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1. Introdução
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) e o Projecto da Ampliação da Pedreira de Granito Ornamental Pedreira nº 6429
– Serreleis, foram remetidos pela entidade licenciadora, a Direcção Regional de Economia do Norte (DREN) para a
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), que se constituiu como Autoridade de
AIA, de acordo com o Decreto-Lei n.º 69/20000, de 3 de Maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005,
de 8 de Novembro 2005.
A pedreira em apreço encontra-se abrangida pelos requisitos do Decreto-Lei nº 270/2001, de 6 de Outubro, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 340/2007, de 12 de Outubro, que obrigam à apresentação de um Estudo
de Impacte Ambiental por se tratar de uma ampliação de exploração de uma pedreira licenciada provisoriamente ao
abrigo do art.º 5.º do Decreto-Lei n.º 340/2007 m2, com uma área superior 5 ha e com a presença de outra unidade
similar num raio inferior a 1 km, nomeadamente a pedreira de Galpedras, pelo que se insere no nº 2, alínea a), do
Anexo II, do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de
Novembro.
A referida documentação, devidamente instruída, deu entrada na CCDR-N no dia 17 de Maio de 2010, sendo o dia 18
de Maio de 2010, a data de referência para o início da instrução do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental
(AIA).
O proponente é a empresa: Domingos Arantes & Sousa, SA.
Tendo em conta o disposto no artigo 9º do Decreto-Lei citado, a Autoridade de AIA (AAIA), que preside à Comissão
de Avaliação (CA), convocou ainda os seguintes organismos para a Comissão:
- Instituto da Água (INAG), ao abrigo da alínea b);
- Direcção Regional da Cultura do Norte (DRCN), ao abrigo da alínea d);
- Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR, IP.), ao abrigo da alínea d).
- Administração da Região Hidrográfica do Norte I. P. (ARHN) nos termos do n. 6 do art.º 1.º do Regulamento das
Comissões de Avaliação de Impacte Ambiental, aprovado pela SEA em 2008/02/18;
- Direcção Regional da Economia do Norte (DREN) nos termos do n. 8 do art.º 1.º do Regulamento das Comissões de
Avaliação de Impacte Ambiental, aprovado pela SEA em 2008/02/18.
Contudo, o INAG, informou que não participa no processo de AIA, pelo que não nomeou qualquer representante na
CA.
A DRCN está representada na CA pela Dra. Anabela Lebre.
O IGESPAR está representado na CA pelo Dr. Pedro Faria.
A ARHN está representada na CA pela Eng.ª Maria João Magalhães.
A DREN não chegou a nomear o seu representante para a CA, tendo, contudo, emitido parecer que, assim, foi
considerado no âmbito dos pareceres das entidades externas.
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A CCDR-N está representada na CA, para além da Eng.ª Maria João Pessoa, que preside à Comissão, Dr.ª Rita Ramos
(responsável pela Consulta Pública), Dra. Olga Carvalho, Arqt.ª. Alexandra Cabral, Engª Maria Manuel Figueiredo,
Eng.º Miguel Catarino, Eng.º Luís Santos, Eng.ª Patrícia Barbedo e Dr. José Fernando.
Dando cumprimento ao disposto na alínea e) do ponto 5 do Artigo 9º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com
a redacção que lhe é dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, o presente documento traduz a
informação recolhida pela CA e que pretende avaliar se o EIA cumpre os requisitos estabelecidos no Anexo III do
diploma citado, bem como o estipulado nos Anexo II e III da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril.
O EIA, objecto da presente avaliação, é constituído pelos seguintes volumes: Resumo Não Técnico (RNT), Relatório
Técnico, Plano de Pedreira, aditamento e esclarecimentos adicionais ao EIA.

2. Metodologia de Avaliação
A metodologia de avaliação utilizada pela CA contemplou o seguinte:
▪ Análise do EIA e avaliação da sua conformidade com as disposições do Artigo 12º, do DL nº. 69/2000, de 3 de
Maio, na sua actual redacção, e da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, tendo sido solicitados elementos adicionais
ao proponente, por ofício datado de 21 de Junho de 2010, ao 23º dia;
▪ A prorrogação do prazo concedido para entrega dos elementos adicionais, solicitada pelo proponente, manteve-se
suspensa até 16 de Janeiro de 2011;
▪ Apreciação dos elementos adicionais, que deram entrada a 17 de Janeiro de 2010, resultando na deliberação da CA
sobre a conformidade do EIA, a 26 de Janeiro de 2011, ao 30º dia;
▪ Consulta de entidades externas com competência na apreciação do projecto, a saber, Câmara Municipal de Viana do
Castelo (CMVC), Autoridade Florestal Nacional (ANF), Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN),
Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG), Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNB),
cujos contributos recebidos (Anexo II) foram tidos em conta na presente avaliação;
▪ Realização de uma visita de reconhecimento ao local de implantação do projecto, no dia 2 de Março de 2011, com a
presença de representantes da CA, da equipa e do proponente;
▪ Análise dos resultados da Consulta Pública, que decorreu entre 11 de Janeiro de 2011 a 11 de Fevereiro de 2011;
▪ Foram realizadas duas reuniões da CA, a 14.04.2011 e a 15.04.2011, para validação da proposta de parecer final da
CA e devida articulação com os pareceres externos recebidos e as reclamações que deram entrada no âmbito da
consulta pública.

3. Antecedentes
De acordo com informação constante do EIA, do aditamento e parecer da Câmara Municipal de Viana do Castelo
trata-se de uma pedreira com uma área de 3,47 ha, sob a responsabilidade da empresa Domingos, Arantes & Sousa,
S.A., licenciada em Outubro de 2002, ao abrigo do Decreto-Lei nº 270/2001 de 6 de Outubro.
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Segundo informa a Direcção Regional da Economia do Norte (DRE-N) na sequência de objecções levantadas pela
Câmara Municipal de Viana de Castelo relativamente à legalidade do licenciamento desta pedreira face ao PDM em
vigor, essa Direcção Regional retirou a licença de exploração à pedreira em causa, tendo a empresa exploradora
recorrido judicialmente dessa decisão. Através do despacho nº 25/XVII/SEAII/2008, a Secretaria de Estado do
Ambiente declara não dar provimento ao recurso hierárquico interposto pelo proponente.
Em Janeiro de 2008, a empresa requerente apresentou junto do Ministério da Economia e Inovação um pedido de
adaptação ao abrigo do art.º 5º de Decreto-lei 340/2007, de 12 de Outubro, pelo que, presentemente a empresa
possui uma licença a título provisório ao abrigo do mesmo artigo e diploma, concedida pelo prazo de um ano,
referente à área alvo de ampliação tendo ficando por tal sujeita a uma série de requisitos de entre os quais se
destacou a necessidade de sujeição do processo à avaliação de Impacte Ambiental.
O EIA refere que devido a um erro de cartografia aquando do licenciamento de 2002, apenas cerca de 2,02 ha dos
3,47 ha licenciados são propriedade do proponente, facto comunicado a 5 de Maio de 2009 à entidade licenciadora.
No âmbito do licenciamento de 2002, foi prestada a favor desta CCDR uma caução no valor de €10.622,22 para
efeitos do PARP aprovado.
No âmbito do processo de licenciamento definitivo da ampliação da exploração a empresa veio a requerer o
Reconhecimento de Interesse Público Municipal, este deliberado a 15 de Novembro de 2010 em Reunião da Câmara
Municipal e remetido posteriormente para aprovação em Assembleia Municipal.

4. Localização do Projecto e Acessos
A pedreira de Serreleis situa-se na Zona Norte do país, mais precisamente nas freguesias de Nogueira e Cardielos,
concelho de Viana do Castelo, distrito de Viana do Castelo.
A área do projecto consta da carta topográfica de Portugal à escala 1/25.000 dos Serviços Cartográficos do Exército,
na folha 40 – Viana do castelo, bem como na Carta Geológica de Portugal à escala 1/50000, na folha 5-A da Viana do
castelo. As povoações mais próximas são Cardielos, Marcões e Samonde, cujas distâncias entre as mesmas e a
referida pedreira são superiores a 1 km.
O principal acesso à pedreira desenvolve-se a partir da EN 202 que liga Viana do Castelo a Ponte de Lima. A seguir a
Portuzelo e antes de Serreleis, na direcção de Ponte de Lima, deriva-se à esquerda pela EM 1172 com direcção a
Granja e Samonde, percorrendo-se cerca de 1,5 km até se encontrar à direita, um estradão, que conduz à pedreira,
num percurso de cerca de 1,7 Km.

5.

Caracterização do Projecto

O projecto em questão pretende ampliar, como já referido, para 95.246 m2 uma área já licenciada de 34.700 m2 em
que a área já intervencionada ronda, actualmente, os 21.000 m2. O objectivo da pedreira é a extracção de granito
amarelo e posterior comercialização para fins ornamentais. Os terrenos respeitantes a toda a área agora proposta
para licenciamento são da própria empresa Domingos, Arantes & Sousa, SA. A área de exploração proposta é de
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64.470 m2 e estima-se uma produção bruta anual de cerca de 150.000 ton/ano, ou seja 55.555 m3 que, em termos
acumulados, perfaz cerca de 4.406.918 ton num período de vida útil de 29,4 anos.
O plano de lavra menciona duas zonas de exploração, com bancadas que terão uma largura mínima de 5 m e altura
na ordem dos 10 m. As pegas de fogos, segundo o estudo, serão diárias constituídas por cerca de 8 a 10 furos.
Segundo o plano de lavra a exploração na área I será desenvolvida em flanco de encosta entre as cotas 93 e 215 e
em rebaixa entre as cotas 93 e 73. Na área II a exploração de flanco de encosta decorrerá entre as cotas 53 e 93 e
em rebaixa entre as cotas 53 e 23.
A área estimada, sujeita a intervenção nos próximos três anos, deve manter-se nos 21.000 m2, actualmente
intervencionados, e representará um volume de extracção na ordem dos 166.666 m3.
Encontra-se instalada na área de pedreira uma unidade industrial de Britagem com a licença nº R/75 -Oficina de
Quebra, Britagem e Classificação de Pedra, emitida pela DREN, cujo objectivo é o aproveitamento parcial do material
de escombro para inertes destinados à construção civil e obras públicas.
As instalações anexas e auxiliares são constituídas por:
- Dois módulos pré fabricados com escritório e armazém;
- Um edifício com instalações sanitárias para todo o pessoal;
- Edifício destinado a oficina;
- Depósito de gasóleo, com capacidade para 5000 l;
De acordo com o projecto não está prevista qualquer instalação de um separador de hidrocarbonetos nem lavarodados.
Encontram-se definidas, no Plano de Pedreira, as áreas de Parque de Blocos e de deposição de materiais inertes e de
estéreis. O material desaproveitado para fins ornamentais rondará os 1.224.144 m3, o que corresponde a cerca de
75% das reservas brutas.
O abastecimento de energia eléctrica é efectuado por um PT com uma potência de 160 KVA propriedade do
proponente.
O plano de recuperação paisagístico prevê três fases. Durante a primeira fase, a que corresponderão os próximos
três anos, será reforçada a vedação de toda a pedreira e melhorada a rede de drenagem. Pretende-se ainda durante
esta fase melhorar as infra-estruturas sociais assim como criar áreas indicadas à localização de pargas e escombreira.
A segunda fase resume-se numa recuperação gradual consoante o avanço da exploração indicado no plano de lavra.
Durante a terceira fase prevê-se a suavização dos taludes deixados pelas bancadas e enchimento dos vazios
existentes. Nesta fase serão igualmente finalizados os trabalhos de reflorestação e revestimento herbáceo-arbustiva
nas zonas de plataformas e nas zonas envolventes.
A proposta da modelação do terreno prevê o enchimento, com escombros da própria exploração, do vazio criado pela
exploração em rebaixa, ou seja, entre as cotas 73 e 93 na área I e entre as cotas 23 e 53 na área de exploração II.
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Está, igualmente, prevista a modelação e suavização das bancadas em flanco de encosta, área que se estima ser
cerca de 38.000 m2, com posterior revegetação dos taludes finais através do método de hidrossementeira e
plantação de espécies arbóreas autóctones.
A rede de drenagem proposta caracteriza-se pela construção de valas de drenagem na base de taludes e uma vala de
drenagem principal no centro da área de exploração.
De acordo com o estudo para efeitos da recuperação paisagística menciona-se um coeficiente de empolamento de
1.5, pelo que, estima-se que serão necessários 475.200 m3 de estéreis (cerca de 29% do material extraído). O
restante material, cerca 748.944 m3, será britado, o que corresponde a 46% do material bruto extraído.
O orçamento apresentado para efeitos da recuperação paisagística é de €118.223,40, o montante da caução
apresentada é de €23.671,66, pelo que no estudo, é proposto o reforço de €13.009,44 ao valor actual da caução.

6. Apreciação do Estudo

6.1. Geologia, Geomorfologia, Sismicidade, PARP e Vibrações
No que concerne aos descritores, Geologia e Geomorfologia, o EIA apresenta quer um enquadramento geológico
e geomorfológico a nível regional, quer uma caracterização geológica e geomorfológica com um carácter mais local,
relativo à área específica de implantação do projecto.
A área de ampliação da pedreira, segundo o estudo, caracteriza-se por um relevo moderado em conformidade com a
Carta Topográfica e documentos fotográficos apresentados. Na região a cota mais elevada, cuja altitude é de 200 m,
encontra-se a sudoeste da área sujeita a licenciamento, próxima do vértice geodésico de S. Silvestre. As zonas de
talvegue caracterizam-se por vales, frequentemente, pronunciados, os mesmos ocorrem um pouco por toda a área
circundante. A rede de drenagem existente é constituída por uma ribeira denominada “Ribeira da Nogueira” e por um
número reduzido de pequenas linhas de água temporárias que se propagam em sua direcção.
Ainda segundo o EIA, a área em estudo localiza-se em terrenos da Zona Centro Ibérica (ZCI). As rochas graníticas
que aí afloram pertencem à Mancha da Serra de Perre visível na Folha 5-A de Viana do Castelo da Carta Geológica
1/50000. Trata-se de um granito pouco alterado de grão grosseiro ou médio grosseiro de cor leucocrata
esbranquiçada, constituído por Moscovite, Biotite, com Quartzo e Feldspato abundante e presença de Apatite, onde
se observam três famílias de diáclases relativamente espaçadas e orientadas segundo:


Familia F1 : N14º a N30º;



Familia F2 : N120º a N140º;



Familia F3 : N170º a N180º;

De acordo com o mencionado no estudo a orientação das mesmas diáclases é concordante com a tectónica e
facturação regional uma vez que o local em estudo encontra-se a oeste de uma estrutura regional, de movimentação
activa plausível, com direcção NNO-SSE, e a sul de uma falha de direcção E-O.
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No que respeita à Sismicidade, o estudo menciona que a zona da pedreira localiza-se numa das regiões mais
estáveis de Portugal Continental (Zona D das Cartas de previsão sísmica publicadas pelo RSAEEP e intensidade
máxima sísmica IV), apresentando um risco sísmico baixo ou reduzido.
A descrição dos impactes ao nível da Geologia, Geomorfologia e Geotecnia encontra-se estruturada segundo as
respectivas fases da exploração. Na fase de preparação são mencionados três impactes:


Remoção de alteração em consequência da desmatação e decapagem;



Alteração do modelado granítico em consequência da abertura de acessos;



Alteração do modelado granítico em sequência da instalação de infra-estruturas:

Estes três impactes estão caracterizados no estudo como sendo impactes negativos, pouco significativos, de
incidência directa e magnitude moderada com uma persistência permanente, localizados no espaço e irreversíveis.
Considera-se a caracterização descrita adequada.
Na fase de exploração são mencionados cinco impactes:


Destruição da formação geológica em consequência da actividade de exploração;



Destruição do património geológico em consequência da actividade de exploração;



Degradação do maciço granítico em consequência da actividade de exploração;



Alteração da topografia local em consequência da actividade de exploração;



Aumento do potencial de erosão em consequência da actividade de exploração.

O primeiro dos cinco impactes mencionados está caracterizado no estudo como sendo um impacte negativo, muito
significativo, de incidência directa, com magnitude moderada e persistência permanente, localizado no espaço e
irreversível. O impacte seguinte é caracterizado no estudo como sendo nulo. Os restantes três são caracterizados
como negativos, pouco significativos, de incidência directa, com magnitude moderada, localizados no espaço e
irreversíveis.
A caracterização dos impactes, atrás mencionados, considera-se aceitável.
Na fase de recuperação são caracterizados dois impactes:


Reposição da topografia original com recurso a materiais inertes;



Remoção de escombros em consequência da sua utilização como material para enchimento da pedreira;

Ambos estão caracterizados como impactes positivos, significativos de incidência directa e magnitude moderado,
localizados no espaço e de persistência permanente, caracterização que se considera igualmente adequada.
O Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística prevê três fases. Durante a primeira fase, a que
corresponderão os próximos três anos, será reforçada a vedação de toda a pedreira e melhorada a rede de
drenagem. Pretende-se ainda durante esta fase melhorar as infra-estruturas sociais assim como criar áreas indicadas
à localização de pargas e escombreira. A segunda fase resume-se numa recuperação gradual consoante o avanço da
exploração indicado no plano de lavra. Durante a terceira fase prevê-se a suavização dos taludes deixados pelas
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bancadas e enchimento dos vazios existentes. Nesta fase serão igualmente finalizados os trabalhos de reflorestação e
revestimento herbáceo-arbustiva nas zonas de plataformas e nas zonas envolventes.
A proposta da modelação do terreno prevê o enchimento, com escombros da própria exploração, do vazio criado pela
exploração em rebaixa, ou seja, entre as cotas 73 e 93 na área I e entre as cotas 23 e 53 na área de exploração II.
Está, igualmente, prevista a modelação e suavização das bancadas em flanco de encosta, área que se estima ser
cerca de 38.000 m2, com posterior revegetação dos taludes finais através do método de hidrossementeira e
plantação de espécies arbóreas autóctones.
A rede de drenagem proposta caracteriza-se pela construção de valas de drenagem na base de taludes e uma vala de
drenagem principal no centro da área de exploração.
De acordo com o estudo para efeitos da recuperação paisagística menciona-se um coeficiente de empolamento de
1.5, pelo que, estima-se que serão necessários 475.200 m3 de estéreis (cerca de 29% do material extraído). O
restante material, cerca 748.944 m3, será britado, o que corresponde a 46% do material bruto extraído.
O orçamento apresentado, em sede de aditamento à AAIA a 16.01.2011 para efeitos da recuperação paisagística é
de €118.223,40, sendo o montante da caução proposta de €23.671,66, pelo que no EIA, é proposto o reforço de
€13.009,44 ao valor actual da caução. De salientar que valor da caução, somente será calculado pela CCDR em fase
de licenciamento propriamente dito, conforme o determinado pelo nº10 do art.º 28º do Decreto-Lei nº 270/2001, de
6 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 340/2007, de 12 de Outubro.

No que respeita ao descritor Vibrações o EIA, não prevê qualquer registo das mesmas aquando as pegas, pelo facto
da habitação mais próxima da pedreira se localizar a cerca de 600 m do limite da área a licenciar.
O método de desmonte dos blocos, segundo refere o estudo, consiste numa malha de furação vertical e horizontal,
em que os furos serão carregados com pólvora negra usada como carga de fundo (nos furos verticais será utilizado
cerca de 250 g e nos horizontais cerca de 1.500 g), e posteriormente atacados com terras de água, ou seja,
preenchidos em todo o comprimento, até à superfície com terras e água. Como já mencionado, as pegas serão
diárias.
O impacte causado pelas vibrações advindas das detonações de pegas de fogo, durante a fase de Preparação e
Exploração, é classificado no EIA como: negativo, pouco significativo, directo, recuperável, temporário, extenso,
reversível e de magnitude compatível.
No estudo é, igualmente, referido que não é expectável qualquer tipo de impacte a nível das vibrações na fase de
Desactivação/ Recuperação.
Como medida de minimização o EIA propõe que seja correctamente implementada a pega de fogo proposta no Plano
de Lavra, sendo esta, ainda passível de ser optimizada no decurso da exploração, bem como, que as pegas de fogo
deverão ser efectuadas segundo as normas de segurança com interrupção dos restantes trabalhos que estejam a
decorrer.
Em conclusão, da análise do descritor Vibrações, atrás mencionado, considera-se não terem sido apresentados
elementos suficientes que corroborem a caracterização dos impactes, bem como, as suposições apresentadas no EIA,
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no âmbito deste descritor, pelo que não se aceita que não seja implementado um Plano de Monitorização das
Vibrações no decurso da Lavra. Esta ideia é reforçada pelas exposições feitas, pelas populações de Nogueira e
Cardielos, no decurso da Consulta Pública, onde invocam impactes sentidos nos monumentos e outras edificações da
área envolvente, possivelmente, provocados pelas explosões no decurso da exploração da pedreira. Portanto, nos
pontos de medição das vibrações, a mencionar no Plano de Monitorização a apresentar em sede de licenciamento,
devem constar as edificações sensíveis, situados na zona envolvente, em que sejam previsíveis impactes ao nível do
descritor vibrações, nomeadamente a Igreja de S. Cláudio, entre outras.
No que respeita aos descritores Geologia, Geomorfologia, Sismicidade e PARP, após a visita à pedreira,
efectuada a 02.03.2011, e à análise das exposições enviadas no âmbito da consulta pública, é de extrema
importância que se proceda, no imediato à vedação integral da pedreira, que seja melhorada a rede de drenagem e
construída uma bacia de decantação para as águas pluviais, conforme mencionado no Plano de Lavra. Que sejam,
igualmente, respeitadas as zonas de defesa, nomeadamente, a linhas de águas, caminhos públicos, prédios rústicos,
e linha eléctrica de média tensão, de forma a se minimizarem os impactes, já sentidos pela população, ao nível do
assoreamento dos terrenos envolventes, situados a norte da pedreira, e à projecção de materiais e queda de blocos
para esses terrenos e caminho público adjacentes.
Não obstante considerarem-se apropriadas as medidas de minimização descritas, no EIA, pelo que devem ser,
efectivamente, aplicadas no terreno, pelo atrás referido são impostas algumas medidas adicionais no âmbito
destes descritores, tais como:
- Implementar as acções do projecto (PARP) destinadas a promover a gradual recuperação e requalificação das áreas
afectadas pela actividade extractiva, assegurando, no final da exploração, a sua total reabilitação ambiental para
utilizações alternativas pelas comunidades locais. O PARP deverá ser implementado de modo faseado, devendo as
áreas onde a exploração cessa serem de imediato objecto de intervenção de recuperação e garantindo que deverá
ser espalhada uma camada de solo de escombros e de terra arável sobre a rocha e realizada uma sementeira de
espécies arbustivas autóctones, de modo a reduzir gradualmente a dissonância cromática produzida pela rocha
exposta, face às áreas envolventes não intervencionadas;
- Cumprir as zonas de defesa definidas no Plano de Lavra, interditando a deposição nestas, mesmo que provisória, de
terras e escombros, mantendo-as isentas de materiais e equipamentos, preservando o seu coberto vegetal;
- Proceder, no prazo de um ano a partir da emissão da DIA, à vedação total da pedreira e respectiva sinalização.
Como condicionantes a constar da DIA propõem-se:
- Remover, no prazo de 3 meses a partir da emissão da DIA, qualquer tipo de materiais ou blocos projectados a
partir da exploração para o caminho público ou terrenos adjacentes situados nos limites da área a licenciar;
- Interdição da intervenção em simultâneo das Zonas de Exploração I e II do Plano de Lavra. Faseamento da
Recuperação Paisagística de forma a que apenas se explore a Zona de Exploração I após total recuperação da Zona
de Exploração II, já intervencionada.
- Prestação da caução do PARP, a determinar pela CCDR-N, nos termos previstos no art.º 52 do Decreto-Lei n.º
270/2001, de 6 de Outubro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro. O orçamento que será
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considerado para efeitos do cálculo da caução deverá ser o que for apresentado em sede de licenciamento no âmbito
da reformulação do PARP exigida;
- Construção da rede de drenagem de águas pluviais e da bacia de decantação projectada no PARP no prazo de um
ano a partir da data de emissão da DIA;
Solicita-se ainda, que em sede de licenciamento, sejam entregues os seguintes elementos:
- Uma actualização do levantamento topográfico das peças desenhadas do plano de lavra apresentado, relativamente
à situação actual do projecto, onde estejam localizadas as áreas reservados para parques de blocos, escombreiras e
pargas.
- Apresentação da reformulação do Plano de Pedreira, atendendo às condicionantes impostas.
- Apresentação de um novo Plano de Monitorização das vibrações geradas na fase de exploração que contemple já
uma primeira monitorização das vibrações. Os Pontos de medição a constar no Plano devem ser as edificações
sensíveis existentes na envolvente, nomeadamente, entre outras existentes a Igreja de S. Cláudio.

6.2.

Uso do Solo e Ordenamento do Território

O promotor apresenta o aditamento ao Estudo de Impacto Ambiental e respectivos anexos para o projecto de
ampliação da Pedreira de granito ornamental nº6429-Serreleis, situada nas freguesias de Nogueira e Cardielos,
concelho de Viana do Castelo, e também o respectivo Resumo Não Técnico (RNT).
A visita técnica efectuada no dia 2 de Março de 2011, com a presença dos vários elementos constituintes da
Comissão de Acompanhamento, das várias entidades envolvidas, demonstrou ser esclarecedora para efeitos da
situação de laboração e do seu enquadramento paisagístico e territorial.
O promotor apresenta a quantificação da superfície total da REN afectada pela acção – Área proposta a licenciar, no
total de 95.246 m² e a carta da REN de Viana do Castelo, em vigor, aprovada pela Resolução do Conselho de
Ministros nº109/2008, de 11 de Julho, com a implantação da acção no interior da mesma.
Da análise da Carta da REN de Viana do Castelo, nº40-2, constatou-se que os sistemas afectados pelo projecto
serão:
- “Áreas com risco de erosão” e “Cabeceiras das linhas de água”, sendo que a pretensão pode ser autorizada pois
cumpre, cumulativamente, os vários requisitos definidos na alínea d) do ponto V – Prospecção e exploração de
recursos geológicos (massas minerais – pedreiras) do anexo I da Portaria nº1356/2008.
Desta forma, a ampliação da exploração existente pode ser autorizada pois cumpre com as disposições do Regime
Jurídico da REN, devendo ser estabelecidas medidas de minimização que contribuam, de modo efectivo, para a
prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em REN.
A autorização das acções compatíveis com as áreas da REN, tal como está definido no nº2 da Portaria nº1356/2008,
de 28 de Novembro, depende da sua conformidade com os instrumentos de gestão territorial vinculativos dos
particulares.
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Em relação às áreas com estatuto especial de conservação (Sítios classificados no âmbito da directiva Habitats/Rede
Natura), a área de implantação do projecto não se insere em nenhuma área classificada, pelo que não se prevêem
influências perturbadoras, quer directa quer indirectamente, nas comunidades animais e vegetais existentes
localmente.
Da análise do regulamento do PDM considera-se que a actividade de exploração de recursos geológicos tem
enquadramento nas suas disposições e é compatível com o uso dos Espaços Florestais, condicionado ao parecer
favorável da Autoridade Florestal Nacional (AFN).
Relativamente ao descritor “Ordenamento do território”, considera o EIA que o impacte será negativo e pouco
significativo, reversível e local que se irá fazer sentir durante as fases de preparação e exploração do projecto,
propondo o EIA as seguintes medidas de minimização, com as quais se concorda:


Evitar a contaminação dos aquíferos por derrames acidentais de agentes contaminantes, promovendo,

nomeadamente, uma drenagem adequada e condução a tratamento de todos os efluentes produzidos;


Proceder à delimitação de caminhos confinados para a circulação de equipamento de obra, evitando a abertura de

novos caminhos;


Proceder à recuperação e integração ambiental dos caminhos, eventualmente abertos durante a fase de

exploração, de forma a repor as características originais dos terrenos.
Como complemento, propõem-se a introdução de outras medidas de minimização:


Realizar sementeiras de herbáceas em zonas de maior declive que eventualmente tenham sido atravessadas;



Efectuar a protecção das linhas de água, após a finalização das obras, através de revestimento vegetal adequado

às características das zonas atravessadas e das margens.
A caracterização dos solos ocorrentes na área do projecto e na sua envolvente teve por base a análise da Cartografia,
o relatório da Bacia Hidrográfica do Rio Lima e o Atlas do Ambiente.
Na carta de Biótipos, em anexo ao EIA, é possível constatar que a área do projecto tem uma ocupação de mato –
tojo/giesta e áreas florestadas, com povoamento misto de pinheiro bravo/eucalipto.
A área em apreciação situa-se à zona mais elevada, caracteriza-se por apresentar um relevo moderado a declivoso.
As formas de relevo, que ocorrem na região, encontram-se fortemente condicionadas pelo substrato rochoso que é
de natureza granítica e que emerge de xistos formando desse modo relevos destacados de encostas íngremes
intercaladas com vales pronunciados. As litologias graníticas, que formam elevações mais resistentes à erosão,
encontram-se no alinhamento da Serra de Perre. De uma forma geral trata-se de um solo bastante delgado em que a
camada de alteração tem fraca expressão.
Relativamente ao uso e ocupação dos solos na envolvente mais próxima da área a afectar pela pedreira, verifica-se
que o uso social e o uso agrícola não são representativos.
Verifica-se uma cobertura florestal adaptada às circunstâncias da morfologia, exposição a ventos, etc., mantendo, no
entanto uma homogeneidade da diversidade e características.
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Assim, a Sul-Sudeste da pedreira em estudo encontra-se localizada a pedreira da Galpedras, sendo que a restante
área envolvente trata-se de uma ocupação florestal mista caracterizada por pinheiro bravo de forma predominante,
intercalado com eucalipto e pinheiro manso, associados a um revestimento arbustivo de acácias, mimosa, fetos,
giestas, silva, tojo e cobertura herbácea densa com musgos e líquenes pouco frequentes.
Os aglomerados populacionais mais próximos da pedreira em apreciação são Samonde, a cerca de 800 metros (em
linha recta) a Oeste Sudoeste do limite da pedreira e Paredinha, situada a cerca de 600 metros (em linha recta) a
Nordeste do limite da pedreira.
Embora os solos estejam afectos 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 das explorações, sendo de considerar
que todo o processo extractivo irá ser coordenado com a correcta recuperação do local, através da implementação do
Plano de Pedreira, que inclui o Plano de Lavra e o Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística.
Relativamente aos impactes ambientais que se prendem com a contaminação dos solos, estes estão relacionados
essencialmente com a deposição de resíduos industriais na área da Pedreira e com a manutenção dos equipamentos
adstritos à actividade de exploração e à transformação do material extraído.
Esta situação contribui de forma pouco significativa para contaminação do solo visto que a empresa implementará
medidas e procedimentos que diminuirão este impacte. Quanto à contaminação do solo pela manutenção dos
equipamentos, a empresa efectuará a maior parte destas operações em oficinas próprias para o efeito.
Nesse sentido os impactes do descritor “Solo” esperam-se negativos e pouco significativos podendo estes tornar-se
reversíveis com a implementação na íntegra do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística.
Relativamente ao descritor “Uso do solo”, o promotor deverá promover e implementaras seguintes medidas de
minimização (incluídas no Estudo de Impacte Ambiental):


As terras vegetais resultantes das acções de decapagem e remoção do solo e coberto vegetal a efectuar nas

áreas de exploração, deverão continuar a ser armazenadas nos locais previstos, em depósitos separados (pargas).
Esta medida á consolidada pelas acções previstas no plano de recuperação paisagística proposto, que prevê a
utilização destas terras para a recuperação final da área da pedreira;


Cumprimento dos procedimentos instituídos relativamente aos derrames acidentais e encaminhamento destes

resíduos (óleos) para empresas devidamente licenciadas de forma a evitar possíveis contaminações do solo;


Efectuar as operações de manutenção de acordo com um Plano de Manutenção Preventiva;



Correcto acondicionamento das sucatas, em locais devidamente impermeabilizados, e posterior encaminhamento

para empresa credenciada para o tratamento destes resíduos;


Implementação e cumprimento rigoroso das medidas preconizadas no Plano de Lavra e no Plano Ambiental e de

Recuperação Paisagística.
Em conclusão, em termos de aplicação do regime jurídico da REN e do IGT em vigor, propõe-se a emissão de uma
DIA favorável para a ampliação da Pedreira de “Serreleis”, com a necessidade de cumprimento do seguinte:
1. Obtenção de parecer favorável da Autoridade Florestal Nacional (AFN), face à ocupação de espaços florestais;
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2. Implementação e cumprimento rigoroso da execução do Plano de Lavra e do Plano Ambiental e de
Recuperação Paisagística;
3. Consideração e implementação das medidas de minimização, sugeridas pelo promotor e as medidas
complementares elencadas no presente parecer, no sentido de protecção ecológica e ambiental e de
prevenção e redução de riscos naturais de áreas REN.
Acresce referir que tendo em consideração a integração das exposições recebidas durante o período de consulta
pública, em termos de aplicação do regime jurídico da REN e do IGT em vigor, mantém-se a proposta de emissão de
uma DIA favorável para a ampliação da Pedreira de “Serreleis”, condicionada nos termos apresentados neste parecer.

6.3.

Socioeconomia

Trata-se da avaliação de um EIA inserido no processo de licenciamento de uma pedreira já em laboração no local. Na
envolvente próxima da pedreira não existem habitações, conforme foi possível verificar aquando da visita da CA. As
habitações mais próximas, segundo o EIA, localizam-se a cerca de 600 metros e 800 metros de distância. No que se
refere a prédios rústicos existentes, bem como a postos eléctricos de média e alta tensão, a pedreira cumprirá com
as zonas de defesa previstas por lei.
Não existem equipamentos sociais ou outras actividades económicas para além da indústria extractiva, conforme foi
também possível constatar aquando da visita ao local. As povoações mais próximas, são Paredinha e Samonde.
A caracterização da situação de referência deste projecto é clara e suficiente para confirmar a realidade. Trata-se de
uma pedreira localizada nas freguesias de Cardielos e Nogueira, que dista cerca de 14 km da sede de concelho de
Viana do Castelo.
A análise dos dados demográficos mostra que a população residente no concelho de Viana do Castelo tem registado
valores positivos que indicam um reforço populacional do concelho, situação coincidente para as duas freguesias
abrangidas pelo projecto.
O concelho de Viana do Castelo é dominado pelo sector terciário, embora seja de salientar os valores elevados
afectos ao sector secundário. A actividade agrícola exerce-se em pequenas parcelas nas envolventes imediatas aos
aglomerados populacionais, pelo que este projecto, não afecta áreas agrícolas.
Esta exploração emprega cerca de 14 funcionários, dos quais 8 são pedreiros, 4 são operadores de máquinas, 1
encarregado geral e 1 Engenheiro de Minas.
O EIA identifica um conjunto de impactes e que se referem à fase de exploração, designadamente:
- Criação de postos de trabalho directos nas freguesias de Cardielos e Nogueira;
-Fornecimento de matéria-prima para empresas de transformação e empresas de construção civil.
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-Contratação de serviços e compra de bens a empresas locais;
-Aumento de tráfego de veículos pesados, com incidência ao nível da qualidade do ar, do ambiente sonoro e
congestionamento do tráfego e da degradação e conspurcação dos pavimentos;
Apesar dos impactes serem tendencialmente positivos, excepto no âmbito do tráfego e rede viária, o EIA apresenta
as seguintes medidas potenciadoras desses impactes, a saber:


Protecção das cargas que sejam susceptíveis de projectar materiais que coloquem em risco a circulação dos
outros automobilistas e peões;



Proceder ao controlo do peso bruto dos veículos pesados provenientes da pedreira, com o intuito de cumprir a
legislação aplicada.

Do ponto de vista global, esta pedreira poderá contribuir de modo positivo para a economia local e os impactes
negativos poderão ser minimizáveis com a implementação de medidas de minimização. Sobre as medidas propostas
no EIA, acima referidas, considera-se serem generalistas e de implementação efémera pelo que se consideram
inadequadas.
Assim, para este descritor propõem-se as seguintes medidas de minimização:


Privilegiar a contratação de trabalhadores locais garantindo a devida formação profissional;



Disponibilização e publicitação de um livro de registo nas Juntas de Freguesia, para receber as eventuais
reclamações e/ou pedidos de informação;



Elaboração e envio à Autoridade de AIA de um relatório anual, relativo à recepção e processamento das
reclamações e pedidos de informação recebidos através do canal de comunicação referido anteriormente;



Evitar a passagem de camiões pelas populações próximas;

No âmbito da Consulta Pública a Junta de Freguesia de Nogueira salientou como negativa a questão da
desvalorização dos terrenos próximos à pedreira, constituindo este, um dos argumentos para a emissão do
respectivo parecer desfavorável ao licenciamento desta pedreira.
Considera-se que esta questão, tal como para outras pedreiras, poderá ser minimizada se a pedreira laborar de
acordo com o Plano de Lavra e se garantir o cumprimento do PARP e das condicionantes propostas, que passam,
entre outras, pela implementação de uma cortina arbórea e arbustiva nos limites envolventes da pedreira.
Acresce referir que a autarquia emitiu parecer favorável e não se afigura haver restrições no que se refere à
compatibilização com os IGT em vigor.
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Em conclusão, do ponto de vista socioeconómico, considera-se de emitir parecer favorável, condicionado ao
cumprimento das condicionantes, elementos a entregar em sede de licenciamento, medidas de minimização e planos
de monitorização.

6.4.

Qualidade do Ar

Procedeu-se à caracterização da situação de referência com base na análise da legislação nacional e comunitária
relativa a este descritor ambiental, da informação recolhida no campo relativamente às emissões de poluentes
atmosféricos na região e na zona envolvente à pedreira em estudo e na caracterização da qualidade do ar na
envolvente da pedreira em estudo.
Na zona de implantação do projecto e na sua envolvente próxima, as principais fontes de emissão de poluentes
atmosféricos estão relacionadas com os trabalhos de extracção, da Pedreira n.º 6429 “Serreleis” e da pedreira
vizinha. A qualidade do ar local é também influenciada pelo tráfego rodoviário da A27, da EN202 e das várias
estradas municipais existentes.
Foi efectuada uma campanha de medição de PM10, de acordo com as directrizes do Instituto do Ambiente
estabelecidas na Nota Técnica "Metodologia para a monitorização de níveis de partículas no ar ambiente, em
pedreiras, no âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental". As campanhas decorreram em 2 locais,
coincidentes com as habitações mais próximas da futura área de exploração desta pedreira, por um período de 5 dias
por campanha. Em nenhum dos dias de medição foi ultrapassado o valor limite diário para protecção da saúde
humana definido no Anexo III do Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril.
Quanto a gases de combustão, não foram realizadas quaisquer medições na área em estudo, comprometendo-se o
dono do projecto a efectuá-las aquando do início de exploração da pedreira, caso se julgue necessário. A quantidade
de fontes emissoras destes poluentes, a sua tipologia (fontes móveis), e o facto de a dispersão na atmosfera ser
facilitada não existe uma acumulação que conduza a valores dignos de registo.
Foi realizada uma projecção da situação de referência no cenário de ausência do projecto, segundo a qual, do ponto
de vista biofísico, seria exercida uma menor pressão no meio evitando os impactes negativos decorrentes da fase de
preparação do terreno e da exploração. No entanto, com a implementação rigorosa do projecto (com uma série de
medidas de minimização dos impactes inevitáveis das explorações deste tipo), os impactes negativos teriam a
tendência para se reduzir.
Por outro lado, o local de implantação do projecto de ampliação da Pedreira Serreleis apresenta elevadas marcas de
exploração causando, actualmente, a degradação do local. Neste sentido, a não realização do projecto implicará a
não recuperação paisagística da área, bem como a reposição das características naturais do local.
Quanto à análise de possíveis alternativas ao projecto, estas não foram apresentadas, dado tratar-se de uma
ampliação a uma Pedreira já existente, e tendo em consideração que a empresa proponente utiliza na exploração em
estudo as melhores técnicas disponíveis.
Foram descritos os impactes na qualidade do ar previstos durante a fase de preparação dos terrenos, de exploração e
de recuperação paisagística, devidos essencialmente à emissão de poeiras (partículas em suspensão) e também, em
Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 710
Ampliação de Pedreira de Granito Ornamental Pedreira Nº 6429 - Serreleis
Abril de 2011
16/56

Parecer Final da Comissão de Avaliação

menor escala, à emissão de poluentes atmosféricos relacionados com os gases de escape dos motores dos diversos
veículos e maquinaria que irão operar na pedreira e que efectuarão a movimentação dos materiais.
Não obstante foram detectadas incongruências na informação constante dos capítulos “Análise de impactes
ambientais” e “Avaliação Global de impactes”.
Após análise dos elementos adicionais remetidos pelo proponente, considerou-se que, os mesmos haviam sido
suficientemente esclarecedores.
Na fase de Preparação e Exploração, na ampliação da Pedreira em estudo, os impactes na qualidade do ar durante a
fase de preparação dos terrenos, de exploração e de recuperação paisagística, encontram-se relacionados com as
operações de extracção (detonações, furação da rocha, entre outras), com a movimentação de veículos pesados, no
acesso não pavimentado e com as pilhas de materiais que se distribuem por várias áreas de depósito.


Emissão de poeiras – Tendo em conta os resultados do estudo do empoeiramento efectuado e mencionado

anteriormente não será de prever que, após ampliação, a continuação da laboração da Pedreira em estudo possa
alterar de forma significativa os níveis de empoeiramento que se verificam na situação actual.
Em suma, os impactes provenientes da emissão de partículas na envolvente à pedreira, são considerados como
pouco significativos, negativos, muito localizados.


Emissão de gases de combustão – No que se refere às emissões de gases de combustão não se prevê aumento

significativo do volume de tráfego de pesados, pois que o terreno onde se pretende ampliar a pedreira tem como
finalidade principal garantir matéria-prima indispensável à laboração da mesma. Assim sendo não se prevê que sejam
geradas emissões de gases, em quantidades capazes de provocar impactes significativos, até porque serão utilizados
equipamentos com homologação CE no que respeita à emissão de poluentes gasosos para a atmosfera.
Contudo, a contribuição destes poluentes para uma eventual degradação da qualidade do ar traduz-se num impacte
negativo, pouco significativo, directo, de magnitude compatível, temporário, muito localizado, extensivo e reversível,
atendendo à dispersão dos na atmosfera.
Durante a fase de desactivação importará considerar a cessação imediata de todo o conjunto de efeitos sobre a
qualidade do ar, gerados nas fases de preparação dos terrenos e exploração, à escala local, deixando de se fazer
sentir as principais pressões ambientais sobre a área da Pedreira. Contudo poderão ainda existir algumas poeiras
devidas à acção de modelação do terreno aquando da recuperação do mesmo.
Na verdade, após comparação estabelecida com a anterior fase de preparação e exploração do empreendimento,
este impacte poderá ser caracterizado como: directo, positivo, significativo, com efeitos a longo prazo, de magnitude
moderada e extensiva, devendo ser alvo de medidas potenciadoras adequadas, em particular através da adequada
implementação do plano de Recuperação Paisagística.
Foram apresentadas medidas de minimização da emissão de poeiras, a implementar nas diversas fases, as quais
julga-se serem suficientes, nomeadamente:


Manutenção de toda a vegetação envolvente existente, que não será afectada pelo projecto, de forma a reduzir a

propagação de partículas;
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Proteger as pargas com sementeira de espécies herbáceas e proceder à revegetação de áreas já abandonadas

(recuperação paisagística faseada), de forma a reduzir a erosão pela acção do vento;


Relativamente aos equipamentos da lavra, nomeadamente perfuradoras e martelos pneumáticos, devem trabalhar

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


A aspersão controlada sobre as pilhas de materiais depositados na área da Pedreira;



Rega regular dos caminhos e acessos à exploração das pistas de rodagem das máquinas sempre que tal se

justifique, em particular durante períodos secos;


Limpeza regular dos acessos à Pedreira;



Utilização de equipamentos homologados pela CE no que respeita à emissão de poluentes gasosos para a

atmosfera provocado pelos motores;


Os camiões de transporte de inertes acabados deverão circular com a carga devidamente protegida por uma lona;



Limitar e controlar a velocidade dos veículos pesados no interior da área de exploração, nomeadamente nos

acessos de terra batida;


Implementar um plano de monitorização para os valores de poeiras emitidos para atmosfera.

Foi apresentado um plano de monitorização, o qual contempla a realização de uma nova campanha de medição, no
primeiro ano de exploração desta pedreira. De referir que o relatório relativo à campanha de amostragem referida,
deverá ser remetido à CCDR-N para avaliação, e reequacionamento de futuras campanhas.
Face ao exposto, considera-se que o descritor “qualidade do ar” merece parecer favorável.

6.5.

Ruído

Da análise aos elementos constituintes do EIA considera-se de emitir o seguinte parecer.
Procederam à descrição do projecto, salvaguardando as distâncias mínimas aos prédios rústicos vizinhos e caminhos.
Procederam à caracterização da situação de referência, tendo como objectivo identificar as fontes de emissão de
ruído e avaliar os impactes causados pelo ruído emitido pela actividade extractiva. As fontes de ruído principais do
local são as provenientes da laboração do estabelecimento industrial, assim como das várias actividades instaladas na
envolvente e tráfego rodoviário associado ao desenvolvimento destas actividades. Foi tida em atenção a maior
proximidade às fontes de ruído e a permanência no local de pessoas susceptíveis de serem incomodadas pela
emissão do ruído. Os locais de medição escolhidos, foram os receptores sensíveis mais próximos, isto é, ponto 1,
habitação unifamiliar sensivelmente a 1.100 metros de distância da pedreira e ponto 2, escola de Samonde
sensivelmente a 1.120 metros de distância da pedreira. Foi possível concluir que a pedreira cumpre a legislação em
vigor, uma vez que os valores obtidos são inferiores aos valores estabelecidos no Decreto - Lei n.º 9/2007, de 17 de
Janeiro;
Foram analisados os impactes ambientais, nas fases de preparação e de exploração são as que correspondem aos
trabalhos de extracção propriamente ditos, sendo que aqui se produzem as principais emissões de ruído. Nestas
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fases, os impactes expectáveis, resultam da disseminação do ruído proveniente das operações de perfuração,
desmonte e tráfego de maquinaria pesada. Os impactes gerados na área da pedreira em estudo consideram-se
negativos, senso pouco significativos, directos, recuperáveis, temporários, extensos, reversíveis e de magnitude
compatível. Na fase de desactivação/recuperação não são expectáveis quaisquer tipos de impactes, visto que a
exploração já terá terminado. As movimentações de terras, bem como a implementação das medidas indicadas no
PARP não provocarão emissões de ruído dignas de registo;
Foram apresentadas medidas de minimização a implementar, que visam essencialmente minimizar e controlar os
valores de ruído emitidos pela pedreira em estudo;
Está previsto um plano de monitorização para o ruído que pretende controlar os valores de emissão de ruído para o
meio ambiente de modo a que se enquadrem nos parâmetros legais em vigor e evitar potenciais impactes junto dos
receptores sensíveis. O local de medição deverá ser o mesmo ponto escolhido para a caracterização da situação de
referência. As medições devem ser realizadas com uma periodicidade bienal.
Face ao exposto, considera-se de emitir parecer favorável e que as reclamações que deram entrada no âmbito da
Consulta Pública estão salvaguardadas em toda a documentação constante do EIA em apreço bem como pela
implementação das medidas de minimização do plano de monitorização previsto.

6.6.

Resíduos

Foi efectuada a caracterização da situação de referência da produção de resíduos mencionando as quantidades
actuais e futuras dos resíduos e a sua designação pelo respectivo código LER. Os restos de rocha sem valor
ornamental, sucata e pneus usados foram classificados como resíduos não perigosos e como resíduos perigosos
foram classificados os óleos usados, filtros de óleo, baterias de chumbo, desperdícios e areia contaminados por
hidrocarbonetos;
Foi efectuada a identificação e avaliação de impactes do descritor resíduos, pelo que estes serão classificados como
negativos, pouco significativos, directos, localizados, temporários, de magnitude crítica, e reversíveis;
Foram descritas as medidas de minimização já implementadas pela empresa que se julgam suficientes para evitar a
contaminação do solo e consequente infiltração, sendo ainda de salientar que a empresa pretende adquirir um
equipamento de separação de hidrocarbonetos para complementar a actual gestão de resíduos;
A monitorização a nível da gestão de resíduos terá duas abordagens, por um lado deverá ter como objectivo a
prevenção de potenciais impactes ao nível de derrames e contaminações do solo e por outro lado deverá controlar e
acompanhar o cumprimento da legislação em vigor. Será igualmente realizado o preenchimento anualmente, do
mapa de registo de resíduos do SIRAPA.
Na consulta pública foram reveladas preocupações com os escombros e com as lamas provenientes dos tanques de
decantação, pelo que consideramos que deverá ser dada especial atenção a esta situação, com a consequente
adopção das necessárias medidas aquando da realização do Plano de Lavra e do PARP que impeçam que os
escombros e as lamas possam gerar impactos negativos na área confinante com a pedreira.
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A pretensão da Junta de Freguesia de receber cópias das guias de transporte de resíduos, não está contemplada na
lei, pois conforme estabelece a Portaria n.º 335/97, de 16 de Maio, as guias de acompanhamento devem ser feitas
em triplicado, sendo um exemplar para o produtor, um para o transportador e o outro para o destinatário.
Face ao exposto, considera-se que o descritor “Resíduos” merece parecer favorável, condicionado à adopção de
medidas no Plano de Lavra e do PARP que acautelem possíveis impactos pelos escombros e lamas.

6.7.

Paisagem

Tendo em conta o objecto do projecto sujeito a AIA, isto é, o facto de se tratar da ampliação de uma pedreira,
apresenta desde logo, no âmbito da Paisagem, inputs de cumulatividade em termos de impactes visuais, já que a
situação de referência não corresponde, na sua plataforma inicial de solução 0, a uma envolvente não alterada ou
intervencionada. Este acréscimo de magnitude de impactes visuais, de sentido negativo, ainda que considerado como
“…pouco significativo,…” (página 193 – EIA: Relatório Técnico), é o que se reveste de maior importância na análise
desta tipologia de projectos, e sobre o qual deverá recair a atenção mais apurada, no sentido de buscar soluções que
possibilitem, da forma mais eficaz, a mitigação dos impactes e da intrusão visual.
Analisada a documentação do EIA, verifica-se que a área proposta a licenciar é de 95 246m2, sendo a
correspondente área de exploração de 64 470m2. A vida útil estimada da pedreira é de 29,4 anos, prevendo-se que
a exploração se desenvolva em flanco de encosta e em profundidade, entre as cotas 215 e 73 na área I e entre as
cotas 215 e 23 na área II. Consultado o PARP, página 75, constata-se ainda que, para recuperação final, a zona I
será cheia até à cota 93, a área II até à cota 53, de forma a criar uma plataforma que possibilite a sua reabilitação.
É ainda mencionado na página 12 do Relatório Técnico que “Em termos paisagísticos, a lavra mantém-se em zonas
de elevada contenção visual,…” o que, considerando as anotações constantes da exposição da Junta de Freguesia de
Nogueira, em particular “3.2 – Direito à paisagem: A Serra da Nogueira caracteriza-se pela sua forte presença junto
da freguesia e não é de modo algum indiferente para quem transita na A27. Esta pedreira constitui uma “ferida
profunda” e uma clara agressão à paisagem que a todos pertence e se pretende salvaguardar, violando princípios
fundamentais consagrados constitucionalmente e valores coletivos.”, descrições que não parecem compagináveis.
Em termos de caracterização da situação de referência, o EIA apresenta a metodologia que é aplicada a esta análise
e procede, de forma sumária, à descrição dos atributos de paisagem da área em estudo, definindo unidades
homogéneas de paisagem, sem contudo apresentar cartografia de delimitação destas unidades. A valorização destas
unidades é efectuada de modo quantitativo, numa escala de 1 a 5, sendo os valores superiores correspondentes a
unidades de maior valor intrínseco. A sensibilidade da paisagem é feita com base na qualidade e capacidade de
absorção visual; no entanto, o quadro 44, respeitante à avaliação da sensibilidade visual da paisagem, está
estruturado de forma errada, uma vez que ambas as entradas da matriz se referem a “qualidade visual”.
Apenas após a análise acima descrita, é que se apresentam as características fisiográficas da área, o que se
considera, do ponto de vista estrutural e de sequência do trabalho de análise, invertido, face ao expectável numa
caracterização que deverá conduzir a conclusões lógicas. Pretende com isto expressar-se que a informação sobre
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declives, exposição de encostas, relevo ou hipsometria é fundamental para ser possível definir unidades de
paisagem, tanto mais que se pretendem o mais aproximadamente homogéneas. É ainda de referir que o quinto
parágrafo da página 140 é perfeitamente aleatório, uma vez que se diz “A zona de implantação da Pedreira é
caracterizada por locais de declives pouco acentuados, entre os 2% e os 100%...”.
Da análise da cartografia sectorial, ressalta o facto da área da pedreira se localizar numa zona de cumeada e de
cabeceira de linhas de água da bacia da Ribeira da Nogueira, em vertentes dominantemente voltadas a NNO-SSE e
ao Rio Lima, do qual a Ribeira de Nogueira é afluente directo. Estas mesmas vertentes são as que se encontram
voltadas a A27, eixo a partir do qual a pedreira é notoriamente visível.
A análise visual efectuada no âmbito da caracterização da situação de referência apoia-se na expansão visual de
dentro para fora, reportando-se a três eixos de canais visuais sobre os aglomerados populacionais mais próximos. As
conclusões que são apresentadas indicam que, pelo facto de não existirem casas próximas da pedreira, e pela
existência de cortinas arbóreas, o potencial impacte na paisagem é minimizado, nada sendo referido quanto ao
alcance visual a outras distâncias, nomeadamente em relação aos eixos viários, conforme anteriormente descrito.
Relativamente aos impactes provocados pelo projecto, estes decorrem de acções associadas à lavra, em particular a
presença de frentes de escavação, os acessos, equipamentos, instalações de apoio, depósitos e movimento de
pessoas e maquinaria, que provocam perturbações e alteração do carácter global do compartimento da paisagem em
que o projecto se insere, e modificações ao nível da cor, forma e textura da paisagem, assim como ao nível da
abrangência e incidência visual. Por tal, os impactes ambientais associados a este descritor são classificados no EIA
como negativos, directos, irreversíveis, de magnitude moderada, mas pouco significativos.
Não obstante o mencionado na página 193 do Relatório, na página 191 do mesmo documento, e relativamente à
identificação de impactes, é referido que “Prevê-se assim que, com a implementação do projecto, os aspectos
negativos da paisagem se acentuem, não pelo efeito cumulativo na alteração do nível de abrangência dos impactes
negativos actualmente existentes na paisagem, mas pelo efeito cumulativo nas alterações ao nível do espaço local a
intervencionar, que serão impostas pela área exploração/desmonte.”, o que corrobora a consideração inicial deste
parecer.
Quanto às medidas de minimização elencadas, consideram-se ajustadas à possível mitigação dos impactes
identificados, sendo que na sua maioria constituem acções previstas no PARP. De qualquer modo, tendo em conta a
exposição da Junta de Freguesia de Nogueira, e as preocupações demonstradas no âmbito deste descritor, e com
enfoque na fase de exploração, deverá ser avaliado se o reforço da cortina arbórea será a acção suficiente e
necessária à mitigação dos impactes visuais de maiores distâncias. Para tal, deverá ser realizada a análise visual em
falta neste EIA, isto é, a avaliação do alcance visual do projecto, em particular em relação aos eixos rodoviários. Esta
reanálise é tanto mais pertinente se atentarmos à diferença de cota que existirá em ambas as áreas, desde a cota
mais elevada até às cotas em que, em cada uma das áreas, se passará a fazer a exploração em
profundidade/rebaixo (93 e 53, respectivamente). Assim, deverá ser demonstrado que o reforço da cortina arbórea é
suficiente para mitigar, durante o período em que a lavra esteja a desenvolver-se em flanco de encosta, os impactes
visuais. Se tal não vier a ser passível de demonstração cabal, então deverá o proponente equacionar a necessidade
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de recorrer a soluções de revestimento vegetal em paredes verticais, para revestimento das paredes das banquetas,
à semelhança do que já acontece em taludes de elevada pendente associados a projectos de rodovias, por exemplo,
em que se procede a uma cofragem revestida a malha-sol, e posteriormente sujeita a hidro-revestimento com
mistura de terra vegetal e preparado para hidrossementeira. A ser necessário recorrer a uma solução deste género,
deverá este estudo demonstrar igualmente até que cota será necessário proceder a intervenção desta ordem, para
mitigação do impacte visual. Se vier a haver lugar à imposição de novas acções de mitigação decorrentes deste
estudo de demonstração, as mesmas deverão produzir as necessárias alterações ao PARP. Esta solicitação deverá ser
remetida à AAIA, para análise, previamente ao licenciamento da ampliação em causa.
Assim, perante o avaliado, ponderadas as questões de Paisagem expostas no âmbito da CP, analisadas as medidas
de minimização propostas pelo EIA, e devidamente considerada a proposta de reanálise dos impactes visuais e
respectiva mitigação anteriormente descritas, considera-se ser de emitir parecer favorável condicionado ao projecto.

6.8.

Recursos Hídricos

O EIA refere que o abastecimento de água quer à exploração quer aos anexos e instalações sociais é feito a partir de
um furo licenciado existente no terreno da pedreira, que não existe qualquer ponto de abastecimento de água de
terceiros e para consumo humano nas imediações da área da pedreira.
Também refere que será construída uma rede de drenagem de águas pluviais para as desviar da zona de exploração
bem como existirá uma pequena bacia de decantação para a recolha e tratamento dessas águas.
Segundo o EIA os efluentes resultantes das instalações sanitárias serão encaminhados para fossa séptica e poço
absorvente.
A região onde se insere o local em estudo apresenta um relevo marcado por declives moderados a acentuados
marcados por zonas de talvegues nas vertentes a este e a sul.
A zona de implantação da pedreira é drenada pela bacia hidrográfica do rio Lima. O padrão de drenagem,
condicionado pelo alinhamento da Serra de Perre, levando a que as linhas de drenagem existentes na área se
desenvolvem a partir da cumeada, orientadas segundo azimute aproximadamente perpendiculares, em direcção à
ribeira de Nogueira que por sua vez, flui para o rio Lima.
O EIA refere que na área afecta à exploração, não são observadas linhas de água no interior, nem na envolvente
imediata da área de ampliação da pedreira, situação confirmada aquando da visita.
As linhas de água que drenam a envolvente do local são essencialmente utilizadas, mais a jusante, na rega de
campos agrícolas, que predominam nas zonas de vale a cotas mais baixas.
O EIA e aquando da visita foi possível constatar a inexistência de aglomerados populacionais na envolvente imediata
ou mesmo alargada da pedreira, tendo sido inventariados dois furos (pertença da pedreira, um deles de reserva), um
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poço, localizado na margem do caminho de acesso à pedreira, referindo o EIA que se encontrava sem água no
momento do inventário e uma nascente (cuja água abastece um tanque publico numa povoação) já bastante
afastada da área em estudo.
No interior da área destinada à ampliação da actual exploração, foram identificados três pontos de água, não tendo,
um deles, água. Também por esta razão, o EIA refere, ter sido necessário estender a inventariação de pontos de
água, ainda que sumária, à envolvente alargada do estudo. No caminho de acesso à área da pedreira existem alguns
poços, mas no EIA refere-se a inexistência de água aquando da realização do inventário. As linhas de água
registadas na carta topográfica não têm qualquer significado no terreno, referindo-se como linhas de escorrências.
O EIA refere também que os parâmetros medidos "in situ", para os pontos de água inventariados, furo existente na
pedreira e nascente, revelaram que as águas apresentam valores de pH típicos para aquíferos localizados em
terrenos graníticos, no entanto, com valores bastante baixos. Os baixos valores de condutividade são
caracterizadores de águas com um reduzido tempo de residência no substrato granítico. Relativamente à medição
destes dois pontos o EIA refere que as duas colheitas efectuadas mostram que as águas apresentam um perfil
químico normal e compatível com o ambiente geológico onde se inserem. Em relação à vulnerabilidade à poluição, o
EIA refere que o aquífero que aqui se desenvolve seja moderadamente vulnerável.
Sobre a identificação e Análise de Impactes Ambientais, o EIA refere como impactes na fase da preparação, a
alteração da qualidade da água devido à remoção da camada de solo de cobertura, sendo negativo, pouco
significativo, directo, de magnitude moderada, permanente, extensível e irreversível; um aumento da drenagem
superficial por remoção da camada de solo, tratar-se-á de um impacte pouco significativo, local e temporário;
alteração da qualidade da água superficial em consequência de derrames acidentais, trata-se de um impacte
negativo, pouco significativo, directo, de magnitude moderada, temporário, extensível e reversível.
Os impactes mais significativos sobre os recursos hídricos subterrâneos, incidem sobre a recarga do aquífero
profundo e sobre a qualidade da água subterrânea. O primeiro trata-se de um impacte negativo, pouco significativo,
directo, permanente, localizado e irreversível; o segundo, trata-se de um impacte negativo, pouco significativo,
directo, temporário, extensível e reversível.
O EIA refere como impactes na fase de exploração, a alteração da qualidade da água como consequência de
modificações nas linhas de drenagem natural, trata-se de um impacte negativo, pouco significativo, directo,
permanente, extensível e reversível; alteração das características das águas superficiais por aumento da capacidade
erosiva das linhas de água, traduzindo-se num impacte negativo, pouco significativo, directo, permanente, extensível
e reversível; alteração da qualidade da água superficial em consequência de derrames acidentais, tratando-se de um
impacte negativo, pouco significativo, directo, temporário, localizado e reversível.
Os impactes mais significativos sobre os recursos hídricos subterrâneos são, a intersecção do nível freático pela cota
da exploração, afectação das zonas de recarga dos aquíferos e aumento do risco de contaminação dos aquíferos
através de fontes poluentes. Relativamente à intersecção do nível freático, o EIA refere que durante o avanço da
exploração em profundidade, a intersecção do nível freático local implica a drenagem do aquífero provocando o seu
rebaixamento a uma escala local, tendo influência no regime de escoamento subterrâneo dos aquíferos vizinhos. No
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entanto, o EIA refere que dada a escassez de captações na envolvente da área, uma vez que o agregado
populacional mais próximo, se encontra a 1 km, a ocorrência deste impacte não acarretará certamente problemas de
grande relevância no sistema aquífero de abastecimento da região, pelo que refere tratar-se de um impacte apesar
de negativo, pouco significativo, directo, de magnitude moderada, permanente, localizado e irreversível; o impacte
resultante da modificação da qualidade da água é um impacte negativo, significativo, directo, de magnitude
moderada, temporário, local e reversível.
O EIA aponta como Medidas de Minimização:
Recursos Hídricos Superficiais
- Os trabalhos deverão ser conduzidos de forma a reduzir ao mínimo o período de tempo em que os materiais
desmontados fiquem em depósitos ou aterros provisórios;
- Deve ser criado um sistema de condução de águas de escorrência superficial adequado para a área, ponderando a
instalação de uma bacia de decantação, imediatamente antes do ponto de descarga para o meio natural;
- Os veículos devem circular em boas condições de carburação e as necessárias revisões e inspecções periódicas
devem ser efectuadas atempadamente;
- Criação de um sistema de drenagem periférico às áreas onde são desenvolvidas actividades, de modo a conduzir as
águas de precipitação, nas melhores condições até ao meio receptor natural;
- Em situações de forte aumento da precipitação, deverão ser criadas, nas linhas de água, sistemas de retenção
temporária à livre circulação de água, fazendo com que a capacidade erosiva possa ser substancialmente diminuída;
Recursos Hídricos Subterrâneos
-a remoção do horizonte de cobertura deve ser efectuada de forma faseada e em épocas do ano de pluviosidade
reduzida;
-as áreas a impermeabilizar devem concentrar-se numa mesma zona, de forma a minimizar a diminuição da área de
infiltração a intervencionar;
- os veículos devem circular em boas condições de carburação e com as necessárias revisões e inspecções periódicas
no sentido de diminuir o risco de ocorrência de situações acidentais;
- os explosivos devem ser utilizados de forma comedida e os resíduos a existir deverão ser removidos o mais
depressa possível no sentido de evitar a sua lixiviação para o aquífero;
Face ao exposto, a ARH emite parecer favorável condicionado ao cumprimento das medidas de minimização
propostas no EIA, bem com às medidas de minimização e condicionantes a seguir referidas, tendo ainda em
consideração as exposições referidas no Relatório de Consulta Pública remetido:
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Recursos Hídricos Subterrâneos
- Considera-se indispensável, face ao relatado, a elaboração de um Estudo Hidrogeológico rigoroso e pormenorizado,
que contemple a inventariação dos recursos hídricos subterrâneos potencialmente afectados pelo projecto e
apresente um modelo hidrogeológico que permita avaliar com rigor os potenciais impactes. Assim, em sede de
licenciamento deverá ser apresentado um levantamento exaustivo dos pontos de água na área da implantação do
projecto e envolvente, de modo a identificar com rigor as captações afectadas pelo projecto, dando particular
atenção às captações mais próximas da pedreira. Este levantamento deverá ser realizado com o acompanhamento
de um representante da Junta de Freguesia local, devendo incluir informação específica sobre o tipo, características
construtivas, hidrodinâmicas e hidroquímicas efectuadas "in situ". Deverá ainda ser caracterizado o actual uso de
cada captação identificada bem como a sua importância.
- Uma vez que no relatório da Consulta Pública é referido que uma das captações já foi "absorvida" e foi
demonstrada preocupação sobre possíveis afectações de outras 3 captações localizadas a menos de 50 metros da
bordadura da escavação, caso venham a ser verificadas através do estudo referido no ponto anterior, as efectivas
afectações destas captações, deverá ser garantida a reposição das condições do seu actual uso aos respectivos
proprietários, ou propor medidas de compensação, devendo qualquer das situações ser por estes aprovadas.
- Deve ser construída uma rede de piézometros, um a montante e dois a jusante, devendo ser elaborado um
programa de monitorização, que permita avaliar a qualidade da água, bem como os níveis piezométricos (devendo a
periodicidade ser mensalmente durante a exploração) e enviar para apreciação desta ARH.
-A exploração deve ser feita até uma cota que não interfira com o nível freático. No entanto, se tal vier a acontecer
deverão ser propostas medidas de minimização eficazes pelo proponente, de modo a haver garantia da não
afectação da qualidade da água.
Recursos Hídricos Superficiais
- Deverão ser construídas, as redes de drenagem - externas e internas - para encaminhamento das águas
intervenientes no local de implantação do projecto. Deverá ainda ser construída uma rede de drenagem interior com
respectivo encaminhamento destas águas para bacias de decantação. Aquando da visita foram detectadas
escorrências de águas naturais na área de exploração. Estas águas deverão ser conduzidas à rede de drenagem
exterior de modo a manterem-se livres de contaminações. O projecto da construção das redes de drenagem, bem
como da construção das bacias de decantação deverá ser remetido para apreciação da ARH;
- Deverão apresentar planta actualizada, com as respectivas redes de drenagem, interiores e exteriores, e
implantação de bacias de retenção, uma vez que foram propostas alterações aquando da visita ao local;
- Deverão proceder ao correcto armazenamento dos resíduos potencialmente contaminantes em local adequado e
impermeabilizado até serem recolhidos por empresas especializadas para o tratamento e destino final;
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- Deverá existir na área de implantação do projecto, uma zona impermeabilizada para proceder às operações de
reparação e manutenção de veículos bem como à lubrificação de máquinas e equipamentos, com local específico
para contenção dos óleos e outros resíduos líquidos, para posterior encaminhamento para destinatário autorizado ou
proceder a essas operações em empresas exteriores e evidenciar os respectivos comprovativos;
- Deverá ser garantido o não assoreamento e a não contaminação das linhas de água, bem como a capacidade de
escoamento das mesmas, de modo a não contribuir para agravar os riscos de extravasão marginal;
- Deverá ser elaborado um Plano de Monitorização que denote o não assoreamento e não contaminação das linhas
de água, bem como a não erosão dos leitos e respectivas margens. Deverá ser complementado com registos
fotográficos e a sua periodicidade deverá ser trimestral.
Mais se informa que se considera que com as medidas de minimização propostas bem como com os elementos
solicitados, sujeitos a apreciação por esta ARH, as preocupações transmitidas na consulta pública estarão
acauteladas.

6.9.

Ecologia

Da descrição do projecto já mencionada, importa dar nota de dois factos novos verificados após a elaboração do EIA
e constatados in locu:
- devido à ocorrência de um incêndio de grandes dimensões no verão de 2010, que atingiu a área do projecto e a
envolvente, o coberto vegetal foi fortemente afectado, pelo que a situação de referência sofreu alterações que
importa assinalar;
- o aditamento refere que à data da elaboração do trabalho de campo, na área de ampliação da pedreira, já tinham
sido executados os trabalhos de preparação do terreno, com a abertura de acessos, desmatação e decapagem das
terras vegetais. Por essa razão, a maioria dos impactes sobre os recursos biológicos, correspondentes à fase de
preparação, já ocorreram, pelo que não se apresentam medidas de minimização para essa fase.
Após análise do EIA, consideramos que a informação apresentada, embora deficiente em termos de informação
fotográfica, permite conhecer as características fundamentais do projecto e perceber a justificação para a sua
implementação.
A última informação entregue registou alguma evolução ao nível do enquadramento da área de estudo, da descrição
da metodologia utilizada no trabalho de campo e da caracterização da situação de referência, apresentando alguns
elementos cartográficos de apoio à avaliação.
No entanto, subsistem algumas deficiências, de que se destacam as seguintes:
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- escala inadequada da carta de biótopos – para além da carta apresentada à escala 1/25.000, importava fornecer a
informação a uma escala maior, para melhor percepção da localização e distribuição espacial dos biótopos na área de
estudo;
- resultados do trabalho de campo - o aditamento refere que o levantamento florístico não está completo, uma vez
que foi efectuado numa altura do ano desfavorável e durante um período de tempo muito restrito (mês de Novembro
de 2010). A propósito da realização do trabalho de campo em data posterior à elaboração e entrega do EIA (Abril de
2010), é de referir que os resultados apresentados são distintos dos expressos no EIA (no que respeita à fauna, por
exemplo, foram indicadas novas espécies de aves), revelando a inadequação da informação anteriormente
apresentada;
- embora na metodologia descrita para a caracterização da flora e vegetação se tenha referido o objectivo de
identificar as espécies RELAPE e da Directiva Habitats eventualmente existentes, tal não se verificou, já que apenas
se descreveram as principais espécies presentes nos dois tipos de coberto vegetal identificados.
O EIA refere que a área do projecto não se insere em nenhuma área sensível, sem contudo explicitar que se
considera como áreas sensíveis as expressas no Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com a última
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005 de 8 de Novembro.
O aditamento menciona também que a área do projecto não se insere em nenhuma área do SNAC
(Áreas Protegidas ou Rede Natura 2000) e em Biótopos Corine.
O aditamento refere a existência na área a licenciar de um coberto vegetal dominado por povoamento misto de
eucalipto e pinheiro bravo e por estrato arbustivo, quase completamente carbonizados pelo incêndio atrás
mencionado.
Na área envolvente assinala a presença de povoamentos florestais dominados por eucalipto, com pequenas manchas
isoladas de pinheiro bravo. Refere também a existência de um sub-bosque denso no eucaliptal composto por
espécies da vegetação natural e de alguns poucos exemplares de sobreiros. São ainda mencionadas as espécies que
compõem o estrato arbustivo que domina o coberto vegetal na área adjacente à pedreira e espécies arvenses.
Relativamente à fauna, o EIA assinala a degradação das comunidades faunísticas da área de estudo devido à
actividade antropogénica na zona e, para o local da pedreira, a muito reduzida ocorrência de espécies animais.
Refere que a utilização do local pela fauna é marginal, resultante da presença dos biótopos florestal e arbustivo na
envolvente. Para além destes biótopos menciona a existência de uma pequena linha de água de carácter temporário
na área de expansão.
No estudo dos mamíferos o EIA salienta que a área está muito depauperada por perturbações antropogénicas e pela
fragmentação das zonas de habitat favorável. Refere que a maioria das espécies referenciadas para a área
envolvente são comuns em toda a região e algumas delas possuem estatuto de conservação desfavorável.
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Quanto à avifauna, o estudo referencia a possível existência na envolvente da pedreira de um conjunto de espécies,
algumas das quais com estatuto de conservação desfavorável.
No que concerne à herpetofauna o estudo refere que, atendendo às acções de desmatação e decapagem no local da
pedreira só é previsível a ocorrência de espécies na sua orla e sem estatuto de conservação desfavorável. Prevê que
na área envolvente os répteis serão mais comuns, destacando dois.
Relativamente à linha da água admite ser possível ocorrerem algumas espécies de anfíbios, mas em pequeno
número, uma vez que esta não tem carácter permanente.
Ao nível dos invertebrados refere que, aparentemente, a área da pedreira e envolvente possuem uma elevada
diversidade.
Tendo em conta a reduzida profundidade da caracterização da situação de referência apresentada, a análise de
impactes elaborada, bem como as medidas de minimização propostas, apresentam um nível de rigor de análise
correspondente.
Pelas razões descritas na introdução deste parecer o EIA não apresenta a avaliação de impactes para a fase de
preparação.
Relativamente à avaliação de impactes, para as fases de exploração e desactivação, o estudo concluiu que estes
serão negativos, mas pouco significativos, destacando o impacto negativo significativo decorrente do incêndio já
referido e o facto de a área de influência da pedreira não incluir valores naturais relevantes. Apenas considera
significativos os impactes resultantes do movimento de veículos no acesso à pedreira pela probabilidade de
atropelamento de pequenos animais.
O EIA refere o contributo da pedreira contígua a esta ao nível dos impactes cumulativos sobre a vegetação, sem
apresentar, no entanto, qualquer outra informação. Deste modo, considera-se que os impactes cumulativos não
foram devidamente avaliados, tendo em conta que o EIA refere que na área em análise, classificada como zona de
exploração de granitos, existe uma exploração intensiva de pedreiras, e outras actividades, bem como impactes
decorrentes da circulação viária, o que não foi devidamente revelado e analisado.
No que respeita às medidas de minimização propostas no EIA, apresentadas em conjunto para a flora e a fauna,
(aditamento-pág.23 a 25), afiguram-se globalmente adequadas, pelo que deverão ser transpostas para a DIA. Parte
das medidas não são específicas, aplicando-se a outros descritores ambientais relacionados, (solos, recursos hídricos,
paisagem, ruído e qualidade do ar), assinalando-se a importância da implementação do PARP. A estas medidas
deverão as seguintes, aplicáveis a esta tipologia de projecto:
1. Deverá preservar-se a vegetação subsistente nas áreas para as quais não está previsto ampliar a exploração,
localizando as máquinas ou eventuais novas instalações nas zonas desprovidas de coberto vegetal;
2. Os trajectos a utilizar pelos equipamentos móveis deverão ser definidos e sinalizados, evitando a circulação e o
aparcamento dos equipamentos fora dos acessos e dos locais para tal definidos;
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3. As desmatações dos sectores de ampliação da pedreira, deverão ser realizadas faseadamente, procedendo-se à
desmatação por faixas de terreno, à medida do avanço da exploração naqueles sectores;
4. Deverá assegurar-se a realização das desmatações e de todos os trabalhos de preparação dos terrenos para
extracção, fora das épocas de nidificação e reprodução (entre 15 de Março e 15 de Julho), de modo a reduzir os
níveis de perturbação das espécies faunísticas existentes na área nos períodos mais críticos;
5. As desmatações deverão ser feitas com uma sequência que possibilite a existência de áreas que possam
funcionar como corredores de fuga para animais de locomoção lenta;
6. Deverão se implementadas as medidas de recuperação ambiental e paisagística propostas no PARP logo que haja
áreas desactivadas onde estas possam ser concretizadas, recorrendo às espécies vegetais indicadas neste plano;
7. Deverá ser assegurada a completa a recuperação ambiental e paisagística da pedreira após a desactivação,
implementando as seguintes medidas:
- Vedar todo o perímetro da área em recuperação com uma rede de malha hexagonal, preferencialmente de cor
verde, devidamente fixada em prumos de madeira, que impeça a passagem a pessoas e máquinas, mas
possibilite a passagem de pequenos animais;
- Formar um único acesso aos terrenos em recuperação e proceder periodicamente à limpeza desse acesso
principal, bem como dos acessos secundários, mantendo-os transitáveis;
- Colocar sinalização que indique tratar-se de uma zona em recuperação, advertindo para eventuais zonas
perigosas e zonas em que a recuperação se afigure mais sensível;
- Estabelecer um programa de monitorização das condições de drenagem, de estabilidade dos terrenos e do
estado de desenvolvimento das espécies vegetais, para que possam ser implementadas, atempadamente, as
acções correctivas que se revelarem adequadas.
Devem também ser tidas em conta as medidas mitigadoras definidas noutros domínios deste estudo, em particular
as medidas propostas para mitigar os impactes nos solos, nos recursos hídricos, no ambiente acústico, na qualidade
do ar e na paisagem.
Em conclusão, não obstante a informação adicional ao EIA não ter esclarecido completamente as questões que
apontámos no parecer anterior relativamente à caracterização da situação de referência e avaliação de impactes, a
informação que recolhemos na visita ao local permitiu constatar que o coberto vegetal da área de intervenção sofreu
uma acentuada degradação resultante do incêndio de 2010. Em conjunto com os trabalhos de exploração em curso
na pedreira, esta ocorrência conduziu a um significativo empobrecimento da área afectada, quer em termos de
valores naturais, quer ao nível paisagístico. Não detectámos no local valores naturais que se afigurem relevantes.
Não obstante, tendo em atenção o referido neste parecer, o facto de o EIA apontar para a área envolvente a
probabilidade de ocorrência de algumas espécies com estatuto de conservação desfavorável, a ausência de uma
avaliação adequada dos impactes cumulativos e a ausência de resposta à solicitação de parecer ao ICNB,
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consideramos que o projecto pode ser aprovado condicionado à implementação das medidas de minimização
mencionadas.
Cabe ainda dar nota, no que se refere às questões levantadas no âmbito da consulta pública e, tendo em
consideração o conhecimento existente, que as medidas de minimização atrás propostas darão resposta suficiente às
preocupações manifestadas.

6.10.

Património Arqueológico, Arquitectónico e Cultural

Direcção Regional de Cultura do Norte
A análise efectuada à área do projecto apresenta uma listagem de elementos patrimoniais identificados numa área
geográfica dispersa e que se distancia relativamente ao projecto, entre os 2000 e os 500m. Apresenta a ficha do
Povoado de São Silvestre, elemento patrimonial omisso no anterior estudo.
De acordo com o estudo, particularmente para o património arqueológico, existe o risco de destruição aquando da
realização de obras não sujeitas a Avaliação Ambiental. Em casos como o presente, em que o projecto é submetido a
AIA, o estudo realizado permite salvaguardar toda a informação existente, correspondente a antiga ocupação
humana do território, identificada na área em estudo.
No EIA, e no que respeita à fase de Construção, o estudo considera inconclusivo que para a área do projecto não
possam resultar afectados valores patrimoniais, uma vez que a área em causa encontra-se coberta de vegetação,
não permitindo uma observação rigorosa da superfície do terreno.
No entanto, é apresentado como principal impacte patrimonial a intercepção de áreas do Povoado São Silvestre com
a área do projecto.
Para a fase de exploração não são previstos quaisquer tipos de impactes sobre elementos patrimoniais.
Não sendo expectáveis impactes sobre elementos patrimoniais na fase de desactivação, poderá ocorrer essa
possibilidade aquando da instalação de estaleiros para a desactivação do projecto.
Atendendo à análise e avaliação efectuada, as medidas de minimização apresentadas de carácter geral, na fase de
Construção, passam pela realização de prospecções arqueológicas sistemáticas, após a desmatação das áreas em
que a visibilidade não permitiu a sua realização, e o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações
que impliquem mobilização de terras, em todas as fases de obra, tal como aberturas de caminhos, estaleiros e
desmatação.
Nas medidas de carácter específico propõe-se a realização de sondagens manuais de diagnóstico na área de
intercepção do povoado e o projecto da pedreira, de acordo com a cartografia existente no PDM de Viana do Castelo.
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Na fase de desactivação não são aduzidas medidas de mitigação, no entanto, é recomendada a revisão do projecto
de forma a avaliar a incidência das acções propostas para esta fase sobre qualquer elemento patrimonial
identificado.
A medida preconizada, para a fase de Exploração, passa pelo acompanhamento arqueológico de todos os trabalhos
que impliquem revolvimento de terras ou alteração da topografia original do terreno, excepcionando a área que
intercepta com a área do Povoado São Silvestre, que será submetido a uma intervenção arqueológica prévia ao inicio
da exploração da pedreira (sondagens arqueológicas).
Para a fase de exploração não são apresentados planos de monitorização.
Recomendamos que seja efectuada uma monitorização aos elementos construídos identificados no monte de S.
Silvestre, de forma a garantir a sua estabilidade estrutural. Para esse efeito deverá ser apresentado um plano de
monitorização aos elementos construídos identificados no monte de S. Silvestre.
Para a fase de desactivação recomenda-se a revisão do projecto no sentido de se avaliar as acções para a realização
desta tarefa e identificar as implicações decorrentes das acções necessárias para desenvolvimento desta tarefa sobre
os elementos patrimoniais identificados ao longo de todo o processo.
Regista-se que não são indicadas medidas de requalificação paisagística da área intervencionada nem a reposição de
cotas o mais próximas das registadas na situação de referência, que no nosso entendimento, são indispensáveis para
uma adequada requalificação patrimonial da área do projecto.
No que respeita a lacunas de informação ou de conhecimento reconhece-se que o trabalho desenvolvido de
prospecção sistemática do terreno não foi realizado nas melhores condições, atendendo à presença de vegetação
que impediu a observação do terreno.
De igual forma, a existência de diversos elementos patrimoniais na zona geográfica próxima, leva a considerar a
forte probabilidade de ocorrência de novos elementos patrimoniais, na área do projecto de ampliação da pedreira n.º
6429 “Serreleis”. Assim, considera-se inconclusivo que na área de implementação do projecto não possam surgir
outros elementos patrimoniais.
Em conclusão, considera-se que o presente estudo não é conclusivo quanto à existência de novos elementos
patrimoniais na área de projecto, sendo que, as medidas de minimização/mitigação apresentadas e já elencadas
neste parecer, serão suficientes para salvaguardar o património existente no local.
Quanto ao Resumo Não Técnico, verificam-se algumas incorrecções e incongruências entre o proposto no RNT e o
constante no relatório do EIA. Estas disparidades de informação levam a análises e resultados diferentes entre os
dois documentos, facto que não nos parece correcto.
Na situação de referência é referido que a área do Povoado São Silvestre não irá ser intervencionado, facto que no
EIA não é indicado. Logo a medida de minimização indicada no RNT é o acompanhamento, medida essa que no EIA
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passa pela escavação arqueológica/sondagens. A informação constante neste documento parece-nos pouco cuidada,
razão pela qual existe esta discrepância entre textos.
Face ao exposto, consideram-se que as medidas apresentadas no presente EIA, referentes ao descritor Património,
de um modo geral são adequadas face às expectativas existentes para o local, devendo no entanto ser contempladas
as indicadas no presente parecer quanto às medidas indicadas para monitorização, fase de exploração e de
desactivação.
IGESPAR
A pedreira possui actualmente uma área já licenciada e pretende ampliar a sua zona de exploração. Com esta
pretensão será possível evitar a colisão da área de lavra com a zona de protecção ao Castro de S. Silvestre,
identificada no Plano Director Municipal de Viana do Castelo.
Assim, com o licenciamento desta área de ampliação, o promotor poderá explorar a nova área, a qual está
subjacente ao presente processo de avaliação, em detrimento da exploração da área já licenciada.
Desta forma, não existirão, salvo alguma alteração de intenções no futuro, razões para que se proceda à execução
de sondagens arqueológicas na área anteriormente prevista para a exploração e já licenciada.
As outras medidas de minimização de impactes, expostas no relatório do descritor patrimonial para o EIA e vertidas
no mesmo, deverão ser inteiramente cumpridas.
Contudo, tendo sido verificado aquando da visita da CA, no dia 2 de Março de 2011, que é intenção do promotor
alterar a localização da área de lavra para ampliação da pedreira, dentro da área já licenciada, de forma a garantir a
não sobreposição da área de exploração com o sítio arqueológico do Castro de S. Silvestre, será necessário procederse a uma readequação do Plano de Lavra, claramente exposta no projecto em avaliação.
Assim, será necessário que fique exposto no projecto de ampliação da área de lavra qual a sua localização
cartográfica exacta, suprimindo-se como possível área de lavra, aquela que coincide com o Castro de S. Silvestre e
respectiva zona de protecção, plasmada em sede de PDM.
Desta forma, não será necessária a execução de sondagens arqueológicas para avaliação prévia da área de lavra.
As restantes medidas de minimização de impactes já previstas na avaliação ambiental executada e vertidas no EIA,
deverão ser garantidas. Sobretudo, deverão ser tomadas medidas para que se proceda a nova prospecção da área
de lavra, em condições de visibilidade mais favoráveis, ou seja, após a preparação do terreno para lavra
(devidamente desmatado). Do mesmo modo terá de ser executado o acompanhamento arqueológico de todas as
acções relacionadas com a preparação da nova área de lavra, sendo que esta terá obrigatoriamente de ser realizada
de uma só vez, de forma a garantir o seu integral acompanhamento.
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7. Pareceres Externos
Tal como mencionado anteriormente, no âmbito da presente avaliação foram solicitados pareceres à Câmara
Municipal de Viana do Castelo (CMVC), a Direcção Regional de Economia do Norte (DREN), Autoridade Florestal
Nacional (ANF), Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN), Direcção Geral de Energia e Geologia
(DGEG), Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNB).
A leitura integral dos pareceres das entidades que responderam pode ser efectuada por consulta aos mesmos que
constam em anexo, destacando-se seguidamente os excertos de maior relevância:
A Câmara Municipal de Viana do Castelo informou que não vê inconveniente na aprovação do EIA da ampliação da
pedreira de granito ornamental n.º 6429 - Serreleis desde que sejam cumpridas as condições referidas no seu
parecer que se anexa. Contudo transcrevem-se as conclusões:
“No seguimento do exposto concluímos que a Câmara Municipal de Viana do Castelo não vê inconveniente na

aprovação do EIA da ampliação da pedreira de granito ornamental n.º 6429 - Serreleis desde que sejam cumpridas
as condições seguintes:
1.As entidades que legalmente se devem pronunciar, no âmbito da legislação específica relativa às Servidões
Administrativas e Restrições de Utilidade Pública, assinaladas na planta de condicionantes que integra o PDM, e das
disposições que decorrem da classificação do solo de acordo com o uso deste, emitam parecer favorável.
1.1.Assim, a pretensão carece do parecer favorável das seguintes entidades exteriores ao município:
- Administração da Região Hidrográfica do Norte, I.P. - ARHN: no âmbito da Lei 58/2005, de 29 de Dezembro, que
aprova a Lei da Água, e tendo em atenção as disposições que constam da Lei 54/2005, de 15 de Novembro, que
estabelece a Titularidade dos Recursos Hídricos.
- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN), dado ser aplicável o regime da REN;
- Direcção Geral de Florestas, uma vez que está em causa uma alteração que prevê uma utilização não florestal do
solo;
- EDP dado o atravessamento de uma linha aérea de média tensão.
1.2. Sendo que a área objecto do pedido está classificada como Solo Rural, e inserida numa extensa Área Percorrida
por Incêndios, deve ser solicitado o reconhecimento de que se trata de uma acção de interesse público (ou de um
empreendimento com relevante interesse geral) por despacho conjunto dos membros do Governo responsáveis pelas
áreas do ambiente e do ordenamento do território e da agricultura e do membro do Governo competente em razão
da matéria, na medida em que o levantamento das proibições identificadas no art. 1º do Dec. Lei 55/2007, de 12 de
Março, opera por efeito desse reconhecimento, o qual pode ser requerido a todo o tempo, como dispõe o n.º 5 do
mesmo artigo.
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1.3. Dada a estrema Sudoeste do polígono da exploração se inserir numa Zona de Protecção a Imóveis Não
Classificados - Castro e Capela de S. Silvestre, a pretensão é acompanhada de um relatório arqueológico - Anexo 12
do EIA, Relatório Técnico, com alterações que constam do Anexo 8 do “Pedido de Elementos Adicionais” -e do
correspondente parecer favorável emitido pelo IGESPAR.
2. Nas zonas de defesa, e no que respeita à linha eléctrica de média tensão, que atravessa a área da exploração,
deve ser observada a distância de protecção correspondente - 30 metros, como dispõe do Anexo II ao Dec. Lei
270/2001, de 6 de Outubro.
Esta condicionante deve ser vertida sobre as plantas “Anexo 4”, Plano de Lavra, Situação Actual, do EIA e “Anexo 7”,
Plano de Lavra, Situação Final, do documento “Pedido de Elementos Adicionais” e os impactos correspondentes
tratados ao nível da pretensão.
3. O abate de sobreiros, conforme parecer já emitido pela Autoridade Florestal Nacional, Ministério da Agricultura, do
Desenvolvimento Rural e das Pescas - “Anexo 22” do EIA, Relatório Técnico - deve ser precedido da necessária
autorização.
Nessa medida parece-nos que deve ser efectuado o levantamento da localização de cada um dos sobreiros existentes
no terreno e identificados aqueles cujo abate poderá ser fundamental para a viabilização da exploração.
4. Parece-nos necessária a elaboração de um plano geral de distribuição destas pargas ao longo da área da
exploração uma vez que, enquanto aguarda utilização na recuperação dos taludes ou em aterros, a cobertura
existente antes da exploração pode ser empregue para colmatar alguns dos impactos referidos1 - como é o caso da
constituição de barreiras anti-poeira,anti-ruído ou barreiras visuais.
5.Quanto aos acessos na área da intervenção consideramos que o pedido deve ser acompanhado dos
esclarecimentos necessários à verificação de todas as implicações que resultam desta acção, de entre os quais se
destaca o levantamento desenhado dos acessos que existiam e daqueles que foram entretanto abertos.
É o caso da avaliação de possíveis impactos sobre a Zona de Protecção a Imóveis Não Classificados - Castro e Capela
de S. Silvestre - e do necessário acompanhamento arqueológico.
6. Sejam prestados esclarecimentos às questões suscitadas relativamente à eficácia, ao número e à localização das
bacias de decantação e, caso se conclua ser necessário, seja apresentado um aditamento ao pedido que satisfaçam
esses requisitos.
7. Devem ser definidos, em peça desenhada, os locais reservados para parques de blocos e para escombreiras e
reportados todos os impactos que estes depósitos terão na área da exploração e no espaço adjacente.

1

Até porque a protecção das “pargas com sementeira de espécies herbáceas” - página 13 do “Pedido de Elementos

Adicionais”- constitui uma medida de minimização do impacto “emissão de poeiras”.
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8. Uma vez que é ponderada a instalação de telheiros para a transformação do granito em bruto em guias de
perpeanho parece-nos que deve ser apresentada a solução técnica para as questões relacionadas com o depósito e
tratamento das lamas e lodos que resultam dessa actividade, a fim de se evitar a contaminação dos solos, das linhas
de drenagem das águas pluviais e dos lençóis freáticos.
9. Os elementos que integram o Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística deverão ser melhor explicitados ou,
eventualmente, reavaliados na medida em que o orçamento parece não ter correspondência, em alguns dos seus
itens, com a intervenção de recuperação submetida a apreciação.
10. Alertamos ainda para o facto de se referir (pág. 14 “Pedido de Elementos Adicionais”) que a cartografia utilizada
nas cartas do PDM é de Abril de 2008 quando na verdade esta data de 1996.”
Sobre este parecer da Autarquia, a CA considera que as questões relevantes já estão acauteladas quer nas
condicionantes quer nas medidas de minimização a constar na DIA, enquanto que sobre a referência aos pareceres
favoráveis da ARHN e da CCDRN consideram-se desnecessários dado que são instituições que integram a CA e já
emitiram os seus pareceres anteriormente expostos. Uma vez que o abastecimento de energia eléctrica é efectuado
por um Posto de Transformação com uma potência de 160 KVA, propriedade do proponente, não se considerou
necessário solicitar parecer específico à EDP.

A DGEG emite parecer favorável ao projecto e informa que do ponto de vista dos Recursos Geológicos, não Vê
inconveniente à implementação do projecto desde que sejam adoptadas as medidas de minimização e
implementados os programas de monitorização propostos;
A DREN, como já mencionado, não chegou a nomear o seu representante para a CA, tendo, contudo, emitido
parecer, de uma forma geral favorável à instalação e ampliação deste tipo de unidades industriais desde que seja
respeitada a legislação regulamentadora do exercício da actividade de exploração de pedreiras através da aplicação
das melhores técnicas disponíveis no sentido de serem minimizados os impactes negativos causados por esta
actividade e sejam respeitadas as regras definidas pelos planos que definem e regulamentam o ordenamento do
território.
A DRAPN embora não tenha enviado o parecer em tempo, informou que não são considerados previsíveis impactes
negativos significativos, resultantes do projecto, para as actividades agrícolas e populações rurais.
O ICNB e a AFN não emitiram parecer, mesmo após envio de fax a 15 e a 14 de Abril de 2011, respectivamente, a
reforçar este pedido.

8. Consulta Pública
Conforme referido no Relatório da consulta Pública deste projecto, considerando que o projecto se integra na lista do
Anexo II do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio com a redacção dada pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de
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Novembro, a Consulta Pública decorreu durante 21 dias úteis, tendo o seu início no dia 11 de Fevereiro de 2011 a 11
de Março de 2011.
Durante o período de Consulta Pública foram recebidas por fax, em 11/03/2011, e posteriormente por correio,
conforme cópias em anexo, três exposições, nomeadamente, uma da Junta de Freguesia de Cardielos e duas da
Junta de Freguesia de Nogueira, uma das quais em representação da população da Freguesia de Nogueira da qual
consta, em acordo com o descrito na mesma exposição, um “Abaixo-assinado da população dessa freguesia de
Nogueira (585 assinaturas).”
Acresce informar que as reclamações que deram entrada na CCDRN, dentro do prazo da Consulta Pública e que
constam do Relatório da Consulta Pública, foram também remetidas pelas mesmas entidades reclamantes para a
Secretaria de Estado do Ambiente e Governo Civil que as reencaminharam para esta CCDRN.
Atendendo ao exposto no Relatório da Consulta, a CA considera que as questões colocadas nas reclamações estão
devidamente acauteladas, na medida do possível, nas condicionantes, medidas de minimização e planos de
monitorização propostos, conforme também referido nos respectivos pareceres sectoriais.

9. Monitorização
De acordo com o disposto no Decreto-lei n.º 69/2000, de 3 de Maio (com as alterações introduzidas pelos DecretosLeis n.ºs 74/2001, de 26 de Fevereiro, e 69/2003, de 10 de Abril, e pela Lei n.º 12/2004, de 30 de Março e alterado
recentemente pelo Decreto-lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro), a implementação das medidas de minimização
propostas será objecto de um Plano de Monitorização. Este plano visa a verificação da implementação das medidas de
minimização propostas assim como a monitorização de certas variáveis ambientais de modo a verificar a eficácia das
referidas medidas e permitir o ajuste das mesmas nos factores do ambiente que se apresentam mais gravosos dada a
natureza da intervenção.
Ficará

a

cargo

da

empresa

o

registo

da

informação

decorrente

das

acções

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.
Os descritores ambientais que devem continuar a ter um plano de monitorização regular e calendarizado são: Ruído
Ambiental, Vibrações, Qualidade do Ar – Poeiras (PM10), Recursos Hídricos, Resíduos, Arqueologia e a Recuperação
Paisagística.

A CA propõe a apresentação de novos Planos de Monitorização, designadamente, um novo Plano de Monitorização
das Vibrações, de um Plano de Monitorização do Património Cultural e apresentação de um Plano de Monitorização
de Erosão e Assoreamento.
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10. Conclusões e Recomendações
Após a avaliação do EIA e do Aditamento, bem como os resultados da Consulta Pública, considera-se que a
informação reunida e disponibilizada constitui um suporte capaz de apoio à tomada de decisão, designadamente, o
EIA e respectivos aditamentos.
Face ao exposto ao longo do presente Parecer Final, e tendo em consideração que os impactes mais significativos
poderão ser minimizados se forem implementadas as adequadas medidas de minimização, propõe-se a emissão de
parecer favorável ao Projecto de Ampliação da Pedreira de granito Ornamental nº 6429 – SERRELEIS,
condicionado ao cumprimento, pelo proponente, das condicionantes, elementos a entregar em sede de
licenciamento, medidas de minimização, medida de compensação e programas de monitorização a seguir indicados.
Condicionantes
1.

Interdição da intervenção em simultâneo das Zonas de Exploração I e II do Plano de Lavra. Faseamento da
Recuperação Paisagística de forma a que apenas se explore a Zona de Exploração I após total recuperação da
Zona de Exploração II, já intervencionada.

2.

Garantir que a exploração não incida com o sítio arqueológico do Castro de S. Silvestre, designadamente, a zona
de protecção, de acordo com o definido no PDM;

3.

Remover, no prazo de 3 meses a partir da emissão da DIA, qualquer tipo de materiais ou blocos provenientes da
exploração e, actualmente depositados no caminho público ou em terrenos adjacentes situados nos limites da
área a licenciar;

4.

Construção, no prazo de um ano a partir da data de emissão da DIA, da rede de drenagem de águas pluviais externas e internas – garantindo o respectivo encaminhamento para bacias de decantação também a construir,
de acordo com os projectos a aprovar previamente pela ARHN;

5.

Implementação, no prazo de um ano a partir da data de emissão da DIA, de uma rede de piézometros, um a
montante e dois a jusante da área de escavação, com base num programa de monitorização a apresentar em
fase de licenciamento;

6.

Prestação da caução do PARP, a determinar pela CCDR-N, nos termos previstos no art.º 52 do Decreto-Lei n.º
270/2001, de 6 de Outubro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro. O orçamento que será
considerado para efeitos do cálculo da caução deverá ser o apresentado em sede de licenciamento, no âmbito da
reformulação do PARP exigida;

7.

Obtenção de parecer favorável da Autoridade Florestal Nacional (AFN), face à ocupação de espaços florestais;

8.

Sendo que a área objecto do pedido está classificada como Solo Rural, e inserida numa extensa Área Percorrida
por Incêndios, deve ser solicitado o reconhecimento de que se trata de uma acção de interesse público (ou de
um empreendimento com relevante interesse geral) por despacho conjunto dos membros do Governo
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responsáveis pelas áreas do ambiente e do ordenamento do território e da agricultura e do membro do Governo
competente em razão da matéria, na medida em que o levantamento das proibições identificadas no art. 1º do
Dec. Lei 55/2007, de 12 de Março, opera por efeito desse reconhecimento, o qual pode ser requerido a todo o
tempo, como dispõe o n.º 5 do mesmo artigo;
9.

Ao cumprimento das medidas e acções relativas à presença e protecção das florestas contra incêndios,
considerando o estabelecido pelo Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de Junho;

10. Implementação e cumprimento rigoroso das Medidas de Minimização e dos Planos de Monitorização, elencados
na DIA e nos termos em que vierem a ser aprovados em sede de licenciamento, e às demais medidas
consideradas de conveniente implementação no decurso da execução do projecto.
Elementos a entregar em sede de licenciamento
1.

Apresentação à Autoridade de AIA, para validação, da reformulação do Plano de Monitorização das Vibrações
geradas na fase de exploração, que contemple já uma primeira monitorização das vibrações. Os Pontos de
Medição a constar neste Plano de Monitorização devem corresponder às edificações sensíveis existentes na
envolvente, nomeadamente, entre outras, a Igreja de S. Cláudio;

2.

Apresentação, à Autoridade de AIA, para validação, de um Plano de Monitorização dos Piezómetros que permita
avaliar os níveis piezométricos, bem como a qualidade da água subterrânea, com uma periodicidade mensal
durante a fase de exploração;

3.

Apresentação, à Autoridade de AIA, para validação, de um Plano de Monitorização de Erosão e Assoreamento da
área envolvente, com o objectivo de prevenir a contaminação das linhas de água, a erosão dos leitos e
respectivas margens, os riscos de extravasão marginal e conhecer a capacidade de escoamento das mesmas.
Deverá ser complementado com registos fotográficos e registar periodicidade trimestral.

4.

Realização de um Estudo Hidrogeológico rigoroso e pormenorizado, que contemple a inventariação dos recursos
hídricos subterrâneos potencialmente afectados pelo projecto e apresente um modelo hidrogeológico que
permita avaliar com rigor os potenciais impactes. Deverá ser apresentado um levantamento exaustivo dos pontos
de água na área da implantação do projecto e envolvente, de modo a identificar com rigor as captações
afectadas pelo projecto, dando particular atenção às captações mais próximas da pedreira e que tenha em
atenção as situações identificadas na Consulta Pública. Este levantamento deverá ser realizado com o
acompanhamento de um representante da Junta de Freguesia local, devendo incluir informação específica sobre
o tipo, características construtivas, hidrodinâmicas e hidroquímicas efectuadas in situ. Deverá ainda ser
caracterizado o actual uso de cada captação identificada bem como a sua importância. Caso venham a ser
verificadas afectações destas captações, deverá ser proposto um plano que garanta a reposição das condições
do actual uso pelos respectivos proprietários, ou propor medidas de compensação, devendo qualquer das
situações ser por estes aprovadas. Este estudo deverá ser remetido à AAIA, para análise, previamente ao
licenciamento da ampliação em causa;
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5.

Apresentação do projecto de construção das redes de drenagem (internas e externas), bem como do projecto de
construção das bacias de decantação, já com aprovação prévia da ARHN;

6.

Apresentação, à Autoridade de AIA, de um estudo com o levantamento e o registo das situações de eventuais
anomalias existentes na Igreja de S. Cláudio, já com parecer validado pela Direcção de Cultura do Norte;

7.

Realização de um estudo paisagístico de avaliação do alcance visual do projecto, em particular, em relação aos
eixos rodoviários, considerando a diferença de cota que existirá em ambas as áreas de exploração. Este estudo
deverá demonstrar que o reforço da cortina arbórea é suficiente para mitigar, durante o período em que a lavra
esteja a desenvolver-se em flanco de encosta, os impactes visuais. Se tal não vier a ser passível de
demonstração cabal, então deverá equacionar a necessidade de recorrer a outras soluções de revestimento
vegetal em paredes verticais, para revestimento das paredes das banquetas, e, assim, demonstrar até que cota
será necessário proceder a uma intervenção desta ordem, para mitigação do impacte visual. Nesta situação,
estas novas medidas deverão ser incluídas no PARP. Este estudo deverá ser remetido à AAIA, para análise e
validação, previamente ao licenciamento da ampliação em causa;

8.

Apresentação da reformulação do Plano de Pedreira, atendendo às condicionantes impostas e aos resultados dos
estudos a apresentar incluindo a actualização do levantamento topográfico de toda a área da pedreira, com
localização das áreas reservadas para parques de blocos, escombreiras, pargas, redes de drenagem (interiores e
exteriores), e bacias de retenção.

Medidas de Minimização e Planos de Monitorização
MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
1. Cumprir as zonas de defesa definidas no Plano de Lavra, interditando a deposição nestas, mesmo que provisória,
de terras e escombros, mantendo-as isentas de materiais e equipamentos, preservando o seu coberto vegetal;
2. O material que resulte da decapagem deve ser armazenado em pargas para utilização na recuperação da
pedreira no final da exploração;
3. Deverão ser aproveitadas e rentabilizadas vias de acesso existentes ou as novas vias a criar serão definidas de
forma a proporcionarem acesso ao maior número possível de locais;
4. As diferentes infra-estruturas deverão estar concentradas numa área definida para o efeito, de modo a que sejam
diminuídas as zonas alvo de terraplanagem e escavações, conforme definido no PARP;
5. De forma a atenuar a continuada degradação do maciço granítico, devem ser saneados os blocos que se
encontrem em situação instável e que possam constituir risco de queda;
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6. Correcta implementação das pegas de fogo propostas no Plano de Lavra, cumprindo as normas de segurança,
sendo estas, passíveis de serem optimizada no decurso da exploração através de ajustamentos sucessivos dos
parâmetros, de modo a que se obtenha o grau pretendido de fracturação da rocha com um menor consumo
específico de explosivo;
7. Previamente à detonação, é emitido um sinal sonoro e é interrompido o trânsito dos caminhos que se
movimentam para o interior da Pedreira ou no interior da mesma;
8. Implementação de um Plano de Manutenção Preventiva de todos os equipamentos, de forma a evitar eventuais
derrames para o solo;
9. Deverá existir na área de implantação do projecto, uma zona impermeabilizada para proceder às operações de
reparação e manutenção de veículos bem como à lubrificação de máquinas e equipamentos, com local específico
para contenção dos óleos e outros resíduos líquidos, para posterior encaminhamento para destinatário
autorizado ou proceder a essas operações em empresas exteriores e evidenciar os respectivos comprovativos;
10. Promover uma drenagem adequada e condução a tratamento de todos os efluentes produzidos;
11. Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da pedreira não fiquem obstruídos ou em más condições
possibilitando a sua normal utilização por parte da população local;
12. Proceder, no prazo de um ano a partir da emissão da DIA, à vedação total da pedreira e respectiva sinalização;
13. Evitar a passagem de camiões pelas populações próximas procurando caminhos alternativos;
14. Privilegiar a contratação de trabalhadores locais garantindo a devida formação profissional;
15. Disponibilização e publicitação de um livro de registo nas Juntas de Freguesia, para receber as eventuais
reclamações e/ou pedidos de informação;
16. Elaboração e envio à Autoridade de AIA de um relatório anual, relativo à recepção e processamento das
reclamações e pedidos de informação recebidos através do canal de comunicação referido anteriormente;
17. -Plantação de cortinas arbóreas e vegetação própria da região, de forma a reduzir a propagação de partículas,
suficiente à mitigação dos impactes visuais de maiores distâncias, em particular em relação aos eixos
rodoviários, durante o período em que a lavra esteja a desenvolver-se em flanco de encosta, preservando toda a
vegetação envolvente que não será afectada pelo projecto de ampliação;
18. Relativamente aos equipamentos da lavra, nomeadamente perfuradoras e martelos pneumáticos, devem
trabalhar em ambiente húmido, evitando desta forma o aparecimento e a propagação de poeiras;
19. Rega regular dos caminhos e acessos à exploração das pistas de rodagem das máquinas sempre que tal se
justifique, incluindo a aspersão controlada sobre as pilhas de materiais depositados na área da Pedreira, em
particular durante períodos secos;
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20. Aquisição, utilização e manutenção de equipamentos homologados pela CE no que respeita à emissão de
poluentes gasosos para a atmosfera provocado pelos motores e com níveis de potencia sonora dentro dos
valores admissíveis e garantidos pelo fabricante (homologados segundo normas de certificação acústica e de
acordo com a Directiva Máquinas);
21. Os camiões de transporte de inertes acabados deverão circular com a carga devidamente protegida por uma
lona;
22. Limitar e controlar a velocidade dos veículos pesados no interior da área de exploração, nomeadamente nos
acessos de terra batida;
23. Manutenção da bacia (tanque) de retenção de óleos (novos e usados) e encaminhamento destes resíduos para
empresas devidamente licenciadas, de forma a evitar eventuais contaminações e derrames para o solo e
aquíferos;

24. Correcto acondicionamento de todos os resíduos no actual armazém que, para o efeito, se encontra
impermeabilizado, e posterior encaminhamento para empresas autorizadas;
25. Recuperar as áreas existentes que não serão afectadas nem necessárias para o desenvolvimento da exploração;
26. Deverá ser garantido o não assoreamento e a não contaminação das linhas de água, bem como a capacidade de
escoamento das mesmas, de modo a não contribuir para agravar os riscos de extravasão marginal;
27. A exploração deve ser feita até uma cota que não interfira com o nível freático. No entanto, se tal vier a
acontecer deverão ser propostas pelo proponente medidas de minimização eficazes, de modo a garantir a não
afectação da qualidade da água;
28. Nas situações de forte aumento da precipitação, devem ser criadas, nas linhas de água, sistemas de retenção
temporária à livre circulação da água, fazendo com que a capacidade erosiva seja substancialmente diminuída;
29. Concentração das áreas impermeabilizadas, de forma a minimizar a diminuição da infiltração;
30. Deverá preservar-se a vegetação subsistente nas áreas para as quais não está previsto ampliar a exploração,
localizando as máquinas ou eventuais novas instalações nas zonas desprovidas de coberto vegetal e evitar o
derrube de espécies arbóreas de elevado porte que, na área do projecto e na sua vizinhança, possam continuar
a constituir o habitat preferencial de certas espécies da avifauna adaptáveis à presença deste tipo de projectos;
31. Deverá assegurar-se a realização das desmatações e de todos os trabalhos de preparação dos terrenos para
extracção, fora das épocas de nidificação e reprodução (entre 15 de Março e 15 de Julho), de modo a reduzir os
níveis de perturbação das espécies faunísticas existentes na área nos períodos mais críticos;
32. Acompanhamento arqueológico de todos os trabalhos que impliquem movimentações de terras ou alteração da
topografia original do terreno;
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33. Realização de sondagens manuais de diagnóstico na área de intercepção do povoado e o projecto da pedreira, de
acordo com a cartografia existente no PDM de Viana do Castelo;
34. Implementar as acções do projecto (PARP) destinadas a promover a recuperação e requalificação das áreas
afectadas pela actividade extractiva, assegurando, no final da exploração, a sua total reabilitação ambiental para
utilizações alternativas pelas comunidades locais. O PARP deverá ser implementado de modo faseado, devendo
as áreas onde a exploração cessa serem de imediato objecto de intervenção de recuperação e garantindo que
deverá ser espalhada uma camada de solo de escavação e de terra arável sobre a rocha e realizada uma
sementeira de espécies arbustivas autóctones, de modo a reduzir gradualmente a dissonância cromática
produzida pela rocha exposta, face às áreas envolventes não intervencionadas.

PLANOS DE MONITORIZAÇÃO
PLANO DE MONITORIZAÇÃO DO RUÍDO
Objectivo
Recolha de dados acústicos justificativos de conformidade com o Regulamento Geral do Ruído (DL n.º 9/2007, de 17
de Janeiro) nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 13º no que concerne ao Ruído proveniente de “Actividades
Ruidosas Permanentes”.
Equipamento a Utilizar
Os equipamentos a utilizar devem obedecer às especificações para a Classe I dos aparelhos de sonometria, conforme
as Normas CEI, possuindo um certificado anual de calibração.
Enquadramento Legal
Regulamento Geral do Ruído – DL 9/2007, de 17 de Janeiro
Norma Portuguesa NP 1730/1-2-3 de Outubro de 1996
Procedimentos específicos de Medição do Ruído Ambiente – Instituto do Ambiente
Locais de Medição, Fontes de Ruído e Periodicidade
Efectuar as medições do ruído nos Locais mais próximos onde existam receptores sensíveis.
O ponto de medição Ponto 1 está situado junto a uma habitação unifamiliar, a primeira ao entrar na freguesia de
Nogueira vindo da estrada Viana do Castelo – Ponte de Lima, e a cerca de 1.10 kmde distância da pedreira. Na sua
envolvente existem grandes áreas de pinhal.
O ponto de medição Ponto 2 está situado a 1.12 km, junto à Escola de Samonde, que é o receptor sensível mais
próximo da Pedreira, atendendo à sua orientação, embora não haja contacto visual. Está situada no início do
caminho de acesso em terra, que leva à Pedreira, a cerca de 2 km.
Actualmente, as fontes de ruído existentes no local em estudo são as provenientes da laboração da pedreira, assim
como das várias actividades instaladas na envolvente e tráfego rodoviário associado ao desenvolvimento destas
actividades. Durante a medição do Ruído Ambiente deverão estar em funcionamento todos os equipamentos e
máquinas utilizados na pedreira.
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A medição do Ruído Residual deverá ser feita em períodos de paragem total da pedreira, ou aproveitando o intervalo
diário entre a manhã e a tarde. Deverão, ainda, ser desligados todos os equipamentos e a movimentação de cargas.
As medições do Ruído devem ser realizadas com uma periodicidade Bienal.
Actividade e Período de Funcionamento
A actividade em estudo é a de extracção de granito. A informação do período de laboração deverá ser a normal da
empresa praticada na altura da monitorização.
Condições Meteorológicas
As condições meteorológicas deverão ter em conta a velocidade do vento, a temperatura e a humidade relativa
conforme estabelecido na regulamentação acima referida.
Análise e tratamento de dados
O Decreto-Lei nº 9/2007 de 17 de Janeiro de 2007, na alínea p) do Artigo 3º, define três Períodos de Referência:
Período Diurno : 07:00 às 20:00
Período Entardecer : 20:00 às 23:00
Período Nocturno : 23:00 às 07:00
Para a verificação do cumprimento dos Níveis de Exposição Máxima, deverá proceder-se a medições nos três
Períodos de Referência nos dias e nos intervalos de tempo definidos
Para a verificação do cumprimento do Critério de Incomodidade, como a actividade da pedreira em análise se
desenvolve num período de tempo que atravessa apenas o Período de Referência Diurno, deverão ser feitas
medições apenas nesse Período, nos dias e nos intervalos de tempo definidos.
Não sendo tecnicamente possível deverá proceder-se à avaliação durante todo o Período de Referência, procedendose à avaliação em períodos de medição, previamente analisados de forma a abrangerem as variações consideradas
significativas na emissão e transmissão do ruído.
O tempo de medição e o número de medições deverão ser os considerados necessários e representativos para
caracterizar convenientemente o Ruído Ambiente e o Ruído Residual.
A existência de ruídos tonais ou impulsivos é determinada nas medições referentes ao Ruído Ambiente, já que se
pretende determinar se constituem características do ruído particular.
De acordo com o Anexo 1 do Regulamento Geral do Ruído, Dec.Lei 9/2007, o método para detectar as características
tonais do ruído particular dentro do intervalo de tempo de avaliação consiste em verificar, no espectro de frequências
por terço de oitava, se o nível de uma banda excede o das adjacentes em 5 dB(A) ou mais, caso em que esse ruído
deve ser considerado tonal, havendo assim lugar a uma correcção de K1=3 dB(A).
De acordo com o Anexo 1 do Regulamento Geral do Ruído, Dec.Lei 9/2007, o método para detectar as características
impulsivas do ruído dentro do intervalo de tempo de avaliação consiste em determinar a diferença entre o Nível
Sonoro Contínuo Equivalente LAeq,T, medido em simultãneo com característica impulsiva e fast. Se esta diferença for
superior a 6 dB, o ruído deve ser considerado impulsivo, havendo assim lugar a uma correcção de K2=3 dB(A).
O Nível de Avaliação do Ruído Ambiente é obtido a partir do LAeq,T,Ra com as correcções devidas às características
tonais e impulsivas do ruído particular, ou seja:
LAr = LAeq,T,Ra + K1 + K2

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 710
Ampliação de Pedreira de Granito Ornamental Pedreira Nº 6429 - Serreleis
Abril de 2011
43/56

Parecer Final da Comissão de Avaliação

O Dec.Lei 9/2007, de 17 de Janeiro no nº 1 do Artigo 13º estabelece que, para a instalação e exercício actividades
ruidosas permanentes, é necessário o cumprimento dos critérios de Exposição Máxima e de Incomodidade.
Estando a pedreira já a laborar na área analisada, a área envolvente poderá ser considerada como compatível com a
classificação de Zona Mista, estando os valores admissíveis para a verificação do Critério de Exposição Máxima
definidos nos limites fixados no Artigo 11º do Regulamento Geral do Ruído
Em relação à verificação do Critério de Incomodidade, é necessário calcular a diferença entre o valor do Nível Sonoro
Contínuo Equivalente do Ruído Ambiente determinado num dado intervalo de tempo durante a ocorrência do Ruído
Particular da actividade em avaliação e o valor do nível Sonoro Contínuo Equivalente do Ruído Residual, que deve ser
inferior ou igual a um dado valor limite:
L

Ar,T

Ruído Ambiente - L

Aeq,T

Ruído Residual ≤ Valor Limite + D

O ponto b) do nº 1 do Artigo 13º do Regulamento Geral do Ruído estipula que o valor limite não poderá exceder 5
dB(A) no Período Diurno, 4 dB(A) no Período Entardecer e 3 dB(A) no Período Nocturno, devendo ainda ser
adicionado de uma correcção, D, em função da duração acumulada da ocorrência do ruído particular.
Nos termos do nº 2 do Anexo 1, representando q o valor percentual entre a duração acumulada de ocorrência do
ruído particular e a duração total do período de referência, para um valor situado no intervalo 50% < q ≤ 75%, o
factor de correcção D passa a ser de 1 dB(A).
Para análise da compatibilidade com a classificação de Zona constante no Regulamento Geral do Ruído, os valores
recolhidos serão interpretados e valorizados conforme os Indicadores de Ruído requeridos para a sua aplicação.
Elaboração do relatório
Caso os valores obtidos não cumpram a legislação em vigor ou estejam próximos do limite serão adoptadas medidas
de minimização (para o caso especifico) que posteriormente serão alvo de nova monitorização, afim de se verificar se
foram eficazes.

PLANO DE MONITORIZAÇÃO DAS VIBRAÇÕES
Objectivos
Com a monitorização das vibrações originadas pelos desmontes com recurso a explosivos realizados na Pedreira,
pretende-se verificar o cumprimento do estabelecido na Norma Portuguesa, NP – 2074, de 1983, relativa à
“Avaliação da Influência em Construções de Vibrações Provocadas por Explosões ou Solicitações Similares”, e que
determina, os valores de pico da velocidade vibratória para os efeitos nocivos, que as vibrações podem motivar em
estruturas civis anexas.
A análise dos valores de pico da velocidade vibratória, permitirá estabelecer as quantidades máximas de explosivo a
utilizar em cada local, em função das distâncias às estruturas a preservar e da tipologia do substrato geológico.
Desta forma, é possível garantir o pleno cumprimento da Norma NP – 2074, e assegurar o manuseamento seguro
das substâncias explosivas.
Parâmetros a Monitorizar
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Na monitorização das vibrações causadas por pegas de fogo, o principal parâmetro a considerar corresponde ao
valor de pico da velocidade de vibração.
Locais de Amostragem, Leitura ou Observação
Os locais de medição (pontos de monitorização) das vibrações, resultantes das detonações das pegas de fogo,
devem ser os locais edificados (construções/habitações) mais próximos, dos locais das pegas de fogo.
Técnicas, Métodos Analíticos e Equipamentos Necessários
A medição de vibrações é normalmente efectuada através de um sismógrafo digital, equipado com um transdutor,
contendo três geofones orientados perpendicularmente, que permitem a medição segundo três direcções (radial,
transversal e vertical) dos seguintes parâmetros sísmicos:


Velocidade de pico das vibrações segundo as três direcções (radial, transversal e vertical) - PPV (mm/s);



Resultante da velocidade de pico das partículas - RPPV (mm/s);



Frequência - F (Hz).

Estes valores deverão ser traduzidos, em cada um dos ensaios, de forma gráfica através de “ software” próprio. O
equipamento deverá ser constituído por duas componentes:


Microprocessador capaz de analisar eventos sísmicos;



Transdutor triaxial.

Os resultados obtidos deverão ser apresentados de forma directa, permitindo a transferência de dados para
computador, e possibilitando desta forma, a apresentação gráfica que faculta ainda a observação do comportamento
da onda sísmica no tempo, possibilitando uma eventual correcção do agente perturbador.
Frequência das Avaliações
As monitorizações efectuadas para as vibrações devem ser realizadas, com frequência anual.
Duração do Programa
O plano de monitorização de vibrações deve ser mantido durante toda a fase de exploração da pedreira.
Critérios de Avaliação de Desempenho
As técnicas e os resultados obtidos devem ser adequadamente analisados e deverão ser realizados em conformidade
com o disposto na Norma Portuguesa, NP – 2074, de 1983, relativa à "Avaliação da Influência em Construções de
Vibrações Provocadas por Explosões ou Solicitações Similares".
Causas Prováveis do Desvio
Os desvios aos valores normais ao valor de pico da velocidade de vibração, podem ser causados por:


Utilização de carga explosiva em excesso;
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Dimensionamento excessivo das pegas de fogo (volume de desmonte exagerado);



Pegas de fogo com malha muito reduzida (pequeno espaçamento entre furos);



Características geológico - estruturais do material a desmontar, diferentes das usuais.

Medidas de Gestão Ambiental a Adoptar em Caso de Desvio
Como já foi referido anteriormente, os parâmetros a serem controlados, de forma a fazer uma diminuição da
velocidade vibratória de pico, são a carga de explosivo utilizada e/ou o tamanho da malha de furação no diagrama
de fogo.
Desta forma, deverá haver a necessidade de um reforço das inspecções sobre a quantidade de explosivo a ser
utilizado nas pegas de fogo e, caso seja necessário, um redimensionamento do diagrama de fogo (por exemplo,
aumento da malha de furação).

PLANO DE MONITORIZAÇÃO DAS POEIRAS
A monitorização dos valores de emissão de poeiras para a atmosfera será efectuada no sentido de se verificar o
cumprimento da legislação em vigor e prevenir situações de possam por em causa a saúde pública e os
trabalhadores.
Ano Zero (antes do projecto)

Um Ano após o projecto

Relatório apresentado em anexo

Cf. Plano de Monitorização

Seguintes

Caracterização dos locais e definição da periodicidade de realização das medições
Para o primeiro ano de exploração, as campanhas de monitorização servirão para confirmar a previsão de impactes
efectuada no Estudo de Impacte Ambiental e definir a periodicidade de futuras campanhas em função dos níveis
obtidos. Nas campanhas de monitorização serão efectuadas 8 medições de 24 horas de partículas PM10 nos dois
locais considerados no anterior estudo (em anexo), ou outros que se venham a considerar relevantes.
Os locais de medição corresponderam às zonas previstas nas especificações técnicas estabelecidas no caderno de
encargos. Na selecção exacta dos locais deverá ter-se em conta o estabelecimento do pior cenário em termos de
distanciamento dos receptores (habitações) à Pedreira Sereleis.
A localização dos pontos de medição deverá obedecer, tanto quanto possível, aos critérios de localização previstos no
Anexo VIII do Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril:


Pontos localizados de forma a evitar medirem micro-ambientes de muito pequena dimensão na sua proximidade
imediata;



Pontos representativos de locais similares não situados na sua proximidade imediata;



Locais sem obstruções à livre passagem do ar;
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Ausência de fontes emissoras locais próximas, de forma a evitar a admissão directa de emissões não misturadas
com o ar ambiente;

Posição
Local

de

Amostragem

Data

Local

de

Amostragem

Tipo

de

Receptores

da

Distância à

fonte

fonte (m)

relativamente
ao receptor

AR1

Samonde

AR2

Paredinha

09-05-2009

a

14-05-

2009

Conjunto

de

800

de

600

Este-Nordeste

habitações

16-05-2009

a

21-05-

2009

Conjunto

Sudoeste

habitações

Em cada local serão monitorizados 4 dias (3 dias de semana e 1 dia de fim-de-semana). Serão igualmente
efectuadas em paralelo medições de parâmetros meteorológicos locais.
Ensaio/ Norma de Referência/ Método

ENSAIO (LOCAIS)

NORMA

DE

REFERÊNCIA

Amostragem
PM10

(Locais

seleccionados)

filtração
EN 12341

AMOSTRAGEM

MÉTODO

determinação
massa

ENSAIO

/

N.º

de

Amostragens

por
e
de
por

Laboratório
Acreditado

8 dias

gavimetria

Poluentes a Monitorizar
As concentrações de PM10 (partículas em suspensão com um diâmetro aerodinâmico inferior a 10 µm) no norte da
Europa são baixas, com os valores médios de Inverno a não excederem os 20 – 30 µg/m3.
Nos países da Europa Ocidental, os valores são superiores, na ordem dos 40 – 50 µg/m3, com apenas pequenas
diferenças entre áreas urbanas e rurais. Em resultado da variação normal das concentrações diárias de PM10, as
concentrações médias de 24 horas regularmente excedem os 100 µg/m3, especialmente durante as inversões
térmicas de Inverno.
Relatórios das Campanhas de Medição
O principal critério de avaliação dos dados de concentração dos poluentes medidos é a legislação portuguesa relativa
à Qualidade do Ar. Desta forma são utilizados os valores limite definidos no Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril,
para as PM10.
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Os dados serão avaliados também no que diz respeito às condições meteorológicas registadas para o período de
medições e ao posicionamento dos pontos de amostragem relativamente à pedreira em estudo. Serão também tidos
em consideração os períodos de laboração e paragem da pedreira.

PLANO DE MONITORIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS
As medidas de monitorização preconizadas contemplam de modo eficaz as acções passíveis de gerar os impactes
identificados para os descritores Hidrologia e Hidrogeologia, essencialmente durante a fase de exploração.
Depende, em boa medida, da correcta gestão da informação proveniente da monitorização, a garantia de que os
impactes, que afectam este descritor, sejam efectivamente bem controlados. Relativamente a este descritor
sugerem-se a adopção das seguintes medidas de monitorização, que devem ser analisadas e interpretadas segundo
a legislação em vigor (Decreto Lei n.º 236/98 de 1 de Agosto):
-

Avaliação do assoreamento/obstrução dos órgãos de drenagem existentes/instalados;

-

Monitorização de parâmetros, tais como pH e condutividade, no ponto de descarga/reposição no circuito
natural de drenagem;

-

Verificação periódica, através de análises químicas das águas subterrâneas de acordo com um programa
analítico que preencha os requisitos legais de avaliação das características das águas subterrâneas,
conforme ponto seguinte:

Águas Subterrâneas
Definição dos parâmetros a medir e periodicidade
Parâmetros a medir (de acordo com o Decreto Lei n.º 243/2001, de 5 de Setembro e o Decreto Lei n.º 236/98 de 1
de Agosto:


Organolépticos: sabor; turbação.



Físico-químicos: pH; cloretos; sulfatos; OD (oxigénio dissolvido); dureza total; alcalinidade; resíduo seco;
CBO5 (carência bioquímica de oxigénio); CQO (carência química de oxigénio); P2O5 (fosfatos); SST (sólidos
suspensos totais).



Substâncias indesejáveis: NO3 (nitratos); NO2 (nitritos); NH4 (azoto amoníacal); Fe (ferro); OXID
(oxidabilidade).



Microbiológicos: CF (coliformes fecais); CT (coliformes totais); nº Streptococcus fecais; n.º colónias.

Aponta-se uma periodicidade trimestral, devendo a 1ª recolha de água realizar-se 1 ano após a emissão da DIA.
Recolha de amostras
O local de recolha é no furo de captação de água.
Equipamento a utilizar
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Bomba submersível ou outro equipamento adequado.
Estudo das medidas de minimização
Os resultados obtidos para cada parâmetro serão confrontados com os limites definidos pela legislação em vigor.
Se o valor de algum dos parâmetros ultrapassar o valor limite estipulado na legislação vigente, deverá proceder-se à
identificação da(s) fonte(s) poluidora(s), de forma a serem introduzidas as medidas correctivas conducentes à sua
minimização, devendo a sua eficiência ser avaliada em campanhas de recolha subsequentes.
A análise e os parâmetros medidos devem constar dos relatórios a enviar à CCDR-Norte na periodicidade
estabelecida na DIA. Perante os resultados obtidos poder-se-á ainda ajustar a periodicidade da campanha bem como
as profundidades de recolha no interior do furo de captação.
Águas Superficiais
Objectivo
Avaliação do assessoramento/obstrução dos órgãos de drenagem existentes/instalados.
Parâmetros
Indícios de assessoramento/obstrução.
Locais
Toda a extensão dos órgãos de drenagem.
Periodicidade/Extensão
1xano durante toda a fase de exploração da Pedreira.
Registo
Relatório com registo de datas da verificação e responsável pela mesma.

PLANO DE MONITORIZAÇÃO DE RESÍDUOS
A monitorização dos resíduos tem dois objectivos primordiais, a prevenção de potenciais impactes ao nível de
derrames e contaminação do solo e o cumprimento da legislação em vigor.
Identificação de potenciais ocorrências
Deverão ser verificados o estado dos contentores e bacias de retenção utilizados para evitar a contaminação dos
solos, intervindo em função da análise efectuada através de acções de manutenção necessárias.
Correcção de problemas
Se for verificado qualquer derrame de óleos, deverá ser retirado o solo contaminado e entregue a uma empresa
credenciada para a recolha.
Manutenção dos locais de recolha e de armazenamento de resíduos
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Os locais de armazenagem de resíduos devem manter-se limpos e arrumados e de forma a que não provoquem
qualquer derrame ou contaminação do solo. A armazenagem de resíduos não deve existir por período superior a um
ano, conforme DL 178/2006, caso contrário terá de obter autorização para o efeito.
Guia de acompanhamento de resíduos
Todos os resíduos que forem transportados para fora das instalações da pedreira devem fazer-se acompanhar da
respectiva guia de acompanhamento de resíduos, devidamente preenchidas.
Registo dos Resíduos
Anualmente devem ser preenchidos os dados relativos aos resíduos produzidos no SIRER (Sistema Integrado de
Registo Electrónico de Resíduos). O registo de óleos usados passa a ser efectuado no referido sistema.

PLANO DE MONITORIZAÇÃO DA ARQUEOLOGIA
Parâmetros a monitorizar
O acompanhamento arqueológico terá por objectivo a observação dos trabalhos de ampliação da Pedreira, sempre e
quando houver lugar a obras que impliquem limpeza de vegetação e remoção de solos, no sentido de registar:
- Estratigrafia
- Ocorrência de materiais arqueológicos
- Ocorrência de estruturas arqueológicas
No que concerne o património arquitectónico/etnográfico, o acompanhamento arqueológico terá por objectivo
proceder:
- Registo exaustivo, sob a forma de memória descritiva e respectivo complemento fotográfico, dos elementos
patrimoniais existentes.
Locais e Frequência dos Registos
O acompanhamento arqueológico terá por objectivo o registo de todos os dados que possam ter significado
arqueológico, sempre, quando e onde ocorrer estratigrafia de origem antrópica, e eventuais materiais e estruturas a
ela associados.
Técnicas e Métodos de Análise ou Registo de Dados e Equipamentos Necessários
A estratigrafia arqueológica, a ocorrer, será registada em fotografia digital e desenho, à escala 1: 20 ou outra que se
justifique, descrita, analisada e esquematizada em matriz de Harris ou similar.
Os materiais arqueológicos, a ocorrerem, serão registados em fotografia digital e desenho e devidamente marcados e
acondicionados.
As estruturas arqueológicas, a ocorrerem, serão registadas em fotografia digital e desenho, à escala 1: 20 ou outra
que se justifique.
O património arquitectónico/etnográfico será registado sob a forma de memória descritiva e respectivo levantamento
fotográfico exaustivo.
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Tipo de Medidas de Gestão Ambiental a Adoptar na Sequência dos Resultados dos Programas de
Monitorização
De acordo com o estabelecido e aprovado no EIA, a ocorrência de qualquer um dos factores referidos no item
“Parâmetros a monitorizar” dará lugar a imediata comunicação ao IGESPAR para avaliação das medidas
subsequentes.
Periodicidade dos Relatórios, respectiva Data de Entrega e Critérios para a Decisão sobre a Revisão do
Programa de Monitorização
Salvo situações como as referidas no número anterior, nas quais se prevê entrega imediata de relatório ou
comunicação escrita com avaliação preliminar das ocorrências, prevê-se apenas a produção de um Relatório Final,
com entrega ao IGESPAR, e ao dono da obra até 15 (quinze) dias após a conclusão de todos os trabalhos previstos.
A eventual revisão do programa de monitorização só ocorrerá no caso de ocorrência de qualquer um dos factores do
item “Parâmetros a monitorizar”, cuja importância e valor patrimonial deverá ser avaliado em função dos seguintes
critérios: antiguidade, raridade, significância, monumentalidade, potencial de informação científica, potencial de
exploração pedagógica ou turística.

PLANO DE MONITORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL
Plano de monitorização a implementar durante a fase de exploração da pedreira na Igreja de S. Claúdio de Nogueira
plano que deverá incluir a colocação nas zonas de fendilhação de fissurómetros de leitura óptica e de leitura remota,
bem como a colocação de barras extensométricas por forma a identificar possíveis fenómenos não estabilizados da
estrutura do monumento. Este plano deverá conter ainda a periodicidade das leituras e a apresentação dos
relatórios.
Estes estudos e relatórios deverão ser submetidos a parecer da Direcção de Serviços dos Bens Culturais, da Direcção
Regional de Cultura do Norte, para avaliação do levantamento e respectivo plano de monitorização.
Para a fase de desactivação, em conformidade com os resultados obtidos ao longo do processo de monitorização
e a respectiva avaliação, deverá ser contemplada a possibilidade de ser necessário a realização e a implementação
de um projecto de consolidação e reforço estrutural da Igreja de S. Cláudio de Nogueira.
Também deverá ser realizado um Plano de Monitorização aos elementos construídos identificados no monte de S.
Silvestre, de forma a garantir a sua estabilidade estrutural. Para esse efeito deverá ser apresentado um plano de
monitorização aos elementos construídos identificados no monte de S. Silvestre.
PLANO DE MONITORIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA
A monitorização das medidas de recuperação paisagística tem como objectivo fazer cumprir o Plano Ambiental e de
Recuperação Paisagística (PARP).
Este plano de monitorização visa reforçar a importância do cumprimento das medidas propostas no PARP. O
acompanhamento deverá ser o proposto no cronograma do PARP.
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FICHA TÉCNICA:
ENTIDADES RESPONSÁVEIS PELA AVALIAÇÃO TÉCNICA
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE
Arqt.ª Pais. Alexandra Cabral
Dra.ª Olga Carvalho
Eng.ª José Fernando
Eng.º Luís Santos
Eng.ª Maria Manuel Figueiredo
Eng. Miguel Catarino
Eng.ª Patrícia Barbedo
Eng.ª Maria João Pessoa
INSTITUTO DE GESTÃO DO PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO E ARQUEOLÓGICO
Dr. Pedro Faria
DIRECÇÃO REGIONAL DA CULTURA DO NORTE
Dr. Anabela Lebre
ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO NORTE I.P.
Eng.ª Maria João Magalhães

ENTIDADE PROPONENTE DA CONSULTA DO PÚBLICA:
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE
Dr.ª Rita Ramos
A Presidente da Comissão de Avaliação,

(Maria João Pessoa)
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ANEXOS

Planta de Localização
Parecer da C. M. de Viana do Castelo
Parecer da Direcção-Geral de Energia e Geologia
Parecer da Direcção Regional de Economia do Norte
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Planta de Localização

Sem Escala.
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Parecer da C. M. de Viana do Castelo
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Parecer da Direcção-Geral de Energia e Geologia:
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Parecer da Direcção Regional de Economia do Norte
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Parecer da Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte
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