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1. INTRODUÇÃO 

O Resumo Não Técnico (RNT) é um documento que integra o Estudo de Impacte Ambiental (EIA). 

Consiste numa ferramenta de suporte à participação pública, que descreve, de forma coerente e 

sintética, numa linguagem não técnica e com uma apresentação acessível à generalidade do público, 

as informações constantes do respectivo EIA, sendo esta, por vezes, a única fonte de informação de 

alguns segmentos da população interessada. 

O presente documento constitui o RNT do EIA para o projecto de ampliação da área da Pedreira 

“Laboeira”, propriedade da empresa MARTINHO PAIVA – GRANITOS, LDA. Pretende-se dar 

cumprimento à legislação em vigor, aquando do início do processo de AIA, nomeadamente, o Decreto-

Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio, Anexo II, ponto 2 (republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de 

Novembro) – que entretanto já foi revogado pelo Decreto-lei n.º 1151-B/2013 de 31 de Outubro. Este 

projecto encontra-se em fase de execução.  

O EIA é ainda composto por um Plano de Lavra (PL) e por um Plano Ambiental e de Recuperação 

Paisagística (PARP) que, em cumprimento com o Decreto-Lei n.º 270/2001 de 6 de Outubro 

(republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro), serve de base a uma avaliação 

integrada dos impactes causados pela futura pedreira a médio/longo prazo e à discriminação das 

respectivas medidas minimizadoras.  

Para a realização deste EIA, que decorreu de Setembro de 2012 a Abril de 2013, a empresa promotora 

recorreu ao CEVALOR – CENTRO TECNOLÓGICO DA PEDRA NATURAL DE PORTUGAL.  

A entidade licenciadora do projecto sujeito a procedimento de AIA é a Direcção Regional da Economia 

do Norte segundo a alínea b), do n.º 2, do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro. A 

autoridade de AIA é a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), nos 

termos da alínea b), do ponto 1, do Artigo 7º, do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, republicado 

pelo Decreto-Lei n.º 197/2005 de 8 de Novembro (legislação em vigor à entrada do processo de AIA). 

O proponente tem a denominação social de MARTINHO PAIVA – GRANITOS, LDA., sede em Escariz, 

concelho de Arouca no Distrito de Aveiro. O contacto telefónico é o 256.922.836. 

Este RNT já reflecte os elementos adicionais solicitados em Aditamento. 

 

2. O PROJECTO 

2.1. LOCALIZAÇÃO E ACESSOS  

A pedreira “Laboeira” (e respectiva área de ampliação pretendida) situa-se na freguesia de Escariz, 

concelho de Arouca no distrito de Aveiro. 
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A povoação mais próxima da pedreira é Caçus a cerca de 750 m, para Sudoeste. 

Nas figuras seguintes é possível visualizar o enquadramento da área de estudo. 

 

Figura 1 – Enquadramento da área em estudo, a nível nacional, regional e local, com os limites administrativos 

do concelho de Arouca e freguesia de Escariz. 

 

 
Figura 2. Extracto da Carta Militar nº154 com a localização da pedreira. 

 

Local aproximado 
da área de estudo 
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A área a ampliar localiza-se em terrenos pertencentes ao proprietário da empresa e encontram-se 

virgens sem intervenções recentes. As explorações abandonadas referenciadas no levantamento 

topográfico foram extintas muito antes da empresa se fixar no local, as frentes encontram-se oxidadas 

e existe vegetação abundante na envolvente. 

O terreno confronta em todas as direcções com terrenos rústicos. 

O acesso à pedreira “Laboeira” pode ser efectuado pela A1, A29, E1 ou pelo IC2 em direcção a 

Aveiro/Arouca. Após Aveiro, segue-se a direcção Escariz através da estrada municipal 327 que dá 

acesso a Alagoas e em seguida a estrada municipal 519 que dá acesso a Caçus. Na direcção a Caçus ao 

km 3,785 toma-se o caminho de servidão em terra batida que dá acesso à pedreira alvo do presente 

estudo. 

A proximidade a grandes vias de acesso tais como a A1 ou IC2 confere a este local uma situação 

privilegiada no que diz respeito à expedição da matéria-prima. 

De referir que a localização da pedreira não interfere com a normal circulação de pessoas e veículo. 

Na figura seguinte apresenta-se a localização da pedreira e respectivas vias de acesso envolventes. 

 

 
Figura 3 – Principais Vias de acesso à Pedreira n.º 4735 “Laboeira” (Fonte: http://www.viamichelin.com). 
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2.2. ENQUADRAMENTO DO PROJECTO E SUA IMPORTÂNCIA PARA A REGIÃO 

A pedreira possui uma licença emitida a 4 de Agosto de 2005 pela DRE Norte, cujo cadastro é o n.º 

4735, estando neste momento a explorar as últimas reservas disponíveis dentro da área licenciada, 

pelo que a empresa pretende ampliar a área licenciada para terrenos localizados a Este da pedreira.  

A ampliação neste local será uma mais-valia para a empresa, uma vez que irá prolongar o 

fornecimento desta tipologia de granito no mercado nacional. Além do mais permitirá potenciar os 

recursos endógenos da região, no contexto socioeconómico (salientando o facto de a Câmara 

Municipal de Arouca ter emitido a declaração de Reconhecimento de Interesse Público Municipal ao 

projecto da ampliação da pedreira “Laboeira”). 

A empresa proponente, para além da licença de exploração da pedreira, tem um estabelecimento 

industrial, anexo de pedreira, licenciado na DRE Norte – Processo n.º 326/2010, onde transforma o 

material desmontado, resultando um aproveitamento de praticamente 100% dos recursos explorados. 

Relativamente às áreas em causa, para a evolução dos trabalhos da pedreira “Laboeira”, o proponente 

pretende a ampliação da actual área licenciada de 35.835 m2 para uma área total de 99.107 m2, o que 

representa uma ampliação de 63.272 m2, resultando uma anexação de aproximadamente 64% de 

novos terrenos à pedreira. 

Assim, o EIA é realizado nos termos do n.º 2 do artigo 1º do Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio de 

2000, republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005 de 8 de Novembro, uma vez que a área total de 

estudo ultrapassa os 5 ha (legislação em vigor à data do inicio do processo de AIA).  

A continuidade da exploração neste local por parte do proponente “Martinho Paiva – Granitos, Lda.” é 

fundamental, no sentido de proporcionar à empresa laborar na pedreira por mais 54 anos, e 

aproveitando todos os recursos já existentes, fundamentalmente no que se refere às características 

industriais do local. 

 

2.2. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

Na pedreira é extraído granito para fins industriais, de onde se destaca o granito para calçada e o 

granito rústico. Adicionalmente, e sempre que o mercado justificar, a empresa poderá comercializar 

rachão e outros agregados para a construção civil e obras públicas. 

A empresa possui na pedreira uma capacidade extractiva, em termos de meios humanos e de 

equipamentos, que permite obter em média cerca de 9615 m3/ano de granito, que devido à sua 

transformação, confere um rendimento à exploração de cerca de 100%.  

As terras de cobertura são armazenadas temporariamente em pargas e serão posteriormente 

utilizadas nas acções de recuperação paisagística da pedreira. Por sua vez, os saibros são britados e 
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vendidos como inertes (sarrulho) para a construção sempre que existam possibilidades de 

escoamento, desta forma existem armazenamentos de carácter temporário de stocks. A matéria-

prima extraída é destinada essencialmente ao mercado nacional.  

O valor médio da extracção será utilizado para o cálculo da vida útil da pedreira, considerando que 

este se manterá constante ao longo do período considerado, no entanto não se exclui a possibilidade 

de oscilações provocadas pela procura dos mercados para este tipo de material. De acordo com os 

pressupostos referidos, estima-se que as reservas exploráveis na pedreira “Laboeira” sejam, para as 

quatro fases previstas, da ordem dos 518.693,6 m3, para um tempo de vida útil de cerca de 54 anos. 

 

Situação actual e prevista 

A área que se pretende anexar encontra-se em estado virgem, cujas únicas evidências de intervenção 

são anteriores à actual exploração. Prevê-se que a exploração seja efectuada a partir de uma frente de 

desmonte existente, sendo que a o granito extraído é transformado no estabelecimento industrial.  

No caso de existirem encomendas para granito extraído tal qual, procede-se apenas ao carregamento 

do material da frente de desmonte para os camiões dos clientes. 

A área envolvente à exploração será reajustada, no entanto não se prevê alterações significativas, 

nomeadamente no que diz respeito a zonas de defesa, e à área ocupada pelos stocks, sendo que a 

alteração com maior relevância é o aumento da área intervencionada, área de exploração, bem como 

a mudança das instalações industriais e instalações sociais para uma outra área.  

Em anexo cartográfico (Figura A1) apresenta-se um esquema com as principais áreas actuais ocupadas 

pela empresa assim como a futura localização para os anexos de pedreira a amarelo.  

Relativamente à situação projectada, o desmonte continuará a ser efectuado, dando continuidade aos 

trabalhos já existentes em flanco de encosta, a céu aberto, por degraus direitos, de cima para baixo de 

acordo com as boas regras de execução da exploração preconizadas no artigo 44º do Decreto-Lei nº 

270/2001de 6 de Outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 340/2007 de 12 de Outubro. 

Prevê-se que o talude final da exploração seja constituído por 8 pisos, cujas alturas variam entre os 9 e 

os 15 metros de altura durante a exploração, sendo fixadas em 10 metros na configuração final da 

pedreira. Não se prevê exploração em profundidade na pedreira “Laboeira”, pois todos os pisos serão 

em flanco de encosta aproveitando a elevação natural do terreno. Na configuração final obter-se-á um 

talude cujas cotas variam entre os 553.00 m e os 633.00 m. 

A evolução da pedreira passará pelo crescimento, em extensão da área de exploração actualmente 

existente, pela criação de pargas na área explorada e pela deslocalização dos anexos de pedreira 

(figura A2 do anexo). 
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Como é possível verificar na figura A2 está prevista uma “nova zona para instalação social e/ou 

produtiva”, pois apesar da pedreira já se encontrar em laboração e possuir todas as instalações e 

anexos de pedreira necessários, está prevista uma mudança de localização dos mesmos de forma a 

optimizar as operações unitárias da empresa. 

Na tabela 1 consta um resumo das áreas funcionais previstas, de acordo com a lavra projectada para a 

pedreira. 

 

Tabela 1. Síntese das áreas previstas para a pedreira. 

Designação Área (m
2
) 

Área licenciada 35.835,00 

Área a ampliar 63.272,00 

Área Total a Licenciar 99.107,00 

Área de desmonte 47.038 

Acesso entre pisos a Norte da área a licenciar 2.805 

Zonas de circulação + Zonas de stock temporário 6.206 

Área de instalações de apoio 7.653 

Áreas de Pargas (atuais + futuras) 6.360 

Área não intervencionadas 22.452 

Área recuperada (atual + recuperação faseada) 6.593 
 

De forma a sistematizar toda a informação descrita, na figura A3 do anexo estão representadas tanto 

as áreas correspondentes à situação actual como todas as áreas previstas em projecto. 

 

2.3. CARACTERIZAÇÃO DA EXPLORAÇÃO  

Fase de Preparação: Como se trata de uma pedreira a laborar há mais de 15 anos, esta fase encontra-

se semiconcluída, atendendo a que as características fundamentais, em termos geológicos, que 

permitiram o início das explorações já serem conhecidas e favoráveis.  

As infra-estruturas necessárias à normal laboração já se encontram implementadas e a funcionar. Irão 

unicamente efectuar-se alterações em termos de localização dos anexos de pedreira. 

 

Fase de Exploração: engloba as acções de Limpeza e descubra; Furação; Pega de fogo; Saneamento da 

frente de desmonte; Transporte do material desmontado para a alimentação das unidades industriais; 

Expedição e transporte. 

 

Fase de Encerramento: Esta fase corresponde ao final da exploração, altura a partir da qual serão 

implementadas as medidas correspondentes ao encerramento da pedreira (que passarão pela 
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remoção das instalações e infraestruturas de apoio, dos produtos que se encontram em stock, bem 

como todo o equipamento produtivo, que será vendido ou transferido para outra unidade similar).  

Prevê-se que nesta fase, de acordo com o PARP, e tendo em conta a filosofia de 

exploração/recuperação adoptada, já tenham sido efectuados grande parte dos trabalhos de 

recuperação, ficando a faltar apenas a recuperação dos locais correspondentes às áreas de escavação 

mais recentes, bem como aqueles anteriormente ocupados pelas estruturas agora desmanteladas.  

A fase de desactivação termina após a conclusão da implementação das medidas aprovadas no PARP. 

 

Abastecimento de água industrial e potável: No processo extractivo propriamente dito não é utilizada 

água. Assim, apenas é utilizada água na aspersão de caminhos (maioritariamente no Verão ou em 

tempo seco e/ou ventoso) de forma a evitar a formação de poeiras provenientes da movimentação 

dos equipamentos pesados. O abastecimento é efectuado a partir de uma captação própria 

devidamente licenciada. 

O abastecimento de água para a nova localização das instalações sociais, aquando da sua 

implementação, será igual ao utilizado actualmente. 

A água destinada ao consumo humano é engarrafada, sendo o abastecimento efectuado de acordo 

com as necessidades verificadas. 

 

Sistema de Esgotos: Atendendo a que a quantidade de água utilizada no processo de exploração será 

reduzida ou praticamente inexistente, não se verifica a necessidade de dimensionar qualquer sistema 

para recolha e tratamento de efluente industrial. 

No que diz respeito a águas pluviais, dada a topografia do terreno, o sistema de drenagem projectado 

tem como objectivos essenciais, a recolha das águas de escorrência de forma a evitar que estas 

circulem livremente na área de exploração; a condução e reintegração das águas pluviais para a rede 

de drenagem natural. 

Por último, em relação aos efluentes domésticos, a empresa possuía uma licença da fossa séptica com 

poço absorvente com o número L00323/2009-RH3.12.E, no entanto actualmente o poço absorvente 

deixou de existir. A fossa séptica é estanque pelo que não existem descargas do efluente doméstico. A 

limpeza será efectuada sempre que necessário pelos serviços camarários.  

 

Energia e combustível: O fornecimento de energia para as instalações de apoio é efectuado pela Rede 

Eléctrica Nacional. 

O abastecimento de ar comprimido é efectuado a partir de dois compressores móveis que garantem 

capacidade para a alimentação de todo o equipamento pneumático (martelos) utilizado no desmonte, 

nomeadamente nas operações de perfuração. O circuito de abastecimento de ar comprimido é 
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efectuado a partir dos compressores, sendo o ar conduzido até ao reservatório, por meio de tubagem 

flexível, e deste distribuído para os diversos pontos de consumo, também por tubagem flexível. 

O abastecimento de combustível aos equipamentos é efectuado na pedreira quando necessário 

através de uma empresa legalizada para o efeito. 

 

Combate à formação de Poeiras: Neste tipo de actividade, as poeiras resultam essencialmente da 

movimentação da maquinaria móvel. Desta forma, com o objectivo de minimizar a formação de 

poeiras, a empresa deverá proceder à rega e aspersão dos caminhos e acessos à exploração sempre 

que se considere necessário (maioritariamente no verão). Através destas medidas pretende-se que 

seja cumprida a lei vigente relativa à qualidade do ar e segurança e saúde no trabalho. 

 

Gestão de Resíduos: A este tipo de actividade está sempre associada a produção de alguns tipos 

resíduos. Os resíduos serão encaminhados para empresas especializadas ou retomados por 

fornecedores quando são adquiridos novos equipamentos ou consumíveis. 

 
Instalações sociais e de apoio: Os anexos e instalações auxiliares existentes e que garantem o normal 

funcionamento na pedreira são os seguintes: 

 
Instalações Sociais: Com o objectivo de garantir as condições mínimas necessárias de acordo com a 

legislação vigente, está instalado um contentor móvel onde funciona o vestiário/balneário e 

instalações sanitárias. No interior destas instalações existe um lugar reservado à prestação de 

primeiros socorros em caso de acidente.  

As dimensões das instalações sociais na nova zona corresponderão às existentes actualmente e irão 

garantir capacidade para satisfazer o número de trabalhadores afectos à exploração. 

 
Ferramentaria/Armazém: Existem no local três contentores móveis: dois destes destinam-se ao 

armazenamento de consumíveis e equipamento de pequeno porte, necessário à normal laboração da 

pedreira e um outro contentor destina-se ao armazenamento de óleos, combustíveis e lubrificantes.  

Visto que os contentores são impermeabilizados, permitem que o armazenamento de combustíveis, 

óleos novos e usados, bem como outros tipos de consumíveis, sejam armazenados no seu interior, em 

segurança e de forma a prevenir eventuais contaminações para o solo. No caso dos óleos usados e 

filtros de óleo, estes são armazenados temporariamente em bidões estanques, dentro de uma bacia 

de retenção própria, no interior do referido contentor, até serem recolhidos por empresas licenciadas.  

 
Parque de Veículos: Junto aos contentores que servem de ferramentaria e armazém, existe uma área 

destinada a parqueamento de veículos de visitantes de modo a que estes não circulem pela pedreira.  
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Área de Parque de Produto acabado: Aqui são armazenados temporariamente os produtos para 

expedição. No presente estudo, projeta-se a área ao longo do caminho, no interior da área de estudo, 

de forma a facultar as manobras de carregamento dos camiões dos clientes. 

 
Zona de transformação industrial: A zona de transformação industrial é composta por uma unidade 

móvel de britagem e classificação de inertes, uma zona de produção de cubos/calçada e uma zona de 

produção de perpianho e outras obras à medida para a construção civil e obras públicas. 

A unidade móvel de britagem está localizada dentro da área licenciada para a pedreira e acompanha a 

área de desmonte, e tem como objetivo a produção de agregados para a indústria de construção civil 

e obras públicas.  

Como já referido estima-se uma taxa de aproveitamento de praticamente 100% porque mesmo o 

material detrítico dos cubos é recuperado para britar.  

Figura 4. Aspecto geral dos anexos de pedreira existentes actualmente na pedreira “Laboeira”. 

 

Equipamento e Recursos Humanos: Na tabela 2 encontra-se descriminado o equipamento que a 

empresa dispõe para a exploração na pedreira. 

A empresa prevê a médio prazo a implementação de uma balança, assim como equipamento que 

permita realizar as suas operações eficazmente tendo em atenção as melhores técnicas disponíveis. 

Os recursos humanos necessários a este tipo de explorações são compostos essencialmente por 

operários indiferenciados, orientados por um encarregado geral (Tabela 3). Um dos sócios-gerentes 

acumula a função de operador de substâncias explosivos, sendo detentor de cédula de operador de 

substâncias explosivas, sendo a pessoa responsável pelo desmonte. 

O período laboral dos trabalhadores da unidade extractiva é de Segunda a Sexta-Feira, das 8 às 17 

horas, com um intervalo para almoço entre as 12h00m e as 13h00m, sendo os dias de descanso 

semanal ao Sábado e Domingo. 

Escritórios e Instalações Sociais 

Produção de cubos/calçada Produção de obras à medida 

Ferramentaria/Armazém 

Parque de viaturas 
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Tabela 2 – Equipamento produtivo para a pedreira “Laboeira”. 

Equipamento Modelo Quantidade 

Retroescavadora JCB Turbo 2000 1 

Giratória - 2 

Carro de perfuração - Rocker Atlas Copco 301 1 

Compressor móvel 
Ingerssol 380 
Ingerssol 130 

2 

Instalação de Britagem classificação móvel Parker 1 

Máquina de cubos 

Techno Split 
Amob PP50 
Amob PP40 
Steineix 50 

4 

Martelo encunhador Montaber 900 4 

Martelos pneumáticos - 2 

Martelos Hidráulicos - 3 

Máquina de corte - 1 

Ferramentas várias - - 

 

Tabela 3. Trabalhadores afectos à exploração. 

Categorias Nº trabalhadores 

Sócio Gerente 2 

Pedreiro 1 

Responsável técnico* 1 

TOTAL 4 

* A tempo parcial 

 

Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística: Como a área em análise já está intervencionada, 

todas as medidas apresentadas no PARP serão propostas no sentido de acompanhamento de todas as 

operações de lavra que irão decorrer ao longo da vida útil, sendo que no final será proposta a 

recuperação integral da área, com as condicionantes existentes ao nível do volume de materiais para 

enchimento, disponíveis. Na Figura A4 encontra-se o Plano Geral de Recuperação proposto. 

As medidas de recuperação mais importantes incidirão sobre as operações de plantação e sementeira 

em todas as áreas intervencionadas, onde seja possível e faça sentido colocar terras de cobertura. 

Sugere-se ainda a modelação e drenagem de terreno (por meio de valas de drenagem). 

 

 

4. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL DE REFERÊNCIA 

Este capítulo tem como principal objectivo caracterizar o estado actual do ambiente presente, na área 

que será directamente afectada pelo empreendimento, bem como na sua envolvente. Para tal, teve-

se como base os elementos de interesse biofísico, cultural e socioeconómico, uma vez que descrevem 

uma região e que, numa fase posterior, serão a referência de comparação. 
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Geologia: A região em estudo enquadra-se no soco herciníco da Península Ibérica, na Zona Centro-

Ibérica (ZCI). O granito em estudo tem tendência alcalina, com duas micas foliados de grão médio. 

 

Solos: De acordo com a classificação FAO, os solos onde se insere a área em estudo são classificados 

como Cambissolos Húmicos. Os Cambissolos Húmicos são solos com uma espessura útil entre 50 a 

10cm e com uma fertilidade mediana. As terras onde estes solos existem têm limitações moderadas, 

resultantes do excesso de água no solo. O seu risco de erosão é baixo. Quanto às suas disponibilidades 

hídricas, os cambissolos possuem entre 2 a 4 meses de carências hídricas ao longo de um ano.  

No que se refere à capacidade de uso do solo, constata-se que a pedreira “Laboeira” se insere 

fundamentalmente numa mancha sem classificação para a agricultura, ou seja, uso não agrícola (mas 

sim, florestal) – Classe F, que corresponde na maioria à área de ampliação pretendida. Há ainda uma 

parte da área total do projecto com Classe A, sem limitações, sendo quase na totalidade na área já 

licenciada. Neste sentido a ocupação de solo restringe-se à exploração florestal e, neste local 

específico, à exploração de granito. 

 

Clima: Esta região é caracterizada por um Verão fresco e um Inverno suave. A continentalidade 

térmica é fraca. A precipitação é superior a 1000mm quase em toda a parte, mas com a existência de 

dois meses secos (menos de 30mm) em geral. Os nevoeiros são frequentes, mesmo no Verão – as 

trovoadas são igualmente frequentes.  

 
Recursos Hídricos: O local em estudo integra-se na Bacia hidrográfica do Rio Vouga – apesar da grande 

proximidade da área de estudo à Bacia Hidrográfica do Rio Douro (que abrange a grande maioria do 

concelho de Arouca). 

A rede de drenagem superficial da área em estudo está nitidamente condicionada pelo substrato 

geológico existente, o granito, que pela sua baixa permeabilidade proporciona o aparecimento de 

redes de drenagem superficiais relativamente densas, em detrimento da componente subterrânea. 

De acordo com a carta militar correspondente, é possível verificar que a localização da área total da 

pedreira (área licenciada + ampliação) interfere ligeiramente com uma linha de água que se encontra 

cartografada na carta militar, conforme é possível observar na figura 8. Porém, a linha de água 

cartografada situa-se na área anteriormente licenciada, e como tal, já intersectada pela pedreira 

existente, tendo inclusive uma interrupção. Como tal, é possível afirmar que não irá ocorrer nenhuma 

alteração na rede de drenagem face à situação de referência (uma vez que as principais alterações na 

rede de drenagem superficial já ocorreram anteriormente, aquando do 1ª licenciamento da Pedreira 

“Laboeira”, e a área de ampliação pretendida não vai afectar em nada as linhas de água). 
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Linha de água interrompida, 
localizada na área já licenciada 

 

 

 

 

Figura 9 – Localização da área em estudo no excerto da carta militar correspondente, com indicação da linha de 

água cartografada na área do projecto (mais especificamente na área já licenciada e intervencionada). 

 

Em termos regionais, o fluxo de águas subterrâneas na envolvente à área de estudo insere-se na 

Unidade Hidrogeológica do Maciço Antigo, caracterizado por um comportamento hidrogeológico 

característico das rochas graníticas.  

Especificamente na área de estudo, não estão previstas alterações na lavra da pedreira “Laboeira” 

relativamente à situação presente relacionada com as águas subterrâneas, uma vez que não se vai 

aprofundar mais a área de corta da pedreira. Como tal, não tendo ocorrido anteriormente nenhuma 

intersecção com as águas subterrâneas, o presente projecto não prevê a afectação do aquífero 

correspondente. 
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Paisagem: O relevo é predominantemente montanhoso. O tipo de rocha existente caracteriza-se por 

um granito amarelo, resultado da alteração superficial por acção dos agentes atmosféricos. O uso 

principal nestas zonas é predominantemente florestal, com incidência para a floresta de resinosas 

(pinheiros bravos).  

 
Fauna e Flora: A área de estudo caracteriza-se pela presença de extensas áreas de Produção Florestal 

e Humanizadas, sendo possível encontrar também algumas áreas de Matos. Na sequência do trabalho 

de campo, foi possível cartografar 4 biótopos distintos. O mais representativo corresponde ao biótopo 

Produção Florestal, ocupando 78% do total da área analisada, seguido do biótopo Humanizado. 

No que respeita ao uso do solo, a área de estudo é dominada em praticamente toda a sua extensão 

por uma extensa área florestal codominada por duas espécies, pinheiro (Pinus pinaster) e eucalipto 

(Eucalyptus globulus), resultantes das florestações com finalidades comerciais realizadas nesta região. 

No subcoberto destas áreas são comuns as espécies arbóreas características dos bosques climácicos 

da região: carvalho-alvarinho (Quercus robur) e sobreiro (Quercus suber). As áreas agrícolas localizam-

se nas imediações dos núcleos populacionais presentes. 

A zona envolvente à área total de estudo, referente à pedreira “Laboeira”, já sofreu intervenção 

humana, por parte da exploração da própria pedreira, mas também de actividades similares (sendo 

uma zona com fortes características industriais – existindo mesmo uma zona industrial nas 

proximidades). Como tal, será de prever que as espécies faunísticas existentes, principalmente as mais 

sensíveis à presença humana, não serão ocorrentes no local em estudo e portanto não reflictam a 

biodiversidade da área envolvente, sendo previsivelmente menor. Efectivamente, no início dos 

trabalhos de extracção, nomeadamente aquando da destruição do coberto vegetal, poder-se-á ter 

denotar alguma dispersão das espécies faunísticas, que inicialmente existiriam no local. 

Relativamente à fauna, inventariaram-se 185 espécies de vertebrados, tendo-se confirmado a 

presença de 76 espécies, 9 das quais foram observadas no decorrer do trabalho de campo. O número 

baixo de espécies faunísticas com estatuto de protecção poderá indicar o baixo potencial do local, em 

termos de conservação.  

A área em estudo não se sobrepõe a qualquer Área Classificada ou IBA incorporada no Sistema 

Nacional de Áreas Classificadas (SNAC), definido no D.L. n.º 142/2008, de 24 de Julho. 

 
Ruído: Prevê-se que a pedreira “Laboeira” cumpra no receptor sensível mais exposto, o Nível sonoro 

médio de longa duração, bem como o Critério de Incomodidade, confirmando-se assim o 

cumprimento dos requisitos impostos pela legislação vigente (Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 de 

Janeiro). No que diz respeito às vibrações, são apenas utilizados explosivos pontualmente em função 
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das necessidades, pelo que a referência que se faz a este descritor é meramente teórica, de acordo 

com os valores indicadores disponíveis e os impactes expectáveis.  

 
Poeiras: No sentido de caracterizar a região, foram utilizados dados regionais, recolhidos e validados 

pela Agência Portuguesa do Ambiente. Neste sentido pode concluir-se que a região apresenta níveis 

de qualidade do ar (onde se inclui a emissão de Poeiras PM10) que variam fundamentalmente entre o 

Bom e o Médio.  

Considerando as características da indústria em análise, propõe-se que os valores da estação de 

monitorização sejam validados à escala da área de estudo no futuro, se os valores medidos superarem 

aqueles legislados deverá ser implementado o Plano Geral de Monitorização proposto. 

 
Património Cultural Construído/Natural: O estudo arqueológico, composto pela pesquisa documental 

e trabalho de prospecção, não identificou ocorrências patrimoniais com significado no interior da área 

de afectação do projecto, nem na área de incidência directa. 

 
Sócio-Economia: O Concelho de Arouca registou um decréscimo no seu número total de habitantes, 

ao longo desta última década (de 2001 para 2011). Para agravar mais esta situação, a população 

residente regista um elevado índice de envelhecimento e uma diminuição na taxa de natalidade.  

A população economicamente activa e empregada revela um número elevado no concelho em estudo, 

o que faz com a taxa de desemprego seja relativamente baixa. 

O nível de instrução da população do concelho de Arouca é relativamente baixo, além de ser mínimo o 

número de habitantes com ensino superior. Efectivamente, com uma elevada taxa de absentismo e 

abandono escolar precoce, é também normalmente baixo o nível das suas qualificações escolares. 

Discriminando por sexo, as mulheres são mais instruídas, junto de cursos médios e superiores, mas há 

mais homens com mestrado e doutoramento. Por outro lado, também são as mulheres com maior 

percentagem de baixa ou nenhuma instrução escolar. 

O concelho de Arouca encontra-se junto a duas vias rápidas que permitem a ligação a outros centros 

importantes do País, nomeadamente a A1 – IP1 e a A29. A nível local e regional, o concelho é servido 

por uma rede de estradas nacionais (EN) e municipais (EM) que promovem uma boa ligação rodoviária 

a todos os outros concelhos limítrofes,  

No que respeita aos fluxos de tráfego, importa referir que o trânsito previsto que venha a ser oriundo 

da pedreira “Laboeira” será pouco significativo, pois a pedreira irá contribui com cerca de 4 camiões 

por dia para os fluxos de tráfegos locais. Há uma manutenção da situação actual em termos de 

circulação rodoviária de viaturas pesadas na envolvente, com os mesmos fluxos de tráfego de viaturas 
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pesadas na região por parte da normal actividade extractiva da pedreira em causa, uma vez que não 

haverá alteração da capacidade de extracção de granito actual.  

 
Resíduos: Com o normal funcionamento da Pedreira “Laboeira” são produzidos restos de rocha 

ornamental, terras resultantes da decapagem dos terrenos, óleos de motores, transmissões e 

lubrificação, Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza, e vestuário de proteção 

contaminados por substâncias perigosas, Filtros de óleo ou Metais ferrosos. 

Já existem boas práticas ambientais relacionadas com o acondicionamento dos resíduos, 

implementadas na empresa. Efectivamente, todos os resíduos se encontram devidamente 

acondicionados em local impermeabilizado (os contentores utilizados nas instalações móveis são 

impermeabilizados), em segurança, pelo que não será esperada qualquer contaminação das águas 

(superficiais ou subterrâneas) ou dos solos. Além do mais, destaque para os óleos usados e filtros de 

óleo, que são armazenados temporariamente em bidões estanques, dentro de uma bacia de retenção 

própria, no interior do contentor, até serem recolhidos por empresas licenciadas para o efeito. 

 
Ordenamento do Território: Os instrumentos de ordenamento em vigor para o local são o Plano 

Director Municipal (PDM) de Arouca e o Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) da Área 

Metropolitana do Porto e Entre Douro e Vouga.  

De acordo com a planta Síntese do PROF AMPEDV, a área de estudo não possui qualquer classe 

associada, pelo que não se verifica incompatibilidade com este instrumento de gestão territorial. 

Segundo o PDM de Arouca, a área da pedreira “Laboeira” está classificada como Espaços de 

exploração de recursos geológicos, como Espaços Florestais e como Localização de pedreira activa, 

pela Planta de Ordenamento (Figura A5). A Planta de Condicionantes (ver figura A6) classifica parte da 

área de estudo como REN (que corresponde a parte da área de ampliação pretendida). 

De acordo com a informação disponibilizada pela CCDR-Norte, para a delimitação da REN do Concelho 

de Arouca, na área de estudo, a área de REN anteriormente referenciada tem a categoria de 

“Cabeceiras de Linhas de Água”. Existe na área uma mancha com proposta de exclusão (E3) que, de 

acordo com a Portaria n.º 112/2011, de 21 de Março, se mantém em REN (art. 1º), sendo igualmente 

classificada como Cabeceiras de linhas de água. Deste modo, toda a mancha de REN afectada pela 

área de estudo está classificada como Cabeceiras de linhas de água.  
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5. IMPACTES AMBIENTAIS EXPECTÁVEIS JUNTO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA E RESPECTIVAS 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO PROPOSTAS 

A previsão dos impactes ambientais foi feita com base nos elementos e processos mais relevantes 

descritos na situação de referência, susceptíveis de sofrerem maiores alterações com as acções 

resultantes do projecto, nas três fases definidas. Foram igualmente analisados os principais impactes 

com efeitos cumulativos, devido à existência de outras indústrias extractivas na envolvente. São 

também apresentadas as principais medidas de minimização propostas no EIA para todos os 

descritores, que deverão ser adoptadas na sequência dos impactes identificados, e que tiveram em 

conta as características biofísicas e patrimoniais da área em estudo, bem como a proximidade e o 

bem-estar das populações do concelho de Arouca. 

 
Geologia: Os impactes mais óbvios e irreversíveis na geologia, nas fases de preparação e exploração, 

são o consumo do granito e as alterações geomorfológicas que resultam do consumo da massa 

mineral e do desmonte da massa mineral. 

Na fase de desactivação, os impactes serão positivos, com a implementação das medidas 

apresentadas no PARP.  

Como principais medidas de minimização recomenda-se: 

� Desenvolvimento da escavação seguindo o método de desmonte proposto no Plano de Lavra. 

� Correcta deposição dos restos de rocha nos locais de deposição escolhidos de acordo com o Plano de 

Lavra. 

� Formar uma geometria da escombreira que seja adequada à morfologia do terreno. 

� Garantir a drenagem e estabilidade dos escombros. 

� Cumprimento do Programa Trienal definido no Plano de Pedreira. 

� Encerramento e recuperação de todas as frentes já exploradas que se revelem desnecessárias ao 

processo produtivo. 

� Implementação e cumprimento integral das medidas constantes no Plano de Pedreira (PL e PARP). 

 
Solo e Ocupação do Solo: Os impactes no solo, nas fases de preparação e de exploração, relacionam-

se principalmente com: alteração da ocupação do solo com decapagem e desmatação do terreno para 

exploração da área de corta; ocupação e compactação do solo pelas instalações de apoio necessárias; 

circulação de veículos e deposição de terras e restos de rocha; possível contaminação provocada pelos 

resíduos industriais. É muito importante referir que a empresa já detém boas práticas ambientais 

associadas aos resíduos produzidos, pelo que todos os resíduos se encontram devidamente 
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acondicionados em local impermeabilizado, pelo que não será esperada qualquer contaminação dos 

solos por parte dos resíduos armazenados. 

As principais medidas de minimização propostas para estas fases são:  

� Antes dos trabalhos de movimentação de terras (das áreas de ampliação propostas), deve proceder-se à 

decapagem da terra viva e ao seu armazenamento em pargas, para posterior reutilização em áreas 

afectadas pela pedreira; 

� As acções pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos solos 

devem ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis à abertura e sucessivo alargamento da área 

de corta (ao longo da vida útil da pedreira); 

� Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, evitando 

repetições de acções sobre as mesmas áreas; 

� A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de alta pluviosidade e devem 

ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o deslizamento; 

� Armazenagem das terras de cobertura resultantes da ampliação da área de corta. Esta medida deverá 

ser sempre aplicada a todos os terrenos que serão alvos de exploração, e encontra-se consolidada pelas 

acções previstas no PARP, que prevê a utilização destas terras na recuperação final da área da pedreira; 

� Cobertura da parga por sementeira adequada, para manter a boa qualidade do solo; 

� Monitorização do solo nas pargas e nas zonas em recuperação (riscos de erosão, textura e reacção às 

acções de manutenção e recuperação); 

� Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes devem 

ser armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por 

infiltração ou escoamento das águas pluviais, até serem encaminhados para destino final adequado; 

� Construção de uma bacia de retenção de óleos (virgens e usados) para armazenagem em local 

impermeabilizado, e posterior encaminhamento destes resíduos para empresas devidamente 

licenciadas, no sentido de evitar possíveis contaminações e derrames;  

� Correcto acondicionamento dos materiais potencialmente contaminantes (como sucatas ou latas de 

óleo), em locais devidamente impermeabilizados, e posterior encaminhamento para empresa licenciada 

para o tratamento destes resíduos; 

� Implementação e cumprimento rigoroso das medidas propostas no PL e no PARP. 

Na fase de desactivação, os impactes serão positivos e permanentes, com a reabilitação dos solos, 

devido à implementação de medidas de recuperação paisagística, desactivação de estruturas em 

funcionamento e diminuição acentuada do tráfego de veículos. 
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Regime Hídrico: Nas fases de preparação e de exploração de uma pedreira é quando ocorrem as 

principais “acções destrutivas” do processo produtivo (preparação e abertura de frentes, de acessos, 

etc.), podendo ocorrer as alterações mais graves na rede hídrica existente. Neste caso concreto, não 

se perspectiva a existência de impactes a nível do meio hídrico, uma vez que a pedreira já se encontra 

instalada em termos de área. Além do mais, já foi possível constatar a ausência de intervenções na 

rede de drenagem superficial (pois a linha de água que atravessa a área de estudo passa pela área já 

licenciada e intervencionada anteriormente, pelo que não haverá alterações face à situação actual de 

referência) e no aquífero (uma vez que não há aprofundamento das cotas da pedreira). 

A qualidade das águas superficiais a jusante da pedreira poderá pontualmente ser afectada, em caso 

de arrastamento de partículas sólidas a partir das frentes de desmonte ou com a contaminação com 

óleos provenientes da maquinaria. Além do mais, a empresa já detém boas práticas ambientais 

associadas aos resíduos produzidos, pelo que todos os resíduos se encontram devidamente 

acondicionados em local impermeabilizado, pelo que não será esperada qualquer contaminação das 

águas (superficiais ou subterrâneas). 

Sugerem-se as seguintes medidas de minimização:  

� Numa eventual situação em que seja detectada a contaminação por hidrocarbonetos, deverá proceder-

se à recolha e tratamento das águas contaminadas. 

� Manutenção periódica dos equipamentos, de forma a prevenir derrames que possam afectar tanto as 

águas superficiais, como as águas subterrâneas.  

� Continuidade das boas práticas implementadas na pedreira, relacionadas como os resíduos: correcto 

armazenamento de todos os materiais potencialmente contaminantes em local adequado e 

pavimentado (por forma a impossibilitar a infiltração desses produtos contaminantes em 

profundidade), separados de acordo com a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor, 

até serem recolhidos por empresas especializadas para o seu tratamento e destino final, evitando desta 

forma uma potencial contaminação das águas, superficiais e subterrâneas – situação a manter pela 

empresa, como já demonstrado anteriormente. 

� Manutenção da bacia de retenção de óleos virgens e usados. Consiste numa medida complementar com 

a gestão de resíduos, no entanto, com efeito directo na prevenção dos impactes sobre o meio hídrico. 

� Os efluentes domésticos são encaminhados para uma fossa séptica. Assim, deverá ser feita a limpeza 

deste sistema de tratamento sempre que necessário, pelos serviços camarários. 

� Implementação de um sistema de recolha e drenagem de águas pluviais, para permitir que as águas de 

escorrência sejam recolhidas de forma a evitar a sua livre circulação na área de exploração, conduzindo-

as e integrando-as na rede de drenagem natural.  
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A fase de desactivação da pedreira corresponde à execução das medidas de recuperação que 

permitirão melhorar, entre outros aspectos, a drenagem superficial e os índices de infiltração, 

nomeadamente a reposição/reabilitação dos solos, a modelação de terrenos, a execução de 

plantações e sementeiras e a implementação de um sistema de drenagem. 

 

Fauna e Flora: Durante a fase de exploração prevê-se que os impactes mais significativos para a flora e 

vegetação decorram principalmente do levantamento de poeiras produzido pelos trabalhos de 

extração de rocha bem como pela circulação de pessoas, veículos e maquinaria pesada, em particular 

durante a época seca. Estas poeiras acumulam-se na vegetação circundante à área de exploração e 

caminhos, interferindo nos processos fisiológicos destes seres vivos, particularmente ao nível da taxa 

fotossintética. Porém, esta situação já se verifica atualmente, uma vez que a pedreira Laboreira (área 

licenciada) já se encontra em laboração e em plena actividade. Atendendo ao actual grau de 

perturbação da área, não é esperado um impacte negativo significativamente acrescido sobre as 

comunidades de flora presentes, pelo que se considera este impacte como pouco significativo, de 

baixa magnitude e de caráter temporário durante a fase de exploração  

Os principais impactes decorrentes sobre a fauna durante a fase de exploração da pedreira da 

Laboeira correspondem principalmente à perturbação causada pelas atividades inerentes ao normal 

funcionamento da pedreira. Prevê-se que este impacte apresente repercussões ao nível do 

comportamento das espécies que poderão utilizar a área e a envolvente próxima, produzindo um 

efeito de exclusão/afastamento destes valores faunísticos. À exceção da possível ocorrência de 

mortalidade de espécies faunísticas, os restantes impactes apresentam caráter temporário, reversível, 

com afetação apenas local. 

A fase de desativação compreende, de um modo geral, a cessação dos trabalhos de extração de 

granito e recuperação ambiental da área intervencionada, com vista à minimização dos impactes 

causados. 

Com o intuito de corrigir os impactes instalados e colmatar os impactes previstos, foram propostas as 

seguintes medidas:  

� Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados 

envolvidos na execução das obras relativamente às ações suscetíveis de causar impactes ambientais, às 

áreas mais sensíveis do ponto de vista ecológico e às medidas de minimização a implementar, 

designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos; 

� Restringir a desmatação à superfície estritamente necessária da área da pedreira a explorar (área 

efetiva de exploração), preservando as estruturas vegetais presentes nas áreas de proteção da pedreira 

(zonas de defesa), de forma a evitar a destruição desnecessária de vegetação existente; 
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� Assinalar de forma adequada as áreas a desmatar/intervencionar de forma a minimizar a afetação 

desnecessária de áreas para além do estritamente necessário; 

� Os caminhos a utilizar no acesso à pedreira deverão ser devidamente sinalizados, de forma a minimizar 

a movimentação de pessoas e/ou veículos e maquinaria em áreas que não as estritamente necessárias e 

consequente degradação dos biótopos naturais existentes na envolvente à pedreira; 

� A movimentação de pessoas e máquinas dever ser exclusivamente efetuada em caminhos já existentes; 

� Armazenar as terras e material vegetal proveniente das desmatações e decapagem dos terrenos em 

pargas de solos até 3,5m de altura de modo a salvaguardar o adequado estado de conservação das 

terras para posterior utilização na recuperação das áreas intervencionadas; 

� Minimizar o período de tempo que medeia entre a remoção das terras de cobertura do solo e o seu 

armazenamento em pargas; 

� Garantir a sementeira das pargas resultantes do armazenamento das terras de cobertura do solo e 

minimizar o período entre o armazenamento e a sementeira, de modo a conservar a fertilidade do solo, 

minimizar efeitos erosivos e evitar o aparecimento de espécies invasoras; 

� Durante o período seco, minimizar a produção e dispersão de poeiras através da realização de regas 

regulares nas áreas de movimentação de veículos e maquinaria pesada; 

� Caso se verifique a necessidade de promover/reforçar a vegetação existente na envolvente da 

exploração propõe-se a plantação de espécies arbóreas autóctones características da região. 

� Deverão ser promovidas ações de manutenção das zonas de defesa previstas no plano de lavra ou caso 

se verifique a sua degradação promover a rápida recuperação da vegetação nestas áreas. Esta 

recuperação deverá seguir as acções previstas no PARP. 

� Em fase de exploração, promover a adequada manutenção e conservação da cortina arbórea e 

arbustiva existente na zona de defesa localizada em todo o perímetro da pedreira, recorrendo se 

necessário à rega nos períodos mais secos do ano; 

� Deverá ser dada continuidade às ações de manutenção da zona de defesa prevista nos pontos 

anteriores. As áreas recuperadas deverão, nesta fase, ser alvo de seguimento do seu estado de 

recuperação e evolução de forma a possibilitar a implementação de ações que possibilitem assegurar a 

desejável evolução das mesmas; 

� Durante o período seco, minimizar a produção e dispersão de poeiras através da realização de regas 

regulares nas áreas em exploração e nas áreas de movimentação de veículos e maquinaria pesada 

(incluindo os caminhos e acessos regularmente utilizados no transporte de escoamento do material); 

� No transporte dos materiais proceder à cobertura adequada das cargas de forma a minimizar a 

produção e dispersão de poeiras; 

Na fase de desactivação propõe-se: 
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� Proceder à limpeza, regularização, modelação e à mobilização do terreno de todas as áreas 

anteriormente intervencionadas e ao espalhamento de terra viva sobre as áreas recuperadas; 

� Deve proceder-se à recuperação das áreas exploradas de acordo com o estabelecido no PARP. Nas 

ações de recuperação da pedreira deverão ser utilizadas as espécies arbustivas e herbáceas previstas no 

PARP, que se consideram adequadas; 

� Em caso nenhum se deverão utilizar espécies exóticas; 

� A terra vegetal a utilizar nas ações de recuperação ambiental deve ser, sempre que possível, 

proveniente do local de obra. Se tal não for possível, deve garantir-se que não provém de áreas com 

problemas de infestação por espécies invasoras (e.g. Acacia spp. e Hakea sp.); 

� Assegurar a manutenção e conservação de todas as áreas recuperadas, em especial no que respeita à 

vegetação, por um período mínimo de 3 anos. 

 

Paisagem: O estudo revelou como impactes a presença de elementos estranhos não identificáveis 

com a paisagem (ao nível da cor, forma e textura), as alterações ao nível do espaço afectado e a 

incidência visual. A sua mitigação deverá decorrer ao longo de toda a vida útil da pedreira, e com 

maior incidência após o fim da vida útil desta.  

Neste contexto, as principais medidas de minimização recomendadas são:  

� Modelação da topografia alterada de modo a ajustar-se o mais possível à situação natural. 

� Desbaste de vegetação confinado às zonas de efectiva exploração e respectivos acessos. 

� Revegetação do local com espécies autóctones e aplicação de um esquema de plantação adequado para 

a reintegração da zona afectada, pela exploração na paisagem circundante. 

� Restabelecimento e recuperação paisagística da área envolvente degradada, considerando ainda a 

reposição das condições naturais de infiltração, com a descompactação e arejamento dos solos. 

� Plantação de arbustos de modo a funcionarem como barreira visual, aos locais de extracção das rochas, 

para ocultação visual da exploração (pinheiro bravo). 

� Deposição de rejeitados (restos de rocha) nas zonas menos sensíveis e menos expostas. 

� Utilização dos rejeitados no processo de recuperação. 

� Adaptação das infra-estruturas à topografia e restantes características do local (altura, cor, etc.). 

� Arranjo e manutenção dos acessos no interior da pedreira. 

� Definição de corredores de serviço, ordenando os acessos e os caminhos para a circulação de veículos e 

maquinaria. 

� Aplicação das medidas preconizadas no PARP: sementeira de cobertura e plantação nas áreas 

intervencionadas. 
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Ruído: Consideraram-se pouco significativos os impactes associados à incomodidade provocada pelo 

ruído ambiental, resultante da actividade extractiva. Porém, devem ser executadas medidas como:  

� Redução do uso do martelo pneumático; 

� Utilização dos Equipamentos de Protecção Individual (EPI’s) pelos trabalhadores; 

� Monitorização – Deverão ser feitas medições de ruído na pedreira com uma periodicidade que não 

deverá ser superior a dois anos, de forma a analisar a evolução do ruído existente no local;  

� Manutenção adequada e regular de todas as máquinas e equipamentos de forma a evitar o acréscimo 

dos níveis de ruído; 

� Sempre que haja necessidade de adquirir equipamento, este deverá obedecer às MTD´s – melhores 

tecnologias disponíveis (os mais silenciosos possíveis); 

� Limitação da velocidade de circulação de veículos e máquinas. 

� Manutenção das barreiras acústicas instaladas. 

 

Na fase de desactivação da exploração não é expectável qualquer tipo de impactes, uma vez que as 

movimentações de terras e a implementação das medidas indicadas no PARP não provocarão 

vibrações nem emissões de ruído dignas de registo. 

 
Poeiras: Apesar de ainda não ter sido efectuado qualquer estudo de empoeiramento, devem ser 

executadas medidas como:  

� Aspersão das vias de circulação (sobretudo nos dias secos e ventosos), através dos aspersores 

instalados, e manutenção dos acessos interiores não pavimentados; 

� Limitação da velocidade dos veículos pesados no interior da área de exploração; 

� Implementação de um plano de monitorização para os valores de poeiras emitidos para o exterior; 

� Utilização de equipamentos de perfuração dotados de recolha automática de poeiras ou, em 

alternativa, de injecção de água, tendo em vista impedir a propagação ou a formação de poeiras 

resultantes das operações de perfuração. 

� Manutenção das cortinas arbóreas existentes, com funções de minimização de poeiras. 

� Obrigação de tapar devidamente a carga dos veículos pesados propriedade da empresa proponente, de 

forma a impedir a dispersão de poeiras.  

� Relativamente ao transporte efectuado pelo cliente, apesar de este ser sensibilizado a cobrir a carga, 

por vezes, deverá ser realizada uma aspersão aos produtos. 

� Manutenção periódica da maquinaria e camiões que circulam na pedreira, para que deste modo, as 

emissões de escape dos veículos sejam minimizadas a nível dos poluentes atmosféricos. 
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� Implementação de aspersores nos tapetes da unidade de britagem de modo a diminuir as partículas em 

suspensão e sua disseminação, resultado das operações de fragmentação e cominuição da rocha. 

 
Socioeconomia: Uma das inerentes vantagens da ampliação da área da Pedreira n.º 4735 “Laboeira” é 

a continuidade da empresa proponente por mais 54 anos, e como tal, o contributo da dinamização do 

concelho de Arouca, podendo até generalizar para toda a região envolvente, o que pode funcionar 

como um incentivo para a fixação de moradia. Os únicos impactes negativos que se antevêem junto da 

socioeconomia local ocorrerão aquando do encerramento da pedreira, com a redução do número dos 

postos de trabalho, quer dos que estão directamente ligados à pedreira, quer daqueles que com ela 

estão relacionados, como por exemplo, os referentes à actividade transformadora (que utilizam o 

granito industrial explorado como matéria-prima). Consequentemente, os índices de desemprego da 

região poderão crescer, caso não se verifiquem alternativas de subsistência económica. 

A expansão desta indústria extractiva impulsiona também os ramos de actividade inerentes às 

indústrias transformadoras, construção civil e obras públicas, bem como empresas prestadoras de 

serviços). É assim evidente a importância desta indústria, revelando-se capaz de criar riqueza e postos 

de trabalho a partir dos recursos endógenos da região, criando ao mesmo tempo sinergias 

potenciadoras do seu desenvolvimento económico.  

Consequentemente, o perdurar da actividade da Pedreira “Laboeira” revelar-se-á como a principal 

medida potenciadora dos impactes positivos analisados, isto é, ao nível dos postos de emprego 

directos e também a manutenção e crescimento de actividades paralelas ligadas à actividade 

extractiva, o que vem no sentido do desenvolvimento social e económico da região. 

No que se refere aos fluxos de tráfego, não se prevê alteração à situação actual, pelo que os impactes 

na circulação rodoviária não serão significativos. 

Deverão ser executadas algumas medidas de minimização como: 

� Devem ser cumpridas, rigorosamente, medidas como o controle do tráfego e a velocidade de 

circulação, a emissão de ruído e poeiras ou a minimização do impacte paisagístico, uma vez que estes 

são os factores com maior potencial causador de conflitos, fundamentalmente de incómodo junto dos 

habitantes das povoações mais próximas. 

� As passagens pelas povoações devem ser feitas com velocidade controlada, como por exemplo a 

atravessar Caçus, a localidade mais próxima da pedreira “Laboeira”.  

� Minimizar o impacte visual a partir das povoações mais próximas da pedreira, bem como da estrada 

contígua de acesso à mesma. 

� Na pedreira garantir unicamente a presença de equipamentos com homologação acústica nos termos 

da legislação vigente, e que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção. 
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� Investir nas melhores tecnologias ao serviço da indústria extractiva, e direccionadas especificamente 

para o recurso explorado. 

� Manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos que irão ficar afectos à pedreira, para 

manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões gasosas, dos 

riscos de contaminação de solos e águas, e dar cumprimento às normas relativas à emissão de ruído. 

� Aspersão da carga dos camiões, de forma a minimizar o nível de poeiras.  

� Assegurar o transporte de materiais em veículos adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a 

dispersão de poeiras, ao longo do seu percurso. 

� Vedação e sinalização de todo o perímetro da área de intervenção, de forma a limitar o mais possível a 

entrada de estranhos à pedreira, e assim evitar/minimizar acidentes. 

� No que concerne a mão-de-obra, em caso de necessidade de criar novos postos de trabalho no futuro, 

devem ser privilegiados recursos humanos da região, contribuindo para o aumento da taxa de emprego 

do concelho de Arouca, vantagens mais direccionadas para a questão do emprego disponível. 

� Realizar acções de informação sobre a importância da pedreira para a socioeconomia da freguesia 

envolvida, ou seja, Escariz, bem como a globalidade do Concelho de Arouca, procurando também saber 

a opinião dos habitantes locais sobre a ampliação da mesma, tentando desta forma aligeirar eventuais 

conflitos e perturbações (apesar de se tratar de uma ampliação de uma pedreira já licenciada há alguns 

anos e em pleno funcionamento). 

� Garantir a presença na pedreira unicamente de equipamentos que apresentem homologação acústica 

nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção. 

� Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adoptadas velocidades 

moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras e de ruído, e consequentemente, de incómodo 

junto dos seus habitantes. 

� Assegurar o transporte de materiais em veículos adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a 

dispersão de poeiras. 

� Controle do peso bruto dos veículos pesados, no sentido de evitar a degradação das vias de 

comunicação (respeito da legislação vigente). 

� Garantir a presença na pedreira unicamente de equipamentos que apresentem homologação acústica 

nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção. 

� Controle da velocidade de circulação, dentro e fora da pedreira. 

� Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte do 

granito, minimizando a passagem no interior dos aglomerados populacionais. 

� Colocação de sinalização de aviso onde alertam para a obrigação de tapar a carga dos veículos que saem 

para escoamento do granito (já britado) – de forma a sensibilizar outros transportadores de carga 

pesada que por vezes “ignoram” esta obrigação. 
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� Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projecto não fiquem obstruídos ou 

em más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da população local. 

� Correcto cumprimento das normas de segurança no que se refere à circulação de veículos pesados, 

tendo em consideração a segurança e a minimização das perturbações na actividade das populações. 

� Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afecta à pedreira, de forma a evitar a acumulação e 

ressuspensão de poeiras, quer por acção do vento, quer por acção da circulação de veículos e 

maquinaria pesada.  

 

Gestão de resíduos: A este tipo de actividade está sempre associada a produção e deposição de 

resíduos que, se não forem acondicionados correctamente, podem contaminar os solos ou as águas 

nas diferentes fases da vida útil da pedreira. As medidas de minimização propostas são:  

� Numa situação em que seja detectada a contaminação por hidrocarbonetos, deverá proceder-se à 

recolha e tratamento das águas e dos solos contaminados. 

� Manutenção periódica dos equipamentos, de forma a prevenir derrames.  

� A empresa encontra-se provida de um contentor móvel devidamente impermeabilizado, coberto, 

equipado e organizado, de forma a permitir uma correcta e estruturada gestão dos resíduos produzidos. 

Dentro do contentor, os resíduos produzidos são separados por tipologia, em bidões e recipientes 

plásticos, com bacias de retenção, evitando assim derrames para o solo. Como tal, todo este 

procedimento já correctamente implementado na empresa deve ser mantido e respeitado, de forma a 

evitar derrames para fora do contentor, contaminando água e solos. 

� Manutenção da bacia de retenção de óleos (virgens e usados) já existente e encaminhamento destes 

resíduos para empresas devidamente licenciadas de forma a evitar possíveis contaminações e derrames 

para os solos ou meio hídrico. 

� Posteriormente, os resíduos são encaminhados para destino final adequado, por um Operador de 

Resíduos autorizado. 

� Manter um registo actualizado das quantidades de resíduos gerados e respectivos destinos finais, com 

base nas guias de acompanhamento de resíduos. 

� Implementação e cumprimento rigoroso das medidas propostas no PL e no PARP. 

 
Ordenamento do território: Analisando o PDM de Arouca, é possível afirmar que a existência de parte 

da área total de estudo classificada como “Espaços de exploração de recursos geológicos” permite a 

compatibilização da actividade extractiva com o uso do solo actual. Também há compatibilização da 

área de estudo com a classe “Espaços Florestais”. 

O facto de parte da área estar inserida em REN não inviabiliza o projecto, uma vez que é compatível 

com o Regime Jurídico da REN. 
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Património: Para as três fases de projecto, de um modo geral, considera-se que o licenciamento da 

pedreira não seja susceptível de implicar impactes negativos sobre os elementos patrimoniais, uma 

vez que estes não ocorrem na área. Neste contexto são propostas medidas de minimização genéricas. 

 
Impactes cumulativos: Dada a inexistência de outras pedreiras na envolvente da área em estudo, 

prevê-se a ocorrência de impactes ambientais cumulativos, essencialmente derivados da ampliação da 

actual área de exploração, negativos, ao nível da paisagem, e positivos junto da socioeconomia. 

 

6. MONITORIZAÇÃO 

A monitorização é um processo periódico de observação e recolha sistemática de dados sobre os 

efeitos ambientais de um determinado projecto, com o objectivo de permitir a avaliação da eficácia 

das medidas propostas na AIA e detectar eventuais problemas que possam surgir. Deste modo, deverá 

ser efectuada a monitorização de poeiras, ruído, controle de resíduos (constante ao longo da 

exploração) e recuperação paisagística (ao longo da vida útil da pedreira). 

Estes planos de monitorização deverão ser iniciados de imediato, funcionando de uma forma 

dinâmica, pois poderão ser alterados de acordo com os resultados obtidos nas campanhas. 

A empresa disponibilizar-se-á a enviar os relatórios de acompanhamento da situação ambiental nos 

termos e nos prazos definidos pelas entidades competentes para o efeito. 

 

7. CONCLUSÕES 

No âmbito da AIA procedeu-se à análise de diversos descritores (biofísicos, culturais e sócio-

económicos), o que permitiu concluir que as características intrínsecas à actividade extractiva levam a 

que os impactes de maior significado tenham sido provocados aquando do início da exploração há 

alguns anos atrás (nomeadamente através da afectação dos parâmetros ecológicos, hidrologia, 

pedologia, etc.). Os descritores ambientais são afectados de modo atenuado (seja de forma directa ou 

indirecta), essencialmente porque se trata de uma ampliação de uma pedreira, em laboração há cerca 

de 15 anos e licenciada há cerca de 8 anos, que se prevê, e seria desejável, venha a continuar em 

laboração durante vários anos (cerca de 54 anos), viabilizando assim o funcionamento da central de 

britagem e classificação de inertes a jusante, bem como das zonas de produção de cubos, calçada, 

perpianho e obras à medida. Além do mais, a área de estudo encontra-se contigua a uma zona 

industrial, em Caçus. De todo o modo, os descritores ambientais afectados resultantes da ampliação 

da pedreira terão uma expressão atenuada, comparativamente à implantação de uma nova pedreira 

que se pudesse situar num local isolado (e isento de características industriais). 
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Anexo Cartográfico 
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Figura A1 - Esquema com a localização das principais áreas existentes na pedreira. 
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Figura A2 - Esquema com a localização das áreas a construir. 
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Figura A3. Demarcação das principais áreas futuras para a pedreira “Laboeira” (esquematização representativa). 
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Figura A5 – Excerto da Planta de Ordenamento para a área de estudo (Fonte: PDM de Arouca). 
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Figura A6 – Excerto da Planta de Condicionantes para a área de estudo (Fonte: PDM Arouca). 
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Figura A7 – Carta de REN para a área de estudo (Fonte: CCDR-Norte). 

 


