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O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da 

exploração da ampliação da Pedreira n.º 6314, denominada ao longo deste estudo de Pedreira “Lastra 

do Traugal”, que a empresa Granitos S. Martinho, Sociedade Unipessoal, Lda. possui na Freguesia de 

Bruçó, Concelho de Mogadouro, Distrito de Bragança. 

O presente RNT constitui o documento de suporte à participação pública, que transcreve de forma 

sumária as informações mais relevantes contidas no EIA, relativas ao projeto, à situação ambiental de 

referência e à análise dos impactes e medidas preconizadas. 

Esta Pedreira encontra-se licenciada desde 2000.09.15 pela Direção Regional de Economia do Norte 

(DREN), com uma área de 47.800 m
2
. O processo foi convenientemente instruído com parecer prévio de 

localização, emitido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-n) 

em Novembro de 1998, após solicitação do pedido em Setembro de 1997. A licença inicial foi atribuída à 

firma Mirmar – Indústria de Mármores, Lda., tendo sido transmitida em 2008.02.29 à empresa 

Multigranitos – Transformação de Granitos Unipessoal, Lda. 

A Multigranitos – Transformação de Granitos Unipessoal, Lda., detentora à data da licença emitida pela 

DREN para a Pedreira n.º 6314 denominada Lastra do Traugal, sita na Freguesia de Bruçó, Concelho de 

Mogadouro, Distrito de Bragança, tendo ultrapassado a área licenciada de 47.800 m
2
, solicitou ao abrigo 

do art.º 5.º do Decreto-lei n.º 340/2007 de 12 de Outubro, a regularização da área não titulada por 

licença. Ao abrigo desta legislação, obteve em 2011.01.10, uma licença provisória para uma área total de 

169.453,47 m
2
 (inclui a área de ampliação). De acordo com as condicionantes dessa licença a empresa 

iniciou a elaboração de um EIA.  

A empresa obteve uma Declaração de Interesse Municipal emitida pela Câmara Municipal do Mogadouro 

em 2009.12.16 e da Assembleia Municipal de Mogadouro em 2010.05.03. 

Foi efetuada a transmissão das licenças da Pedreira e respetivos terrenos, em Junho de 2013, para a 

empresa Granitos S. Martinho, Sociedade Unipessoal, Lda., sendo que esta empresa se comprometeu a 

terminar o respetivo EIA e a concluir o processo de licenciamento, razão pela qual, se apresenta como 

proponente deste projeto de ampliação. No entanto, os estudos multidisciplinares, as visitas ao terreno e 

os pedidos de pareceres, que foram solicitados anteriormente a Junho de 2013, embora sem qualquer 

alteração à área do projeto, aparecem referenciados, como é lógico, à anterior empresa proprietária, mas 

fazem parte integrante do presente EIA. 
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A área total proposta a licenciar, caso seja emitida uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA) 

favorável para este projeto de ampliação, é de 169.453 m
2
, que engloba a área já licenciada 

anteriormente (47.800 m
2
), mas que corresponde à área da licença provisória obtida no âmbito do art.º 

5.º do Decreto-lei n.º 340/2007 de 12 de Outubro. 

De modo a corresponder à procura e às necessidades impostas pelos clientes, a empresa Granitos S. 

Martinho, Sociedade Unipessoal, Lda. vê-se obrigada a produzir granito cinza com qualidade elevada e 

constante. Esta nova prática tem vindo a exercer na empresa uma forte pressão comercial. 

Em resposta a esta procura de produção, a empresa Granitos S. Martinho, Sociedade Unipessoal, Lda. 

que pertence a um grupo económico espanhol, denominado DGF - David Fernandez Grande, com 

grande destaque na atividade granítica, pretende ampliar e licenciar a atual Pedreira em exploração.  

A elaboração do EIA decorreu entre Agosto de 2011 e Agosto de 2013 e foi realizado pela empresa 

Georeno, Lda., que é o promotor do EIA. 
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2.1. LOCALIZAÇÃO  

A área em estudo situa-se na zona Norte do país, na freguesia de Bruçó, concelho de Mogadouro e 

distrito de Bragança. 

 

Figura 1: Enquadramento Regional da Pedreira em Estudo (sem escala) 
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Figura 2: Planta de Localização (sem escala) 

 

O acesso principal à Pedreira faz-se a partir de Mogadouro pela estrada nacional que liga Mogadouro a 

Freixo de Espada à Cinta (EN 221). Na direção de Mogadouro a Freixo de Espada à Cinta, depois de 

passar a saída para Bruçó e cerca de 920 m a seguir ao Km 63 da EN221, corta-se no desvio à 

esquerda. Percorre-se então cerca de 1,12 Km por um estradão até se encontrar a Pedreira. 
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Os acessos, no interior desta Pedreira, foram projetados com base na rede já existente, preconizando-se 

apenas a manutenção de alguns acessos. Assim, os acessos servem para ligar os diferentes locais da 

Pedreira, bem como garantir a existência de vias de comunicação entre as zonas de desmonte, zonas de 

aterro e zonas das instalações de apoio. 

 

2.2. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O objetivo desta exploração é a produção de blocos e de semi-blocos para posterior transformação em 

artefactos de granito para obras públicas e construção civil, com uma grande componente de exportação 

para indústrias de transformação. 

A região onde se situa esta Pedreira encontra-se numa zona de afloramentos graníticos e faz parte de 

uma mancha que cobre toda a área em estudo. A necessidade do projeto, nesta zona, justifica-se para 

dar resposta às necessidades e crescentes solicitações dos seus principais clientes que, cada vez mais, 

exigem uma maior qualidade do produto produzido. 

A localização estratégica da exploração relativamente ao principal mercado, o da construção civil, 

localização de obras de construção e o próprio interesse concelhio em manter uma zona extrativa, fazem 

antever um projeto bastante viável. Para além disso, a existência de uma grande quantidade de reservas 

disponíveis que possibilita a continuidade da atual indústria extrativa licenciada, bem como a 

recuperação paisagística a efetuar no fim de vida útil da Pedreira (inclui a recuperação de uma área 

explorada por anteriores arrendatários), apresenta-se bastante benéfico para a gestão dos recursos 

minerais de um modo sustentado. 

Existe uma parte já licenciada e existe uma licença provisória para a parte relativa à ampliação que foi 

objeto de pareceres favoráveis da DREN, Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade 

(ICNB) e Câmara Municipal do Mogadouro. 

A área proposta a licenciar, após ampliação, é de 169.453 m
2
, englobando as instalações industriais 

anexas, possível britagem, fabrico de cubos, escritório e arrumos, instalações sanitárias, oficina, 

depósitos de materiais, posto de transformação (PT) e outras instalações que possam vir a ser 

consideradas. Estas instalações serão objeto de melhoramento e serão transferidas de local, dentro da 

área a licenciar, quando necessário, por virem a ser afetadas pela exploração, de acordo com o projeto 

proposto. Todas estas infraestruturas serão desmanteladas e retiradas após o encerramento da 

Pedreira. 
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A definição da área de exploração teve em atenção, como não podia deixar de ser, a salvaguarda das 

distâncias mínimas aos prédios rústicos vizinhos e caminhos e a configuração do terreno, conforme 

previsto na legislação em vigor. 

Em termos gerais, a proposta de exploração (ver Planta da Situação Final de Exploração, em anexo) 

promove faseadamente a modelação/recuperação de toda a área afetada. 

O granito sem valor comercial, será depositado em escombreira, na zona definida para a deposição de 

estéreis e servirá para a posterior recuperação da Pedreira.  

A metodologia de exploração será a de promover a recuperação de áreas abandonadas. Assim as áreas 

de exploração conforme forem sendo abandonadas serão de imediato recuperadas.  

Em termos paisagísticos, a lavra mantém-se em zonas de elevada contenção visual, permitindo uma 

recuperação faseada e integrada com a morfologia da envolvente. 

O material estéril (escombros) servirá para posterior recuperação da Pedreira, conforme proposta de 

recuperação paisagística da Pedreira (ver Planta de Recuperação Paisagística, em anexo). 

 

2.3. CARACTERIZAÇÃO DA EXPLORAÇÃO 

A área de exploração definida no projeto é de 79.106 m
2
 e permite definir reservas a longo prazo, cerca 

de 37,5 anos.  

De referir, ainda, a existência, no limite nascente da Pedreira, de uma antiga linha de caminho-de-ferro, 

completamente abandonada. Como a jusante deste local, nomeadamente em Torre de Moncorvo, a 

mesma foi transformada em circuito pedonal e ciclovia, consideramos uma zona de afastamento mínima 

de um caminho público.  

A produção média bruta anual de granito ornamental ronda os cerca de 216.000 ton/ano, ou seja, 80.000 

m
3
/ano, sendo que este valor estará sempre dependente do volume de obras contratadas.  

Estima-se que deste volume só sejam aproveitados 55% para fins ornamentais.  

Os restantes 45%, considerados como escombro, podem ainda variar, dependendo da qualidade do 

granito e de outros aproveitamentos que forem oportunos em termos de mercado.  
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Poderá vir, também, a ser ponderada a instalação de telheiros para a transformação do granito em bruto 

(sem as dimensões e/ou qualidade exigida e pretendida para os designar como blocos ou semi-blocos 

comerciais) em cubos, em guias e em perpeanho de variadas dimensões. 

Os desperdícios de granito sem qualquer valor comercial, isto é não aproveitados serão armazenados 

temporariamente em escombreira na Pedreira, em duas áreas definida para tal, uma a norte e outra a 

sul. Este escombro será aproveitado na recuperação paisagística da Pedreira de acordo com Plano 

Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP).  

Após a extração do recurso mineral na Pedreira alvo de estudo, a transformação do granito explorado é 

desenvolvida noutras indústrias de transformação a jusante. 

 

2.4. OUTRAS INSTALAÇÕES, CONSUMOS E EMISSÕES 

Poderá vir a existir na Pedreira uma unidade industrial de britagem, com a licença nº 70509 - Oficina de 

Quebra, Britagem e Classificação de Pedra emitida pela DREN, que possibilitará fazer um 

aproveitamento de parte deste escombro para inertes destinados à construção civil e obras públicas. 

Pode, também, vir a ser ponderada a instalação de telheiros para a transformação do granito em bruto 

(sem as dimensões e/ou qualidade exigida e pretendida para os designar como blocos ou semi-blocos 

comerciais) em cubos, em guias e em perpeanho de variadas dimensões, com especificações 

tecnológicas e parâmetros de qualidade controlados para os vários setores de aplicação a que se 

destinam. 

Na área destinada às instalações sociais e de apoio existem: 

- Instalações sanitárias para todo o pessoal; 

- Pequena oficina; 

- Um depósito de gasóleo, com capacidade para 6.500 litros; 

- Compressores; 

- Arrumos. 

Não está prevista a instalação de um separador de hidrocarbonetos. Contudo, e nas zonas de possível 

contaminação, o pavimento será previamente impermeabilizado, de forma a permitir a bombagem para 

um recipiente estanque de quaisquer resíduos de óleos e hidrocarbonetos que, hipoteticamente, possam 

ser derramados, sendo depois transportados para um operador de gestão de resíduos licenciado. 



 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 

Resumo Não Técnico – Ampliação da Pedreira n.º 6314 “Lastra do Traugal” 

 

8 

 

As operações de lubrificação e manutenção das máquinas são da responsabilidade das próprias marcas 

dos equipamentos e são efetuadas em oficinas exteriores à Pedreira. Na eventualidade de ser efetuada 

na Pedreira, as empresas da própria marca continuarão a ser as responsáveis por tais operações, sendo 

que utilizam bacias de retenção estanques e próprias para a manutenção, recolhendo também os 

próprios resíduos. 

Não está prevista a instalação de um lava-rodados, uma vez que o acesso é efetuado por caminho de 

terra batido. 

Estão definidas áreas de Parque de Blocos e de deposição de materiais inertes e de estéreis. 

As instalações serão objeto de melhoramento e serão transferidas de local, dentro da área a licenciar, 

quando necessário, por virem a ser afetadas pela exploração, de acordo com o projeto proposto. Todas 

estas infraestruturas serão desmanteladas e retiradas após o encerramento da Pedreira. 

O abastecimento de água aos anexos e instalações sociais é feito a partir de uma cisterna, abastecida 

com água potável. De referir, ainda, que não existe qualquer ponto de captação de água de terceiros nas 

imediações da área da Pedreira. 

No que respeita às águas pluviais e de forma a minimizar a, eventual, contaminação de linhas de água 

com o consequente arrastamento de sólidos em suspensão, será construída uma rede de drenagem de 

águas pluviais para as desviar da zona de exploração. Portanto, este efeito, ficará naturalmente 

confinado apenas à área de exploração, onde existirá uma pequena bacia de decantação (lagoa) para a 

recolha e tratamento das águas pluviais. Prevenir-se-ão deste modo o arrastamento de lamas para os 

caminhos e terrenos vizinhos. 

Os efluentes resultantes das instalações sanitárias, têm como destino final um sistema de tratamento de 

fossa sética estanque, que os serviços camarários ou operador de gestão de resíduos licenciado, 

recolhem sempre que necessário. 

Relativamente aos equipamentos, nomeadamente perfuradoras e martelos pneumáticos, estes 

trabalham em ambiente húmido, evitando desta forma o aparecimento e a propagação de poeiras. 

Cumpre-se desta forma a lei vigente no âmbito da segurança e higiene no trabalho. 

O quadro de pessoal afeto à exploração, é constituído por um encarregado geral e por seis operadores 

de máquinas e a laboração desenvolve-se num turno diário que decorrerá entre as 7:30 e as 17:30 

horas. 
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Existe um PT com uma potência de 1000 Kva. 

O ar comprimido é abastecido às diversas operações através de compressores elétricos que a empresa 

possui no local. 

Existe um depósito com capacidade para 6.500 litros e respetiva bomba de gasóleo que serve para 

fornecimento de gasóleo ao equipamento da empresa. 

Em termos de combustíveis fósseis, será utilizado gasóleo, perspetivando-se um consumo médio mensal 

de 4.000 litros (para utilização nas viaturas e equipamentos móveis). 

Todos os resíduos produzidos nesta Pedreira serão armazenados de forma correta, quantificados e 

caracterizados de acordo com os códigos LER (Lista Europeia de Resíduos), segundo a Portaria n.º 

209/2004, de 3 de Março. 

Os resíduos minerais sem valor económico (designados por estéreis/escombros), isto é, não 

aproveitáveis nas instalações industriais, serão encaminhados e armazenados temporariamente na 

escombreira da Pedreira, em área definida para tal. Estes escombros serão reaproveitados para a 

recuperação paisagística da Pedreira de acordo com o PARP. 

Os restantes resíduos serão conduzidos e entregues a empresas devidamente licenciadas para a 

recolha e valorização dos mesmos.  

A empresa continuará a efetuar uma gestão adequada dos resíduos, dando cumprimento à legislação 

em vigor. 
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O objetivo deste EIA consistiu na identificação, previsão e avaliação dos impactes associados ao projeto, 

com base na situação atual, de forma a projetar as medidas de minimização e potenciação que garantam 

a viabilidade do projeto. 

A área de intervenção do projeto foi caracterizada através do estudo de todas as componentes 

ambientais potencialmente afetadas, abrangendo aspetos biofísicos, socioeconómicos, culturais de 

planeamento e qualidade do ambiente. Em função dos impactes negativos previstos, para cada uma das 

componentes ambientais estudadas, o EIA considerou medidas de minimização específicas. 

CLIMA 

A apreciação climática da região estudada foi efetuada com base nos valores médios anuais dos 

elementos climatológicos mais relevantes, que resultaram da análise dos dados climatológicos da 

estação meteorológica mais próxima do local de implantação do projeto, a Estação Meteorológica de 

Bragança. 

Não são expectáveis impactes significativos sobre as variáveis climatológicas decorrentes das ações 

associadas à exploração, quer numa escala regional de avaliação dos fenómenos, quer local ou ainda 

global. 

 

SOLO/OCUPAÇÃO DO SOLO 

A Pedreira se encontra numa área ocupada por matos e a oeste desta área surge uma área de 

vegetação herbácea natural.  

O aglomerado residencial mais próximo, Bruçó, localiza-se a cerca de 2400 metros (distância em linha 

reta) da Pedreira, sendo o centro da freguesia à qual pertence a referida exploração. Desta forma 

entende-se que a área da Pedreira não se encontra em área de sensibilidade elevada pois o uso social e 

agrícola não será representativo ao ponto de surgirem conflitos quanto ao uso do solo atual e ao uso 

previsto com o licenciamento da área da Pedreira. 

A ocupação do solo, devido à instalação da atividade extrativa é sempre temporária, estando 

estreitamente relacionada com a disponibilidade do recurso geológico. Assim, embora os solos estejam 

afetos ao uso industrial durante algum tempo, que será aproximadamente o tempo de vida útil da 

Pedreira, serão alvo de uma reabilitação/valorização, durante e no final da exploração. 
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O Plano de Pedreira prevê a retirada das terras de cobertura, o seu armazenamento, tratamento e 

posterior colocação nas zonas a recuperar. No final da exploração, e nas atividades de recuperação 

paisagística da Pedreira, será colocada uma nova camada de solo e o povoamento vegetal, pelas 

características que apresenta e pelas espécies que o compõem, pode ser reposto. 

 

GEOLOGIA  

A área a estudar, situada na zona de cotas mais elevadas, encontra-se integrada num planalto de um 

maciço de natureza granítica, que é o responsável pelos principais relevos ocorrentes em toda a região. 

O impacte direto e negativo que resulta da modificação do relevo, é permanente e irreversível. As 

operações de recuperação paisagística serão simultâneas à exploração, pelo que existirão apenas 

depósitos temporários de estéreis. Nestas condições, conclui-se que os impactes, sendo negativos, 

serão pouco significativos e temporários.  

Na fase de recuperação deve-se implementar um PARP, como medida de recuperação do local de modo 

a integrá-lo, posteriormente à exploração, de forma não agressiva no meio envolvente natural. Assim, 

após as mudanças mais significativas terem acontecido no decurso das fases anteriores deve-se 

proceder, durante esta fase, à requalificação da área, de forma a minimizar os efeitos nefastos em todas 

as situações atrás referenciadas. 

 

RECURSOS HÍDRICOS 

A principal utilização dos recursos hídricos superficiais está relacionada com a atividade agrícola, 

existente em zonas de cotas mais baixas que se encontram afastadas da área em estudo. 

A qualidade da água superficial está, naturalmente, muito dependente da qualidade e quantidade dos 

caudais que drenam a região. 

Os impactes que aqui se produzirão serão, essencialmente, ao nível da qualidade da água nas linhas de 

drenagem e possíveis variações no caudal drenado superficialmente. 
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Atendendo à localização da área em estudo, que se situa a cotas mais elevadas relativamente à zona 

envolvente, um aumento da drenagem superficial poderá, hipoteticamente, provocar arrastamentos de 

material solto de granulometria fina com consequente deposição, podendo ser criados novos caminhos 

para a drenagem. 

Como, com a exploração prevê-se que se continue a assegurar a qualidade das águas, conclui-se, desta 

forma, que os impactes negativos sobre os recursos hídricos serão pouco significativos. 

Relativamente à qualidade das águas subterrâneas, os principais impactes negativos poderão ser 

devidos a algum derrame acidental nos equipamentos, nas oficinas e nas instalações de apoio da 

Pedreira, tais como óleos ou combustíveis, que poderiam afetar as águas subterrâneas. Perante uma 

eventual situação de acidente, o impacte na qualidade das águas seria negativo e muito importante, se 

não fossem tomadas medidas imediatas de controlo. Como tal, todos as máquinas e equipamentos são 

rigorosamente inspecionados. 

A qualidade das águas superficiais poderá ser afetada pelas atividades extrativas devido ao 

arrastamento ou deposição de partículas de poeiras ou por derrame acidental de óleos e lubrificantes 

utilizados nas máquinas e veículos usados na exploração e transporte das areias. O impacte das 

partículas de poeiras na qualidade da água é considerado pouco importante, uma vez que não existem 

linhas de água permanentes que as transportem. O derrame de óleos e lubrificantes na água ou no solo 

poderá resultar de uma situação acidental, num curto espaço de tempo e de âmbito muito localizado, 

pelo que o impacte resultante, embora negativo, é considerado pouco importante. 

 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

De acordo com o disposto no PDM de Mogadouro, o terreno onde se pretende ampliar a Pedreira 

licenciada de forma a garantir matéria-prima indispensável à laboração da empresa, encontra-se 

classificado na Planta de Ordenamento como “Aptidão silvo-pastoril”. 

As áreas classificadas como “Aptidão silvo-pastoril” segundo o Regulamento do PDM aprovado em 27 de 

Fevereiro de 1995, pela Assembleia Municipal de Mogadouro, artigo 27º, Secção III, estes espaços 

apresentam aptidão para a silvo-pastorícia e, em complemento, a atividade cinegética, está 

encaminhada para a exploração racional e recreativa da caça”. Por outro lado, na planta de 

Condicionantes parte desta área é classificada como “REN”.  
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Na planta da REN classifica a área de ampliação da Pedreira como “Áreas de máxima infiltração”. No 

entanto, e de acordo com o diploma da REN, Decreto-Lei nº 166/2008, de 22 de Agosto, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de Novembro, a ampliação de explorações existentes pode ser admitida 

desde que cumpra o requisito definido na Portaria n,º 419/2012, de 20 de Dezembro, no seu Anexo I, 

ponto VI, alínea d), isto é, desde que seja garantida a drenagem dos terrenos confinantes, o que no 

presente projeto de ampliação é verificado, conforme avaliação efetuada no âmbito do descritor 

“Recursos Hídricos” deste EIA. De acordo com as condições da licença provisória, são ainda 

apresentadas medidas de compensação ambiental, a executar na fase de exploração, nomeadamente a 

florestação da zona Noroeste da área a licenciar e da zona Sul, fora da área a licenciar.  

De acordo com o constatado, pode-se afirmar que este projeto não induz, nem irá induzir conflitos ao 

nível do Ordenamento do Território, dando cumprimento às opções definidas nos diversos instrumentos 

em vigor. Desta forma, o projeto enquadra-se nas condições normativas e regulamentares previstas para 

o concelho de Mogadouro, não colocando em causa o Ordenamento do Território do local e da 

envolvente onde se insere.  

Com o objetivo de minimizar o impacte causado no Ordenamento do Território, deverão implementar-se 

as medidas de compensação ambiental, a executar na fase de exploração, nomeadamente a florestação 

a zona Noroeste da área a licenciar. 

 

QUALIDADE DO AR 

Quanto à qualidade do ar, destaca-se que este tipo de atividade implica a emissão de poeiras. No 

entanto, verificou-se que principal fator de degradação da qualidade do ar associado ao projeto em 

análise será a circulação de viaturas e máquinas nos acessos não asfaltados no interior da área de 

exploração e na via de acesso à Pedreira. Com o objetivo de quantificar os impactes induzidos pelo 

projeto, foram realizadas medições que permitissem determinar a concentração de poeiras na 

envolvente. Para o efeito, foi realizada uma avaliação da qualidade do ar ambiente no recetor mais 

próximo (a habitação familiar mais próxima situa-se na Freguesia de Bruçó, a cerca de 2900 metros a 

Este da Pedreira em estudo. Os resultados obtidos demonstram que a Pedreira em estudo não tem um 

impacte muito significativo para a qualidade do ar local nas povoações monitorizadas. 

Não sendo possível reduzir o número de fontes emissoras de poeiras, deve procurar-se conter as 

poeiras junto à fonte emissora, designadamente através da laboração dos equipamentos em ambiente 

húmido e rega das pistas de rodagem. 
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De referir, que as medidas propostas para minimizar a emissão de poeiras no ar ambiente da zona 

envolvente, contribuem, também para reduzir a exposição pessoal dos trabalhadores às poeiras.  

 

RUÍDO E VIBRAÇÕES 

As principais fontes de ruído associadas à Pedreira devem-se, essencialmente, ao funcionamento dos 

equipamentos associados à extração e ao tráfego de viaturas pesadas.  

As vibrações resultantes deste projeto serão as provocadas pelos explosivos e as derivadas do uso de 

equipamento perfurador ou camiões, não se esperando, no entanto, que este impacte seja significativo.  

Perante os resultados obtidos na avaliação do ruído, os impactes gerados pelo ruído emitido pelo normal 

funcionamento da Pedreira em estudo consideram-se negativos, sendo poucos significativos uma vez 

que a Pedreira não provocará níveis de incomodidade junto às habitações mais próximas dos focos de 

emissão de ruído. 

As medidas de minimização para minimizar e controlar os valores emitidos pela Pedreira passam 

essencialmente por um programa de manutenção periódica das máquinas e equipamentos, a redução da 

velocidade de circulação dos equipamentos móveis, a manutenção da cortina arbórea no perímetro da 

Pedreira e a realização das pegas de fogo segundo as normas de segurança. 

 

FAUNA, FLORA E ÁREAS DE INTERESSE PARA CONSERVAÇÃO 

A zona de intervenção apresenta sinais muito visíveis de incêndios recorrentes, que criam condições 

para a proliferação de um giestal. Outra situação relevante na zona de intervenção está relacionada com 

a produção cerealífera que decorreu até há alguns anos e que deixou marcas muito visíveis, desde logo, 

no património construído, mas também no empobrecimento dos solos e na ausência de coberto arbóreo. 

Atualmente decorre a exploração de recursos minerais na zona de intervenção, havendo unicamente 

uma frente de trabalhos e uma escombreira de pequena/ média dimensão. Nesta análise é importante 

referir que a fase de construção, correspondente à preparação do terreno na área de exploração, 

nomeadamente através da abertura de acessos, desmatação e decapagem das terras vegetais que, até 

à data da realização dos trabalhos de campo, já tinham ocorrido em parte.  
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Subsistem pequenas áreas agrícolas na envolvente da zona de intervenção que são sazonalmente 

intervencionadas. Consequentemente, apresentam culturas que variam durante o ano. Predomina a 

cultura da oliveira em regime extensivo e a produção de pastos. Estas manchas assumem-se como 

fatores de diversidade vegetal e faunística, sendo responsáveis pela atração de diversas aves e outros 

seres vivos. 

No Parque Natural do Douro Internacional (Na zona de intervenção não ocorre nenhum habitat 

referenciado no Plano Sectorial da Rede Natura 2000, em função das características biofísicas do 

território e da intervenção humana anterior. 

Na zona de intervenção não ocorre nenhum habitat referenciado no Plano Sectorial da Rede Natura 

2000, em função das características biofísicas do território e da intervenção humana anterior. 

Os impactes identificados para a fase de construção/preparação, assim como para a fase de exploração, 

resultam, essencialmente, das seguintes situações: interferência nos biótopos da envolvente à custa de 

movimentações de terras, veículos e pessoas, deposição de poeiras, funcionamento de estaleiros e 

outras instalações provisórias de apoio, pegas de fogo, etc. 

Os impactes identificados para a fase de recuperação resultam, essencialmente, da circulação rodoviária 

(ruído, agitação, atropelamentos, vibrações) e movimentação de terras na zona de intervenção, 

enquanto se procede ao enchimento das áreas intervencionadas e conveniente cobertura com terras 

vegetais, com consequências ao nível do empoeiramento, agitação, pisoteio de áreas vegetadas, etc.. 

A regeneração vegetal será uma consequência dos trabalhos previstos. A plantação de espécimes 

arbóreos deverá também ocorrer por iniciativa do proponente, tal como o tratamento físico e vegetal de 

taludes. 

 

RESÍDUOS 

Os resíduos, nomeadamente, sucatas, resíduos sólidos urbanos entre outros, que potencialmente 

poderão contaminar os solos ou águas nas diferentes fases da vida útil da Pedreira, serão âmbito de um 

enorme esforço por parte da Empresa, no sentido de contrariar essa possibilidade, através da aquisição 

de meios que permitam diminuir estes potenciais impactes ambientais.  
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No entanto, e atendendo a que a sua produção é uma prática diária e corrente existe a permanente 

necessidade de manter um conjunto de regras legais associadas ao seu acondicionamento temporário, 

tanto nas fases de preparação, de exploração ou de desativação. 

 

SÓCIO-ECONOMIA E CIRCULAÇÃO RODOVIÁRIA 

A avaliação dos impactes de um projeto associado à indústria extrativa, sobre o descritor da sócio-

economia, é a que apresenta maior complexidade. De facto, a determinação da sua importância não se 

pode aferir simplesmente pelos empregos diretos que cria ou pelo seu volume de faturação, dada a 

importância que assume para a viabilidade de toda uma fileira industrial que abastece, em especial para 

o setor da Construção Civil e Obras Públicas. É sobre a sócio-economia que irão incidir os impactes 

positivos mais importantes, quer localmente quer a um nível mais abrangente.  

No que respeita às condições económicas existirá um impacte positivo, direto e muito significativo 

decorrente dos benefícios a ocorrer com a exploração, que implicará a criação de postos de trabalho 

diretos na freguesia de Bruçó e indiretos a um nível mais elevado. Este projeto prevê que lhe estejam 

afetos mais 4 trabalhadores. 

Para maximizar os impactes positivos que serão induzidos pela exploração da Pedreira ao nível 

socioeconómico das populações locais, preconiza-se a criação de mais postos de trabalho no futuro, a 

aquisição de bens e serviços na região. 

Os principais impactes associados à circulação de veículos pesados, estão diretamente relacionados 

com as características das vias que, no presente caso, apresentam condições suficientes para serem 

utilizadas por este tipo de veículos, quer em termos de construção, quer de estado de conservação.  

Por outro lado, no contexto atual de ocupação e circulação na rede viária existente, não se preveem 

impactes cumulativos significativos com a implementação do projeto, uma vez que este não originará um 

incremento relevante do fluxo de tráfego de camiões (4 a 5 camiões por dia). 
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PATRIMÓNIO 

Durante os trabalhos de prospeção foram identificadas algumas ocorrências com algum valor 

patrimonial, ainda que nenhuma seja demasiado significativa nem relevante em termos arqueológicos, 

mas sim quanto ao seu valor etnográfico e de história local. Reforça-se a ideia de que a área de afetação 

se encontra já muito devastada pelas pedreiras, pelo que a prospeção foi grandemente condicionada, 

em particular nas zonas de escombreiras e deposição de detritos, em grande quantidade. 

Resta referir o troço de linha de caminho-de-ferro que confina com a área da Pedreira. Será guardada 

uma zona de defesa relativamente a esta infraestrutura. Atualmente este troço já não tem carris, mas o 

seu traçado é evidente, em particular nas zonas onde foi necessário escavar a rocha para a sua 

construção. É um elemento patrimonial interessante no que refere a história da evolução do caminho-de-

ferro em Portugal. 

No entanto, e como medida de minimização geral, recomenda-se a execução de acompanhamento 

arqueológico para todas as operações que envolvam o revolvimento da camada superior do solo. 

Durante a fase de desativação não se preveem quaisquer impactes sobre a área observada. Contudo, 

dever-se-á rever o plano de recuperação, com o objetivo de avaliar as ações inerentes a esta fase e se 

incidem sobre qualquer valor patrimonial identificado. 

 

PAISAGEM  

Com vista à avaliação afetação da paisagem, avaliaram-se os impactes visuais resultantes da 

exploração da Pedreira. Assim, face às características do relevo e da ocupação do território na 

envolvente à área da Pedreira, não se prevê que exista uma afetação significativa das povoações ou 

vias de comunicação aqui presentes. Com a implementação do PARP, a visibilidade da Pedreira será 

mais atenuada, pelo que se concluiu que os impactes sobre a paisagem são negativos a sua magnitude 

poderá decrescer significativamente, na fase de desativação/recuperação. O projeto inclui a recuperação 

paisagística sequencial das áreas exploradas, isto é, à medida que as cotas finais da exploração vão 

sendo atingidas é reposta a topografia e o coberto vegetal. 
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IMPACTES CUMULATIVOS 

Foram ainda avaliados os impactes cumulativos, considerados como aqueles que resultam do somatório 

das afetações resultantes de ações humanas passadas, presentes ou previstas para determinada área, 

independentemente do facto de a entidade responsável pela ação ser pública ou privada. Verificou-se 

que o resultado do somatório das afetações resultantes de ações humanas tem incidência sobretudo 

sobre geomorfologia, solo, poeiras, ruído, fauna e flora, aspetos socioeconómicos e paisagem. No 

entanto, da avaliação efetuada concluiu-se que os impactes cumulativos expectáveis são, de uma forma 

geral, pouco significativos e bastante semelhantes à situação atualmente existente na envolvente. 
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Este EIA inclui um plano de monitorização onde se definem os procedimentos para o controlo da 

evolução das vertentes ambientais consideradas mais sensíveis na sequência da previsão de impactes, 

e que são as seguintes: poeiras, ruído, vibrações, água subterrânea e superficial, resíduos e 

arqueologia. 

A implementação do plano de monitorização permite a avaliação contínua da qualidade ambiental da 

área de implementação do projeto, baseada na recolha sistemática de informação primária e na sua 

interpretação permitindo, através da análise de indicadores relevantes, estabelecer o quadro evolutivo da 

situação de referência e efetuar o contraste relativamente aos objetivos pré-definidos. Desta forma, será 

também possível estabelecer relações entre os padrões observados e as ações específicas do projeto e 

encontrar as medidas de gestão ambiental mais adequadas face a eventuais desvios que venham a ser 

detetados. 

Ficará a cargo da empresa o registo da informação decorrente das ações de 

verificação/acompanhamento/fiscalização dos planos de modo a constituir um arquivo de informação que 

estará disponível para consulta por parte das entidades oficiais que o solicitem. 
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De acordo com a avaliação da equipa técnica que executou o EIA, não é previsível que o projeto de 

ampliação da Pedreira em estudo venha a induzir impactes ambientais negativos significativos que o 

possam inviabilizar. De facto, os principais impactes negativos identificados sobre os sistemas biofísico, 

ecológico, socioeconómico e cultural/patrimonial, terão, predominantemente, incidência local e caráter 

temporário, uma vez que só se farão sentir durante a fase de exploração. Quanto aos impactes positivos 

associados ao projeto, estes relacionam-se sobretudo com a componente socioeconómica, sendo muito 

significativos às escalas regional e local, pela criação de emprego direto e indireto, contribuindo 

eficazmente para a diversificação do tecido económico nacional. 

A correta implementação do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística incluído no Plano de 

Pedreira, durante as fases de exploração e desativação da atividade extrativa, permitirão a reconversão 

da área e a viabilização de um sistema ambientalmente sustentável, minimizando impactes negativos 

gerados ainda durante a fase de exploração e reconvertendo-os, globalmente e a prazo, num impacte 

positivo significativo e permanente. 

Assim, considera-se que a atribuição da Licença de Exploração, contribuirá para o desenvolvimento da 

região, com todos os benefícios económicos e sociais que daí advêm, reforçados pelo facto da Pedreira, 

tal como está projetada, ser compatível com os interesses ambientais da região. 

 

 








