratório de ensaios de materiais e uma dependência adstrita ao 

armazenamento de peças, lubrificantes e outros consumíveis, que também é utilizada para 

pequenas reparações dos equipamentos.  

  

O alvará de utilização deste pavilhão data de 2005, atribuído pela Câmara Municipal de 

Anadia.  
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4.2.4. RECURSOS HUMANOS  
 

O quadro seguinte indica o número e as funções dos trabalhadores actualmente ao serviço da 

empresa SIMÕES DE SÁ & PEREIRA, S. A., afectos ao conjunto das pedreiras em estudo, 

sendo que, dependendo da programação dos trabalhos, os operários podem encontrar-se 

todos numa só pedreira ou ser distribuídos pelas outras pedreiras.  

 
   Quadro 7 – Recursos humanos. 

Recursos humanos  Homens Mulheres Total 

Operários     5         5

Administrativos     1         1

Técnicos e dirigentes     2         2

Total 

 

    8

 

    

 

    8
 

O quadro de pessoal actualmente ao serviço será suficiente para a exploração das áreas 

agora propostas a licenciamento. No entanto, é previsível que ao longo da vida útil das 

pedreiras venham a ser criados novos postos de trabalho.  

 

4.2.5. FONTES DE ENERGIA 
 

O gasóleo é a fonte de energia utilizada nas pedreiras para o funcionamento dos 

equipamentos móveis. O pavilhão industrial anexo à pedreira Vale Salgueiro N.º 3 tem como 

fonte de energia a electricidade obtida a partir da rede eléctrica nacional.  

 

4.2.6. UTILIZAÇÃO DE ÁGUA E EFLUENTES LÍQUIDOS 
 

O processo produtivo levado a cabo nas pedreiras em estudo não envolve a utilização de 

água, sendo esta apenas utilizada em operações auxiliares e instalações sociais do pavilhão 

da empresa e para contenção do empoeiramento por aspersão nos acessos interiores das 

pedreiras. 

 

Assim, as pedreiras em estudo não originam efluentes líquidos industriais e as águas 

residuais domésticas originadas nas instalações sociais são enviadas a fossa séptica 

estanque. 
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A água é obtida a partir de um furo de captação localizado junto ao pavilhão industrial, com 

excepção da água para consumo humano que é fornecida em garrafões adquiridos a uma 

empresa comercial.  

 

4.2.7. RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E PAISAGÍSTICA  
 

A recuperação ambiental e paisagística das pedreiras em estudo será efectuada de acordo 

com os métodos definidos nos respectivos PARP (Plano Ambiental e de Recuperação 

Paisagística) que integram cada um dos Planos de Pedreira.  

 

As medidas a implementar nas pedreiras visam promover a integração das explorações no 

ambiente natural envolvente das pedreiras e o restabelecimento do equilíbrio biológico e 

cénico dos espaços afectados.  

 

Neste sentido, os PARP propõem a regularização de taludes e o enchimento parcial das 

escavações geradas pela exploração com a utilização de inertes de cariz geológico, sobre os 

quais será reconstituído o coberto vegetal.   

 

Assim, para cada uma das pedreiras em estudo, as fases da recuperação paisagística 

consistirão, numa primeira fase, no enchimento das zonas da escavação que forem dadas por 

exploradas (atingida a cota base do projecto), numa segunda fase, na constituição do coberto 

vegetal sobre os enchimentos, coincidindo a terceira fase com a desactivação da pedreira. 

 

A primeira fase (enchimento) deverá iniciar-se em cada uma das pedreiras decorridos alguns 

anos de exploração, de modo a que possam existir áreas exploradas com uma amplitude que 

permita a realização desta operação sem interferir no normal ritmo produtivo da pedreira.  

 

Os enchimentos serão executados por camadas, utilizando os inertes sem valor comercial 

resultantes da exploração das pedreiras (cascalheiras, godos, etc.) e solos e rochas, não 

contendo substâncias perigosas, provenientes de obras de construção, como previsto na lei 

de pedreiras em vigor. 
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A segunda fase consistirá na constituição do coberto vegetal sobre os enchimentos já 

estabilizados e nas bancadas (patamares) de desmonte dadas por exploradas, através de 

plantações de pinheiro-bravo e sementeiras de espécies arbustivas e herbáceas 

características da região.    

 

Acompanhando estas duas fases, serão implementados na periferia das zonas em 

recuperação (limites da área de exploração) sistemas de drenagem com o objectivo de evitar 

a entrada de águas pluviais de escorrência, encaminhando-as para o meio de drenagem 

natural.  

 

Na terceira fase, fase de desactivação, decorrerão os enchimentos das últimas zonas de 

desmonte, as plantações e sementeiras dessas zonas e a finalização do sistema de 

drenagem, tratando-se de uma fase relativamente curta, mas com grande concentração de 

actividades de recuperação, uma vez que só nessa fase se encontrarão reunidas todas as 

condições necessárias para que se possa proceder à total recuperação das áreas exploradas. 

 

Os PARP preconizam ainda um conjunto de medidas de monitorização e de protecção dos 

elementos em recuperação, de que se destacam a monitorização das condições de 

drenagem, de estabilidade dos terrenos e do estado de desenvolvimento das espécies 

vegetais, tendo em vista a implementação atempada das acções correctivas que se revelarem 

necessárias. 

 
As plantas seguintes representam o modelo final da exploração e da recuperação paisagística 

prevista para cada uma das pedreiras em estudo. 
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5. DESCRIÇÃO DO AMBIENTE AFECTADO, DOS EFEITOS (IMPACTES) E DAS 

MEDIDAS PREVISTAS  
 

A área em estudo localiza-se no sector NE da Orla Ocidental, abrangendo uma importante 

depressão tectónica, enquadrada pela falha de Porto-Tomar, a nascente, e pelo vale do rio 

Cértima, a poente, na qual se depositaram espessas camadas de sedimentos argilosos e 

arenosos, que constituem a Formação de Aguada e a Formação de Gandra.   

 

O clima é caracterizado por forte influência atlântica, com uma temperatura média anual de 

15,1ºC e uma pluviosidade média anual de 1011,8 mm, apresentando um período húmido 

extenso e um período seco curto. 

     

A rede de drenagem está associada à bacia do rio Cértima, um afluente do rio Águeda que, 

por sua vez, é um afluente do rio Vouga, sendo, portanto, na bacia hidrográfica do Vouga que 

se insere a área em estudo. As pedreiras em estudo não são atravessadas por linhas de 

água, registando-se apenas a existência de alguns alinhamentos de escoamento preferencial 

das águas pluviais.               

  

Os solos na área em estudo são pouco evoluídos, com fraca a moderada aptidão agrícola e 

moderada a elevada aptidão florestal, verificando-se na área em estudo uma ocupação 

predominante dos solos por floresta de pinheiro-bravo e eucalipto. Aos povoamentos florestais 

associa-se um coberto arbustivo pouco denso e pouco diversificado essencialmente formado 

por espécies características de solos empobrecidos e muito intervencionados.  

 

Fotografias 2 e 3 – Vista dos povoamentos florestais ocorrentes na área em estudo.  
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As pedreiras em estudo, assim como as outras unidades extractivas que também laboram 

naquele espaço territorial, ficam inseridas no seio dos povoamentos florestais, impondo 

também marcas profundas na paisagem, embora possam tirar partido da fraca acessibilidade 

visual que lhes é conferida pelo relevo aplanado, bem como do seu isolamento face aos 

aglomerados populacionais ou a pontos do território (ex: estradas) com potenciais 

observadores.   

    

Fotografias 4 e 5 – Vista das áreas intervencionadas das pedreiras em estudo (à esquerda 
Costa Ciranda N.º 1 e à direita Vale Salgueiro N.º 3. 

 

O tipo dominante de coberto vegetal, o cariz de aplanação geral do relevo e a presença das 

áreas extractivas constituem os aspectos marcantes da paisagem da área em estudo, 

conferindo-lhe baixa qualidade visual.   

 

Os aglomerados populacionais isolados e distantes uns dos outros, quando associados a 

áreas agrícolas, constituem um mosaico rural que enriquece a paisagem da área em estudo, 

mas não revelam dimensão para fazer atenuar o baixo grau de qualidade paisagística patente 

na generalidade daquele território.       

 

A área em estudo não fica inserida em zonas sensíveis do ponto de vista ecológico e da 

protecção e conservação de espécies da flora ou da fauna, encontrando-se os imóveis com 

interesse patrimonial arqueológico ou arquitectónico bastante afastados das pedreiras em 

estudo. As áreas das pedreiras e sua envolvente foram alvo de trabalhos de prospecção 

arqueológica, com os quais não se identificaram elementos ou achados arqueológicos, nem 

vestígios da sua potencial ocorrência.  
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Releva-se a compatibilização das pedreiras em estudo com o Ordenamento do Território, 

âmbito em que se salienta a inserção destas na “Área Cativa para Exploração de Argilas de 

Águeda-Anadia”, estabelecida pela Portaria 448/90, de 16 de Junho. 

      

Os factores que caracterizam a área em estudo, nos domínios da ecologia, paisagem, 

património e de Ordenamento do Território, aliadas ao considerável afastamento das 

pedreiras face a aglomerados populacionais, a eixos rodoviários e a elementos com actual ou 

potencial interesse de protecção ou conservação, conferem a esta área condições adequadas 

para a prática da actividade extractiva e não fazem prever efeitos negativos importantes desta 

actividade sobre estes domínios ambientais.  

 

No que respeita à qualidade do ar e ao ambiente acústico, os efeitos exercidos pelas 

pedreiras em estudo foram analisados com base nos resultados obtidos em campanhas de 

amostragens das concentrações de poeiras em suspensão no ar ambiente e dos níveis de 

ruído. Estas campanhas foram realizadas para o EIA, de acordo com os preceitos legais em 

vigor nestes domínios, incidindo nos aglomerados populacionais situados na envolvente mais 

próxima das pedreiras em estudo, nomeadamente Cerca/Avelãs de Cima e Vidoeiro (medição 

de ruído e recolha de poeiras), Candeeira (recolha de poeiras) e Aguadalto (medição de 

ruído). 

 

Os resultados obtidos nestas campanhas indicaram valores inferiores aos limites 

estabelecidos na legislação em vigor, levando a concluir que as pedreiras em estudo, de 

forma isolada ou em conjunto com as demais pedreiras existentes, não emitem níveis de ruído 

ou de empoeiramento capazes de afectar a qualidade do ambiente da sua envolvente, não 

sendo portanto susceptíveis de causar incomodidade nos aglomerados populacionais que se 

situam naquele território.   

 

Os baixos valores de ruído e de empoeiramento obtidos estão relacionados com 

determinados aspectos observados nas pedreiras em estudo, como são, a utilização de 

equipamentos modernos, a aspersão de água nos acessos interiores das pedreiras com a 

utilização de um tractor munido de cisterna e, em geral, a utilização de processos produtivos 

pouco complexos e que não são geradores de elevados níveis de ruído ou de empoeiramento.  
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No que se refere a possíveis interferências nos recursos hídricos, verificou-se que as 

pedreiras em estudo não processam, nem se prevê que venham a processar, actividades que 

possam afectar a qualidade da água e a integridade de linhas de água, interferindo somente 

na drenagem das águas pluviais que precipitam nas respectivas áreas de influência. As 

explorações não serão levadas a profundidades susceptíveis de afectar os lençóis de água 

subterrânea, sendo que a extracção de água no furo localizado na pedreira Vale Salgueiro  

N.º 3 não envolve a utilização de quantitativos que levem a supor a criação de efeitos 

negativos importantes nas disponibilidades de água subterrânea da região.      

 

Foram também verificadas as possíveis interferências nos solos e, directa ou indirectamente, 

na qualidade da água superficial e subterrânea, relacionadas com os resíduos industriais 

produzidos nas pedreiras (sucatas, óleos usados, etc.), tendo-se concluído que é pouco 

provável a ocorrência de efeitos negativos neste domínio, tendo em conta os procedimentos 

implementados pela empresa para gerir este tipo de resíduos, nomeadamente quanto à 

recolha, armazenamento temporário e expedição desses resíduos para unidades externas de 

tratamento e valorização, encontrando-se a empresa inserida no Sistema Integrado de 

Registo de Resíduos da Agência Portuguesa do Ambiente (SIRAPA).  

 

Não obstante os efeitos negativos resultantes da actividade das pedreiras terem sido 

considerados pouco importantes em todos os domínios ambientais analisados no EIA, este 

estudo propõe um conjunto de medidas destinadas a assegurar que este quadro ambiental 

não venha a sofrer alterações negativas significativas ao longo da vida útil das pedreiras, 

promovendo a melhoria contínua do seu desempenho ambiental.  

 

No âmbito das medidas mitigadoras definidas no EIA salientam-se: as condições para o 

armazenamento dos solos a remover das áreas de exploração, tendo em vista a sua posterior 

reutilização nas acções de recuperação paisagística; os procedimentos conducentes à 

melhoria contínua do sistema de gestão de resíduos implementado nas pedreiras; as acções 

destinadas a preservar o coberto vegetal das áreas das pedreiras para as quais não está 

previsto desenvolver a exploração e das áreas em recuperação; as medidas de ordenamento 

da drenagem das águas pluviais no interior das pedreiras; as recomendações para a 

continuidade da política de utilização de equipamentos modernos e reforço dos planos e das 

condições de manutenção dos mesmos. 
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O EIA salienta ainda a implementação do Plano de Pedreira, ao nível do Plano de Lavra e do 

PARP, como principal meio de minimização de grande parte dos efeitos ambientais negativos 

associados a cada pedreira. Com a implementação do Plano de Lavra será assegurado, entre 

outros aspectos, o cumprimento das zonas de defesa aos terrenos vizinhos, o 

desenvolvimento criterioso da exploração e o cumprimento de uma cota base das escavações 

que não afecta os lençóis de água subterrâneos. Por seu turno, o PARP permitirá minimizar e, 

em alguns casos, abolir os efeitos negativos criados na fase de exploração, sobretudo ao 

nível da paisagem e da ecologia, através do enchimento das escavações das pedreiras, 

seguido da reconstituição do coberto vegetal em todas as áreas intervencionadas.    

 

Por fim, referem-se as questões sócio-económicas, de cujas análises do EIA ressalta a 

importância das pedreiras em estudo para a dinamização da economia local, essenciais como 

fonte de matéria-prima para a indústria cerâmica da região, ao mesmo tempo que prestam um 

significativo contributo para a criação de emprego directo e indirecto, potenciando a instalação 

e o fortalecimento de outras actividades económicas a montante e a jusante da actividade 

extractiva, tais como a construção civil, a manutenção/reparação de equipamentos e, de um 

modo geral, as actividades do sector terciário (restauração, serviços diversos, comércio, etc.).  

 

A forma de potenciar estes efeitos preconizada no EIA passa por promover o aproveitamento 

sustentado do recurso geológico ocorrente nas áreas das pedreiras, compatibilizando a 

actividade de exploração com a preservação do ambiente e a promoção da qualidade de vida 

das populações, cabendo à empresa proponente fazer acompanhar o desenvolvimento das 

pedreiras por investimento e criação de postos de trabalho na região, privilegiando a 

contratação de trabalhadores locais e continuando a investir nas melhores tecnologias ao 

dispor da indústria extractiva.    
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6.  DESCRIÇÃO DOS EFEITOS (IMPACTES) RESIDUAIS, DA MONITORIZAÇÃO E DAS 

LACUNAS  
 
O efeito residual (efeito ambiental negativo que subsistirá após a vida útil das pedreiras) 

identificado no EIA coloca-se ao nível da paisagem e prende-se com o facto de não ser 

possível repor integralmente a topografia original nas áreas exploradas, embora o previsto 

enchimento parcial das escavações, aliado à substancial melhoria das estruturas biológicas e 

visuais que será conseguida com a implementação do PARP, leve a considerar este efeito 

como pouco importante.     

 

De modo a avaliar a evolução do quadro ambiental associado à actividade das pedreiras, o 

EIA incorpora um Plano de Monitorização que estabelece a recolha periódica de dados sobre 

o estado do ambiente nos domínios: 

 
 Gestão de resíduos industriais; 

 Qualidade do ar (poeiras em suspensão no ar ambiente); 

 Ambiente acústico (ruído / incomodidade); 

 Qualidade da água subterrânea (amostragem de água no furo de captação existente 

pedreira Vale Salgueiro N.º 3).  

 

O Plano de Monitorização estabelece as metodologias, a frequência e os locais de 

monitorização, definindo os valores limite a cumprir ou os objectivos a atingir para cada um 

dos domínios ambientais considerados, bem como as medidas que devem ser implementadas 

caso se verifique o incumprimento de algum valor limite ou não seja alcançado um objectivo 

definido. 

 

No que se refere às lacunas de informação para a realização do EIA, existiram em alguns 

domínios ambientais, para os quais a bibliografia disponível reflecte apenas informação a uma 

escala muito abrangente, tendo estas situações sido colmatadas com os trabalhos de campo 

realizados para este estudo.     
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7. EVOLUÇÃO PREVISÍVEL DO AMBIENTE NA AUSÊNCIA DO PROJECTO  
 

As quatro pedreiras em estudo inserem-se na “Área Cativa para Exploração de Argilas” 

estabelecida pela Portaria 448/90, de 16 de Junho, pelo que se trata da valorização de 

«jazidas de argilas com qualidades refractárias de grande interesse para a indústria cerâmica 

nacional».  

 

Assim, na ausência de implementação deste projecto, verificar-se-ia o não aproveitamento 

das potencialidades das áreas em causa para a valorização de um recurso geológico de 

reconhecido interesse económico, perspectivando-se a desactivação a curto prazo das 

pedreiras que se pretende ampliar e, por consequência, o muito provável encerramento da 

empresa proponente.  

 

Neste cenário, cessava a contribuição desta empresa para a criação de emprego e 

dinamização da economia nacional, designadamente ao nível do sector da indústria cerâmica 

que seria desprovido de uma fonte de abastecimento de matérias-primas de grande 

qualidade. 

 
Por outro lado, tendo por base o quadro ambiental que caracteriza a situação de referência e 

os resultados da análise dos efeitos negativos deste projecto, o EIA conclui que a ausência de 

implementação deste projecto não aportaria melhorias ambientais significativas ao território 

onde se inserem as pedreiras em estudo.   
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8.  CONCLUSÕES   
 
O EIA a que este RNT se refere teve como objectivos identificar, prever e avaliar os efeitos 

ambientais associados à exploração de quatro pedreiras localizadas no mesmo espaço 

territorial e definir medidas destinadas a minimizar ou a potenciar os seus efeitos ambientais, 

respectivamente, negativos ou positivos. 

  
A caracterização do estado do ambiente da área de implantação do projecto mostra que a 

actividade extractiva tem vindo a ser processada naquele local sem afectar de forma 

importante e/ou irreversível qualquer valor ambiental, patrimonial ou biofísico, situação que 

não se prevê que venha a ser negativamente alterada com a implementação do projecto em 

estudo.  

 
Consubstanciado nos resultados das análises efectuadas, o EIA conclui que os efeitos 

ambientais negativos associados a este projecto serão na generalidade pouco importantes, 

como resultado da conjugação de uma série de factores que, no essencial, se relacionam, por 

um lado, com as características do local de implantação do projecto, favoráveis à prática da 

indústria extractiva e, por outro, com o desempenho ambiental do próprio projecto de 

exploração. 

 
O EIA reforça, assim, a necessidade da correcta implementação dos Planos de Pedreira, nas 

suas vertentes de exploração e de recuperação ambiental e paisagística, com os quais será 

possível minimizar durante a exploração os efeitos negativos da actividade extractiva, 

proporcionando, no final da exploração, a eficaz integração das áreas intervencionadas na 

envolvente natural. 

   
Deste modo, e a par com as medidas mitigadoras definidas no EIA, prevê-se que no final da 

exploração não se manifestem efeitos residuais importantes, o que evidencia a manifestação 

temporária e muito localizada da generalidade dos efeitos ambientais negativos previstos.   

 
Neste quadro ambiental, os importantes efeitos positivos que serão exercidos pelas pedreiras 

em estudo no meio sócio-económico local e regional, fazem expressar um balanço ambiental 

favorável à implementação deste projecto.  
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