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1. ENQUADRAMENTO
Por Ofício com a Ref.ª DAA/781, de 30-07-2012, a Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Norte, na qualidade de Autoridade de Avaliação de
Impacte Ambiental, remete ao promotor o pedido de elementos adicionais ao Estudo
de Impacte Ambiental da Pedreira de Roriz.
Deste modo, remetem-se em anexo os elementos adicionais em número de 7
exemplares em papel e em formato digital, assim como uma proposta de reformulação
do Resumo Não Técnico (RNT), de forma a reflectir as alterações agora solicitadas e
corrigir as deficiências apontadas.
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1 – EIA – QUESTÕES GERAIS:
1.1.
Esclarecimento quanto a afirmações contraditórias e não discordantes,
nomeadamente:

a) Na página 1, o EIA refere que o proponente “na data de execução do presente
estudo, explora o recurso geológico existente no local” e que a área da pedreira
foi arrendada pelo proponente e na página 2 menciona que “no local proposto
não ocorre exploração nem ocorreu à data de realização do presente projecto” e
que a área da pedreira “está inserida em terrenos da propriedade do
proponente”;

À data de realização do EIA, assim como na data de junção dos elementos adicionais
agora formulados, o proponente explora o recurso existente num terreno de sua
propriedade e com esse fim destinado (extracção de pedra).

b) N.º de postos de trabalho referido na página 13,

O número de funcionários a afectar à laboração da pedreira será de 13.
O número de 5 funcionários apresentado, foi lapso.

c) Na página 15 também refere que a pedreira “está inserida em terrenos da
propriedade do proponente”;

A pedreira está inserida em terrenos da propriedade do proponente, na totalidade da
área a licenciar.

d) Na página 17 não está referida a existência das máquinas de cubos;

Na página 16 e 17 e no Plano de Pedreira estão referidos os equipamentos a utilizar
directamente na exploração da pedreira.
As máquinas de cubos existem para utilização na transformação da pedra, extraída da
pedreira, para venda como produto acabado.
Reconhece-se que seria mais adequado referir todo o equipamento colocado ou a
colocar na área de licenciamento, pelo que se acrescentam as máquinas de cubos à
listagem de equipamento (3 unidades).
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1.2 Rectificação dos factores ambientais apresentados na página 7 e nas
matrizes de impactes das fases de exploração e desactivação,
nomeadamente “Topografia e Sismicidade” e “Geologia, Geomorfologia,
Litologia”, uma vez que não estão em consonância com os mesmos no
decorrer do EIA;

Os factores ambientais descritos na página 7 do EIA deveriam ter a seguinte
descrição, contrariamente à apresentada:
Património Natural, Arquitectónico e Arqueológico;
Qualidade do Ar;
Ruído Ambiental;
Vibrações;
Caracterização económica e social;
Geologia e Sismicidade;
Geomorfologia e Topografia;
Vias de comunicação e tráfego;
Pedologia e Ocupação do Solo;
Clima e Meteorologia;
Recursos hídricos;
Biologia e Ecologia;
Paisagem;
Ordenamento do território;
Resíduos industriais.
Em ANEXOS 2 apresentam-se os quadros com a matriz de impactes alterada, para as
três fases de projecto.
Julga-se atender ao solicitado.

1.3 Rectificação dos quadros 3.2 e 3.3, quanto à área total;

A correcção dos dois quadros será a seguinte:
Quadro 3.2 – Áreas reservadas de exploração

Área
explorada
(m2)

Fase de
Exploração

Escombreira

Parque de
Blocos

Zona de
Defesa

Área
Restante

TOTAL

3.416,21

488,44

887,28

4.189,57

3.710,62

12.692,12
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Quadro 3.3 – Estimativa das Reservas e Previsão Temporal da Exploração

Área explorada (m2)
Volume total bruto de
material a desmontar
(m3)
Volume total de bloco
comercial (m3)
Volume total de
alvenaria e desperdício
(m3)
N.º meses Trabalho/ano
Produção mensal média
de bloco comercial (m3)
Previsão Temporal da
Exploração

Fase de
Exploração

Escombreira

Parque
de
Blocos

Zona de
Defesa

Área
Restante

TOTAL

3.416,21

488,44

887,28

4.189,57

3.710,62

12.692,12

30.745,87

30.745,87

27.671,28

27.671,28

3.074,59

3.074,59

12,00
100,00
23,06

23,06

Julga-se atender ao solicitado.

1.4 Esclarecimento, em relação ao “Quadro 3.2
exploração”, página 20, do termo “Área Restante”;

Áreas

reservadas

de

Área restante: toda a área, dentro da área a licenciar, sem utilidade definida. É
considerada uma área "morta", que normalmente serve como caminhos de acesso de
viaturas ou pessoal afecto à exploração.
Uma vez que está inserida na área a licenciar, pode ser alvo de recuperação.
Julga-se atender ao solicitado.

1.5 Esclarecimento quanto ao período de duração da elaboração do EIA;
O desenvolvimento do trabalho de elaboração do Estudo de Impacte Ambiental e
todos os trabalhos sectoriais associados teve a duração de 12 meses, no período
compreendido entre Fevereiro de 2011 a Março de 2012.
Outros períodos eventualmente referidos, deverão ser considerados lapso.
Julga-se atender ao solicitado.
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2. DESCRIÇÃO DO PROJETO:
2.1. Apresentação das áreas correspondentes aos anexos e instalações
industriais – fábricas de cubos e do volume de pargas existente;
As áreas correspondentes são descritas no Quadro seguinte:
Lista de Anexos (Planta do Zonamento)
1

Fábrica de Blocos

2

Escritório

3

Fábrica de Blocos

4

Armazém

5

Fábrica de Blocos

Área (m2)
158,2
56,1
260,8
30,4
251,6

Total

757,1

As pargas de solos têm uma estimativa de 60 m2 para cada uma como área reservada.
A sua altura não deverá ultrapassar 0,5 m. Assim teremos um volume total de 30 m3.

2.2. Identificar o produto a que se destina a pedra objecto de exploração;

MERCADOS E FINALIDADE DO PRODUTO – 90% para exportação; 10% mercado
nacional. A exportação é sobre a forma acabada de cubos, principalmente. Para o
mercado nacional é todo o tipo de material, desde cubos, blocos, pedra para muros, tal
como descrito no ponto “1 – Introdução” do Plano de Lavra.

2.3. Esclarecimentos sobre as cotas máxima e mínima, no local de implantação
do projecto;

Foram descritas no projecto dois conjuntos de cotas:
Cotas topográficas do terreno: a superfície topográfica do terreno situa-se entre
as cotas 418 m e 410 m (sentido norte para sul). De noroeste para sudeste o
terreno situa-se entre as cotas 421,5 m e 402,6 m.
Cotas de Exploração: a exploração decorrerá até à cota de 401,0 m (no
Projecto, por lapso é referido 400,5). A cota mais alta da exploração estará
aproximadamente à cota 420 m, como se pode ver no Corte B-B’ (ver fig.
seguinte).
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2.4. Localização e identificação, em ortofotompa actual e em carta militar, de
todas as pedreiras num raio de 1 km;

Todas as pedreiras num raio de 1 km podem ser vistas na Carta de Proximidade a
Pedreiras (figura seguinte). Refere-se, também, que esta carta foi enviada como
documentação integrante do EIA.
Em ANEXOS 2 apresenta-se a cartografia solicitada, como complemento à já remetida
no EIA.

2.5. Justificação para a taxa de aproveitamento de 90 %, atendendo ao
equipamento disponível na pedreira;

O aproveitamento de 90 % está relacionado com todo o tipo de produtos que a
empresa é capaz de produzir, tal como foi descrito anteriormente. Salienta-se que
este aproveitamento atinge estes valores devido à capacidade empresa produzir
cubos, uma vez que estes permitem fabricar cubos de vários tamanhos a partir
de material que, de outra forma, iria para a escombreira.

2.6. Rectificação dos quadros III e IV quanto à área total;
Envia-se a correcção dos dois quadros.
Quadro I – Áreas reservadas de exploração

Área
explorada
(m2)

Fase de
Exploração

Escombreira

Parque de
Blocos

Zona de
Defesa

Área
Restante

TOTAL

3.416,21

488,44

887,28

4.189,57

3.710,62

12.692,12
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Quadro IV – Estimativa das Reservas e Previsão Temporal da Exploração

Área explorada (m2)
Volume total bruto de
material a desmontar
(m3)
Volume total de bloco
comercial (m3)
Volume total de
alvenaria e desperdício
(m3)
N.º meses Trabalho/ano
Produção mensal média
de bloco comercial (m3)
Previsão Temporal da
Exploração

Fase de
Exploração

Escombreira

Parque
de
Blocos

Zona de
Defesa

Área
Restante

TOTAL

3.416,21

488,44

887,28

4.189,57

3.710,62

12.692,12

30.745,87

30.745,87

27.671,28

27.671,28

3.074,59

3.074,59

12,00
100,00
23,06

23,06

2.7. Rectificação das peças n.º 2 e 3 uma vez que a numeração dos anexos é
ilegível;

Foi alterada a escala da numeração nestas duas peças desenhadas para que a
numeração seja mais legível.
Em ANEXOS 3 apresentam-se as plantas, julgando-se atender ao solicitado.

2.8.
Esclarecimento quanto ao ponto de situação do licenciamento das duas
instalações industriais;

As instalações industriais ainda não estão licenciadas.
Depois do licenciamento da pedreira, serão licenciadas como anexos de pedreira.

2.9.
Esclarecimento se a área que se encontra intervencionada fora da área a
licenciar - a oeste da área da pedreira, está relacionada, ou não, com a
exploração desta pedreira;
A referida área não faz parte deste processo de licenciamento nem é da propriedade
do proponente.

2.10. Esclarecimento da produção média anual prevista;
Segundo dados da empresa, que se encontra já em fase de exploração, a produção
média mensal são 250 ton/mês, a que corresponde cerca de 10 m3/mês, tal como
referido no Plano de Lavra.
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3. PARP:

3.1. Apresentação das cotas de modelação previstas, relativas ao enchimento
parcial da área de extracção;

As cotas podem ser observadas nos Perfis da Fase de Modelação à escala 1:2.000.
O enchimento terá uma altura média de 2 m, assim cota de modelação estará,
aproximadamente, na cota de 403,0 m.

3.2. Esclarecimento quanto à área de escombreira apresentada na página 41,
visto ser distinta da mencionada na restante documentação;
O valor mencionado (532,64 m2) deve ser considerado lapso. A área de escombreira
corresponde a 488,44 m2.

3.3. Esclarecimento quanto ao faseamento do PARP, uma vez que o cronograma
temporal previsto é igual para as duas fases e corresponde ao final da
exploração;
Envia-se a correcção ao Quadro do Faseamento.
Quadro XVI – Resumo da Exploração/Recuperação, prazos de execução e respectivos custos

2ª Fase

1ª Fase

Fases da Exploração
Área (m²)
Produção mensal
(m3)
Duração (anos)
Final
fase
exploração

3.416,21

Área Total (m²)

7.068,172

100

Talude (m²)

1.978,910

23,1

Patamar (m²)

899,690

2034

Escombreira

-

Parque de Blocos
Zona defesa
Área Restante

4.189,572
-

Área Total (m²)

5.086,34

Talude (m²)

-

Patamar (m²)

-

Escombreira

488,44

Parque de Blocos
Zona defesa
Área Restante

887,28
3.710,62

Área (m²)
Produção mensal
(m3)
Duração (anos)
Final
fase
exploração

Área Total de
exploração (m²)
Fim
da
Exploração

Fases da Recuperação

3.416,21
2034

Manutenção da Área recuperada
Área Total Recuperada (m²)
Fim do prazo de execução
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Prazos de
Recuperação

Custos

2034-2036

9.301,14 €

2034-2036

3.293,08 €

2036-2038

12.154,52
2038

Custo Total

13.214,22 €

3.4.Rectificação das peças desenhadas relativas à fase de recuperação, uma vez
que a modelação do terreno não se encontra correctamente representada;
As referidas peças desenhadas foram corrigidas.
Em ANEXOS 3 apresentam-se as plantas, julgando-se atender ao solicitado.

3.5. Reformulação do orçamento do PARP, quer contemplando a recuperação
das zonas de defesa através da plantação da cortina arbórea, quer de forma a
integrar a indicação de preços unitários referenciados aos valores do mercado,
ou seja, de empresas da especialidade (não são admissíveis valores unitários,
baseados na execução pelo próprio e/ou com meios a disponibilizar pelo próprio
explorador), devendo para tal, ser apresentado um orçamento com, pelo menos,
três propostas, correspondentes a três consultas a empresas da especialidade;

Áreas: A recuperação da pedreira abrange todas as áreas da pedreira, como se pode
observar no quadro seguinte, inserido no PARP.
Quadro X – Quadro resumo das áreas a recuperar
Áreas
Talude (m²)
Patamar (m²)
Escombreira (m²)
Parque de Blocos (m²)
Zona defesa (m²)
Área Restante (m²)
Total (m²)

1ª Fase de
Recuperação

2ª Fase de
Recuperação

Total Recuperado

1.978,91
899,69
4.189,57
7.068,17

488,44
887,28
3.710,62
5.086,34

1.978,91
899,69
488,44
887,28
4.189,57
3.710,62
12.154,52

Espalhamento de terra (2 - Mapas de Medições): Está definido um valor de 0,69
€/m3 de terra movimentada. Este valor é suficiente para englobar o aluguer (com
operador incluído) de um dumper e uma pá carregadora para os trabalhos de
entulhamento (ver orçamentos em anexo).

Dumper;
Giratória
Pá carregador
Total

Valor/dia
420,00 €

Dias/mês
5
5
5

520,00 €
940,00 €

Custo/m3

Total/mês
2.100,00 €
- €
2.600,00 €
4.700,00 €
0,69 €

Considerado um volume total de terra espalhada na recuperação de 6.832,42 m3 (ver
Mapas de Medições), obtém-se um custo/m3 de 0,69 €. Este valor é suficiente para
englobar o aluguer (com operador incluído) de um dumper e uma pá carregadora para
os trabalhos de entulhamento
Plantações: Em anexo são descritos os preços praticados por algumas empresas na
venda de árvores e de sementes, sendo estes inferiores aos usados no PARP. Referese ainda que os preços da Alvimicos mantiveram-se sem evolução em 2011, pelo que
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o seu catálogo continua válido (informação dos responsáveis da empresa).No PARP o
valor utilizado é de 0,25€.
Adubos: Foram consultadas algumas empresas da especialidade, escolhendo-se o
preço da Lipor por razões económicas:
35 kg de adubo em pó – 3€, o que corresponde a 85,7 €/ton
É de prever que seja usada uma quantidade inferior à descrita caso a empresa
responsável pela sua realização opte, por exemplo, por colocar adubo em apenas 1
m2 em redor da semente ou pé de pinheiro. Como essa previsão poderá ser difícil,
atendendo à data de início dos trabalhos de recuperação, utilizou-se o pior cenário em
termos de adubação.
O valor da recuperação poderá, ainda, ser inferior se a empresa utilizar meios
próprios, nomeadamente ao nível da movimentação de terras.
4. VIBRAÇÕES:
4.1. Reformulação da caracterização de referência, de forma a serem
perceptíveis todas as abreviaturas;
Em ANEXOS 4 apresenta-se a caracterização da situação de referência relativa à
avaliação das vibrações eventualmente resultantes da laboração da pedreira.
Corrigiram-se e explicaram-se as abreviaturas.
Julga-se ter atendido ao solicitado.

4.2. Justificação de como foi obtido o valor máximo de velocidade de vibração
admissível;
O valor limite para a velocidade máxima de vibração (ν L ), tal como indicado no ponto
3.6.2 e no ponto 6 (conclusões) foi considerado igual a 7 mm/s.
De acordo com a norma Portuguesa NP 2074, no ponto 6 desta norma, este valor
limite é determinado de acordo com a seguinte expressão:

ν L = α • β • γ • 10 −2
Conforme indicado no relatório, por impossibilidade de medição na estrutura da
habitação mais próxima (construção mais próxima), foi utilizado como referência um
maciço rochoso situado entre a pedreira e a referido habitação mais próxima, em
condições aparentemente mais desfavoráveis que a zona de implantação da habitação
(uma vez que se situa no alinhamento entre a pedreira e a habitação e se encontra
mais próximo da pedreira do que a habitação).
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Tendo em conta que o solo de fundação, quer na zona do maciço rochoso
monitorizado, quer na zona de implantação da habitação mais próxima, é próximo de
“solos coerentes muito duros” e que a referida habitação se pode enquadrar em
“construções correntes”, tal como referido no relatório, os valores de α e de β , de
acordo com a norma NP2074, são ambos iguais a 1. Por outro lado, como o número
médio diário de solicitações é superior a 3, o valor de γ = 0,7 .

Resultando deste modo ν L = 0,7 • 10 −2 m / s ou ν L = 7 mm / s , conforme indicado no
relatório. Foi este o limite considerado no relatório.
Caso existam dúvidas quanto à velocidade máxima obtida nas medições, passo
também a fazer uma breve explicação. Antes da determinação do valor da velocidade
máxima de vibração (νˆ R ) foram obtidos os valores de pico do registo temporal das
velocidades de vibração nas três direções ortogonais para os quatro rebentamentos
utilizados na presente monitorização ( maxν x (t ) = 0,02mm / s ; maxν y (t ) = 0,02mm / s ;

maxν z (t ) = 0,13mm / s ). Com base na expressão:

ν R ≤ maxν x2 (t ) + maxν y2 (t ) + maxν z2 (t )
ˆ

foi então determinado, do lado da segurança, o referido ν R , que neste caso resultou
próximo de 0,13 mm/s (ou arredondado a uma casa decimal, que acaba por fazer mais
sentido neste tipo de avaliações, próximo de 0,1mm/s). Ou seja, um valor claramente
inferior ao valor limite de 7 mm/s.

4.3. Apresentação da caracterização dos impactes na fase de exploração;
Os impactes terão os seguintes critérios valorativos para fase de exploração:
NEGATIVOS;
DIRECTOS;
TEMPORÁRIOS;
PROVÁVEIS;
REVERSÍVEIS;
MAGNITUDE MODERADA;
POUCO SIGNIFICATIVOS;
MODERADAMENTE CUMULATIVOS.
A classificação atribuída será minimizada com a adopção das medidas de minimização
propostas no EIA, nomeadamente, as relacionadas com o controle das operações de
taqueio, reduzindo as mesmas ao essencial e cumprindo o Diagrama de Fogo
preconizado no Plano de Pedreira assim como o controle das velocidades de
circulação das viaturas pesadas e manutenção e incremento das cortinas arbóreas,
principalmente nas proximidades da área em licenciamento.
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4.4. Apresentação do Plano de Monitorização para as Vibrações devidamente
estruturado, de acordo com o Anexo V da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril;

MONITORIZAÇÃO DAS VIBRAÇÕES
A avaliação ao nível das vibrações tem o objectivo de avaliar os valores de emissão de
vibração para o meio e caracterizar o impacte associado a exploração das pedreiras,
de forma a cumprir a legislação em vigor e prevenir a ocorrência de situações que
possam vir a pôr em causa a qualidade de vida das populações.

NORMATIVO APLICÁVEL
Na elaboração das campanhas de monitorização, deverá observar – se o disposto nas
Normas Portuguesas, nomeadamente a Norma Portuguesa 2074.
Atendendo ao disposto na norma referida, devem considerar-se as medições já
realizadas na fase de caracterização da situação de referência, seguindo o mesmo
procedimento e técnica de medição, com o intuito de acompanhar a evolução dos
valores registados em ocorrências anteriores.

LOCAIS E AMOSTRAGEM
As medições deverão ser efectuadas no mesmo local realizado anteriormente, de
forma avaliar o impacte e a eficácia das medidas minimizadoras propostas. Poderão
ser ponderados outras habitações próximas da zona de desmonte com explosivos.
O número de pontos de amostragem deverá ser ajustado, sempre que qualquer
ocorrência não prevista ou resultados não expectáveis o determinem.

PERIODICIDADE
No primeiro ano de laboração, as campanhas de medição deverão ser realizadas num
período de trabalho comum que represente as condições normais de laboração.
Durante a fase de exploração, a caracterização de vibrações deverá ser feita no “ano
zero” de atribuição da licença e terá depois uma periodicidade de dois em dois anos,
ou sempre que se verificarem alterações a nível do funcionamento da actividade
extractiva e do tráfego de veículos pesados.
A frequência realização das medições durante a fase de recuperação deverá ser
agendada em função da calendarização das actividades nessa fase.

PARÂMETROS A AVALIAR
De acordo com a norma NP2074 (1983) a grandeza utilizada para caracterizar a
vibração, qualquer que seja o transdutor utilizado nas medições é a velocidade de
vibração, medida na fundação do edifício e expressa pelo seu valor máximo (m/s)
durante a ocorrência da solicitação.
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ESTRUTURA DO RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO
Os relatórios técnicos da campanha de monitorização das vibrações deverão ser
entregues à autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA).
O relatório de monitorização deverá observar as directrizes estipuladas no Anexo V da
Portaria n.º 33072001, de 2 de Abril, seguindo a seguinte estrutura fundamental:
1 - Introdução
Identificação e objectivos da monitorização objecto do relatório apresentado;
Âmbito da monitorização efectuada (factores ambientais considerados e limites
espaciais e temporais da monitorização);
Enquadramento legal;
Apresentação da estrutura do relatório;
Autoria técnica do relatório.
2 - Antecedentes
Referência ao EIA, à DIA, ao plano geral de monitorização apresentado no
RECAPE, a anterior relatórios e a anteriores decisões da autoridade de AIA
relativas a estes últimos;
Referência à eventual adopção de pedidas previstas para prevenir ou reduzir
os impactes objecto da monitorização. Eventual relação da calendarização da
adopção destas medidas em função dos resultados da monitorização;
Referência a eventuais reclamações ou controvérsia relativas aos factores
ambientais objecto da monitorização.
3 - Descrição do Programa de Monitorização
Parâmetros a media ou registar. Locais de amostragem, medição ou registo;
Métodos e equipamentos de recolha de dados;
Métodos de tratamento dos dados;
Relação dos dados com características do projecto ou do ambiente exógeneo
ao projecto;
Critérios de avaliação dos dados.
4 – Resultados
Resultados obtidos;
Discussão, interpretação e avaliação dos resultados obtidos face aos critérios
definidos;
Avaliação da eficácia das medidas adoptadas para prevenir ou reduzir os
impactes objecto de monitorização;
Comparação com as previsões efectuadas no EIA.

15

5 – Conclusões
Síntese da avaliação dos impactes objecto de monitorização e da eficácia das
medidas adoptadas para prevenir ou reduzir os impactes objecto da
monitorização;
Proposta de novas pedidas de mitigação e ou de alteração ou desactivação de
medidas já adoptadas;
Proposta de revisão dos programas de monitorização e da periodicidade dos
futuros relatórios de monitorização.
6 – Anexos

4.5. Esclarecimento quanto à incoerência existente no que diz respeito ao plano
de periodicidade das campanhas de monitorização (página 277 – “Durante a fase
de exploração, a caracterização de vibrações deverá ter uma periodicidade de
dois em dois anos, ou sempre que se verificarem alteraçõesU” e “Os relatórios
da campanha de monitorização de vibração, deverão ser entregues anualmente à
autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA)”).;
Como periodicidade do Plano de Monitorização de Vibrações propomos que seja
realizada uma monitorização no ano de atribuição da licença, sendo que depois a
periodicidade das campanhas de monitorização é proposta para ser feita de dois em
dois anos ou sempre que se justificar ou solicitado pela Autoridade de AIA.
Por lapso, a periodicidade foi erradamente apresentada no EIA, pelo que se sugere a
correcção proposta.

5. GEOMORFOLOGIA/TOPOGRAFIA:
5.1. Apresentação de medidas de minimização para este descritor.
A minimização dos impactes negativos do desenvolvimento do projecto e ao nível
deste descritor deverá ser conseguida com a adopção de várias medidas objectivas e
que são, ao mesmo tempo, transversais às medidas propostas para outros descritores
(solos, recursos hídricos e outros).
Os desmontes deverão ser realizados em pequenos patamares estáveis, com
dimensões e faseamento de acordo com o descrito no plano de lavra.
O desenvolvimento dos trabalhos deverá ser feito de acordo estritamente com o
preconizado no Plano de Lavra, devendo ser salvaguardada a criação de taludes com
pendentes adequados a uma boa aplicação do coberto vegetal previsto.
De referir que não se prevê o desenvolvimento de extensas depressões, pelo que os
taludes serão reduzidos na sua dimensão e serão feitos nas situações em que se
justificar, principalmente quando se revelar necessário desmontar parte dos maciços
um pouco abaixo da cota original do terreno.
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Como medidas específicas, sugere-se a reconstituição e modelação dos terrenos o
mais aproximado à topografia original, plantações com espécies típicas na fase de
implementação do PARP e a manutenção e conservação dos acessos internos e
externos à pedreira.
A remoção de escombros estéreis, a limpeza total da área intervencionada e o
desenvolvimento dos planos de monitorização propostos são medidas importantes a
desenvolver.
Deve ser reduzido ao mínimo indispensável a dimensão e volume de alguma zona de
acumulação de terras e resíduos de pedra sem valor comercial, compartimentando-o
em zonas distintas. A necessidade de remover os escombros com rapidez e baixo
custo, reflectir-se-á quando da implementação das medidas de recuperação
paisagística, mas também durante a fase de exploração.
Conforme referido, a manutenção dos acessos internos e a partir do exterior deverá
ser uma preocupação constante como medida de minimização e ao mesmo tempo
transversal também a outros descritores.
6. RECURSOS HÍDRICOS
6.1. Origem da água a utilizar nas operações de exploração propriamente dita,
nomeadamente em perfurações, corte e rega de acessos. O estudo refere apenas
que a água das instalações sociais será garantida através da rede pública, sendo
omisso quento a outras actividades relacionadas com o processo de exploração,
que possa exigir o consumo de água;

Quer para as instalações sociais, quer para a utilização na exploração da pedreira
(quando necessário) será da rede pública.

6.2. Destino final das águas residuais domésticas;
Após descarga das águas residuais, estas serão encaminhadas para fossa séptica
estanque. Quando necessário, as águas serão recolhidas por viatura especializada
dos serviços competentes do Município de Santo Tirso para tratamento em instalação
adequada.

6.3. Identificação e descrição das medidas de mitigação previstas para evitar que
o arrastamento, transporte e deposição de partículas sólidas, hidrocarbonetos e
outros materiais contaminantes, resultantes das operações no interior da
pedreira, não leve á contaminação das águas superficiais e subterrâneas,
nomeadamente nos períodos de maior pluviosidade;
A abundância dos recursos hídricos subterrâneos sub-superficiais depende
essencialmente da eficácia de infiltração, a qual está directamente relacionada com os
parâmetros estruturais, litológicos e fisiográficos, sendo a conjugação favorável destes
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factores que determina as zonas mais propícias à recarga deste aquíferos
subterrâneos.
No que respeita à área em estudo, verificam-se as seguintes características:
Morfologia moderadamente acidentada;
Solos do tipo cambissolos;
Extenso período de precipitação no período chuvoso;
Extenso período de superavit hídrico (53,5 % de excedentes).
Deverá ser, portanto, uma região com disponibilidade de água ao nível do solo durante
grande parte do ano, reunindo condições favoráveis à infiltração e consequente
recarga dos aquíferos subterrâneos. Apesar das litologias dominantes serem de
natureza granítica, caracterizadas por possuírem uma permeabilidade reduzida, as
descontinuidades a elas associadas sugerem a infiltração e a percolação da água em
profundidade.
As redes de drenagem superficial e as direcções de fluxo subterrâneo estão também
relacionadas com as características e condições anteriores. Os aquíferos mais
profundos dependem fundamentalmente da rede de fracturação. Os depósitos de
cobertura ocupam pequena extensão mas localmente poderão ter interesse pela sua
produtividade, sobretudo se as captações se localizarem nas aluviões e terraços
fluviais próximo dos cursos de água.
A rede de drenagem superficial da área em estudo está nitidamente condicionada pelo
substrato geológico existente, o granito, que pela sua baixa permeabilidade
proporciona o aparecimento de redes de drenagem superficiais relativamente densas,
em detrimento da componente subterrânea.
Avaliação dos Impactes e Proposta de Medidas Minimizadoras
O meio hídrico é um aspecto biofísico com grandes possibilidades de via a ser
afectado negativamente através das acções decorrentes da actividade extractiva,
nomeadamente pelas escavações e aterros. Deste modo, aspectos como a alteração
da drenagem superficial, a intersecção e abaixamento dos níveis freáticos ou mesmo
variações na qualidade das águas superficiais, ocorrem com grande regularidade em
projectos desta natureza.
À escala da pedreira pode considerar-se que as perturbações originadas por esta
actividade, afectaram o regime hidrológico local ao nível da alteração da rede de fluxos
superficiais provocado pelos avanços da corta com alterações substanciais ao nível do
relevo natural e assim dos leitos naturais de drenagem superficial.
FASE PREPARATÓRIA E EXPLORAÇÃO
É nestas fases que se verificam as principais acções destrutivas inerentes ao avanço
da actividade extractiva, decorrentes da preparação e abertura de frentes e da
abertura de acessos.
No caso específico em estudo verifica-se que a área na qual se pretende licenciar a
pedreira não intercepta linhas de água superficiais.
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No que respeita aos efluentes domésticos estes serão encaminhados para uma fossa
séptica estanque, solução tecnicamente ajustada para o local, atendendo à não
existência de rede de drenagem pública.
O arrastamento, transporte e deposição de partículas sólidas em suspensão,
hidrocarbonetos resultantes das operações de desmonte das frentes, através do
escoamento superficial, sobretudo nas alturas de maior pluviosidade, pode levar, de
forma indirecta, à contaminação das águas subterrâneas e superficiais, por infiltração
caso não se adoptem as necessária medidas de salvaguarda.
A qualidade das águas subterrâneas poderá, contudo, ser posta em causa, como
consequência de derrames acidentais bem como as próprias detonações poderão
provocar perturbações ao nível dos lençóis freáticos, caso não se adoptem igualmente
medidas de salvaguarda.
Dada a existência de linhas de água superficiais no interior da área a licenciar, são
expectáveis impactes negativos, devendo ser adoptadas as necessárias medidas para
prevenir potenciais impactes a jusante da área da pedreira, nomeadamente a
manutenção e constante acompanhamento dos sistemas de tratamento assim como o
acondicionamento adequado dos hidrocarbonetos.
Dado que ocorrência destes impactes é altamente provável e já se verifica nesta fase,
consideram-se como:
NEGATIVOS;
DIRECTOS;
TEMPORÁRIOS;
PROVÁVEIS;
REVERSÍVEIS;
MAGNITUDE MODERADA;
SIGNIFICATIVOS;
MODERADAMENTE CUMULATIVOS.
FASE DE DESACTIVAÇÃO E RECUPERAÇÃO
Na fase de desactivação, nos locais sujeitos à recuperação paisagística,
nomeadamente a reposição e reabilitação dos solos, a modelação dos terrenos,
execução de plantações e sementeiras, não é de prever qualquer tipo de impacte
negativo nas águas subterrâneas, assumindo-se como:
POSITIVOS,
DIRECTOS;
PERMANENTES;
PROVÁVEIS;
SIGNIFICATIVOS;
MAGNITUDE MODERADA;
MODERADAMENTE CUMULATIVOS.
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MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
Os resíduos deverão ser armazenados em local adequado, abrigado,
impermeabilizado e monitorizado permanentemente, devendo ser periodicamente
encaminhados para operadores qualificados. Estas medidas de gestão contribuirão
para minimizar eventuais focos de contaminação e arrasto de contaminantes na área
em laboração.
No caso de ocorrer acidentalmente derrame de combustíveis ou óleos provenientes
das máquinas, estes deverão ser retirados o mais rapidamente possível do solo, assim
como a camada de solo contaminada e armazenados em recipientes adequados e
encaminhados para operadores qualificados, para que as águas superficiais e solos
não sejam afectados.
É recomendável promover o correcto armazenamento dos materiais potencialmente
contaminantes normalmente associados a sucatas ferrosas e hidrocarbonetos em local
adequado até serem recolhidos por operador qualificado para esse tipo de operação
de gestão de resíduos, minimizando desta forma uma potencial contaminação das
águas superficiais.
Sugere-se a adopção de uma rede de drenagem pluvial perimetral em torno da área
de licenciamento da pedreira, procurando deste modo minimizar a possibilidade de
arrastamento de sólidos para fora da área a licenciar e de águas para o interior da
área de licenciamento.
A rede de drenagem periférica e a bacia de decantação que se propõe no EIA para
instalação para evitar a entrada das águas pluviais na área de exploração com
materiais em suspensão, deverá ser verificada trimestralmente de modo a detectar
eventuais locais de mau funcionamento e de necessárias medidas de manutenção.
As medidas de minimização dos impactes nos recursos hídricos poderão resumir-se
às seguintes fundamentais:
Garantir adequado tratamento e destino final dos efluentes da área de serviço
e apoio social da pedreira;
Garantir a minimização do arrastamento, transporte e deposição de partículas
sólidas em suspensão, hidrocarbonetos resultantes das operações de
desmonte das frentes na área da pedreira (adequada rede de drenagem
superficial);
No caso de ocorrer acidentalmente derrame de combustíveis ou óleos
provenientes das máquinas, estes deverão ser retirados o mais rapidamente
possível do solo, assim como a camada de solo contaminada, para que as
águas superficiais não sejam afectadas;
Promover o correcto armazenamento dos materiais potencialmente
contaminantes normalmente associados a sucatas ferrosas e hidrocarbonetos
em local adequado até serem recolhidos por operador qualificado para esse
tipo de operação de gestão de resíduos, minimizando desta forma uma
potencial contaminação das águas superficiais.
Garantir a monitorização da rede de drenagem periférica e da gestão de
resíduos;
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No período de chuvas intensas será necessário garantir adequada drenagem
das linhas de água que se gerarem no interior e na periferia da área da
pedreira, promovendo o seu devido encaminhamento pelo leito desobstruído e
garantindo a não contaminação com arrastamento de materiais, resíduos e
hidrocarbonetos.
A rede de drenagem de águas pluviais deverá garantir adequado destino final das
águas pluviais, minimizando assim eventuais efeitos de arrastamentos de partículas e
sedimentos em resultado do incremento de precipitação.
No que respeita aos efluentes domésticos estes são encaminhados para uma fossa
séptica, solução tecnicamente ajustada para o local, atendendo à não existência de
rede de drenagem pública.
As águas pluviais que se esperam recolher nas valas de drenagem com destino final
em bacia de decantação a colocar, deverão ser objecto de monitorização,
principalmente no que concerne à capacidade de remoção de Sólidos Suspensos
Totais (SST) das águas recolhidas.
Nesta vertente, um plano de monitorização tem como principal finalidade a
apresentação de medidas de auto-controle da qualidade das águas, no sentido de
prevenir a eventual contaminação dos solos e recursos hídricos.
O plano de monitorização para esta vertente da gestão da pedreira, assentará na
definição do n.º de colheitas, definição dos pontos de recolha, recolha das amostras,
controle analíticos das amostras, preparação do relatório e proposta de medidas
minimizadoras se tal se justificar.
Como parâmetros a analisar, estes deverão ser os Sólidos Suspensos Totais (SST),
os Hidrocarbonetos e pH.

6.4. Identificação do destino dado às águas pluviais potencialmente
contaminadas do interior da pedreira e de possíveis sistemas de tratamento
associados;

As medidas de minimização acima propostas e em complemento das propostas no
EIA visam minimizar a entrada e saída de águas pluviais da área de licenciamento.
As acumulações de águas que se verificam em alguns períodos do ano reflectem a
desadequada protecção das frentes de desmonte face às escorrências superficiais, as
quais poderão – em casos extremos – promover o arrastamento de materiais
contaminantes e outros detritos, caso não se adoptem medidas de prevenção já
referidas.
Ainda que após a adopção das medidas de minimização da entrada e acumulação de
águas pluviais se verifique a sua predominância, as mesmas serão recolhidas para a
bacia de decantação a localizar na cota mais baixa da rede perimetral de drenagem de
águas pluviais a construir. Em complemento e em casos extremos de afluência, será
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considerada a remoção de águas pluviais para os sistemas de tratamento municipais
adequados, por recolha com viaturas adequadas.
As águas pluviais que se esperam recolher nas valas de drenagem com destino final
em bacia de decantação a colocar, deverão ser objecto de monitorização,
principalmente no que concerne à capacidade de remoção de Sólidos Suspensos
Totais (SST) das águas recolhidas.

7. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E USO DO SOLO
7.1. O EIA apresenta falhas, uma vez que não foi identificada a interferência com
a categoria de “espaço florestal principal”, a qual se encontra associado à
estrutura ecológica, páginas 13 e 14 do Relatório Síntese. Da leitura do
regulamento do PDM, fig. abaixo, mais precisamente das acções permitidas descritas no art.º 39.º do Aviso n.º 1858/2011, 18/01/2011, a afectação que é
proposta a licenciar não é compatível com esta categoria de espaços. Pelo
exposto, solicita-se a devida identificação e avaliação de toda a área do projecto,
com todas as características de espaços que vai afetar, com o devido
enquadramento legal, e consequente proposta de medidas de minimização que
considerem necessárias.

O Plano Director Municipal (PDM) do Município de Santo Tirso foi inicialmente
aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 90/94, de 23 de Setembro em
Assembleia Municipal, incluindo as alterações aprovadas pela Assembleia Municipal
em 97/09/25, assentes na Declaração n.º 74/98 (2ª Série) de 7 de Março.
Posteriormente, pela publicação do Aviso n.º 1858/2011 no Diário da República, 2.ª
Série – N.º 12 – 18 de Janeiro de 2011 foi publicada a 1.ª Revisão. A publicação dos
Avisos, n.ºs 6436/2011, n.º 11673/2011, n.º 13810/2011, introduziu pequenas
correcções e alterações por adaptação, essencialmente na correcção da cartografia
base.
O Plano Director Municipal (PDM) do Município de Santo Tirso, elemento fundamental
de gestão do território na área do Município, não coloca qualquer condicionalismo na
Carta de Outras Condicionantes à instalação da pedreira, nomeadamente a área não
colide com espaços da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica
Nacional (REN), ou Infra-estruturas (Rede viária, rede de águas, rede de esgotos, rede
de lixos).
Em termos de Ordenamento do Território no PDM, a área de extracção a licenciar está
classificada como ESPAÇO DE INDÚSTRIA EXTRACTIVA (ver Cartas n.º 7.1 e 7.2
em ANEXOS 11) e ESPAÇO FLORESTAL PRINCIPAL (associado à estrutura
ecológica). O Regulamento do PDM – Secção IV - Aviso n.º 1858/2011 no Diário da
República, 2.ª Série – N.º 12 – 18 de Janeiro de 2011 - define as características destes
espaços, assim como os usos admitidos.
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O Plano Director Municipal (PDM) de Santo Tirso, na Carta de Ordenamento, classifica
a totalidade da área de exploração como “ESPAÇO DE INDÚSTRIA EXTRACTIVA”, a
qual não é considerada de particular interesse, do ponto de vista de classificação de
zonas sensíveis, de acordo com o Decreto-lei nº 340/2007, de 12 de Outubro.
A parcela identificada como “ESPAÇO FLORESTAL PRINCIPAL” corresponde a uma
pequena parcela a Este da área a licenciar e na qual não haverá extracção de pedra,
sendo incluída no pedido de licenciamento dado ser propriedade do proponente e
contígua à área de exploração.
Na figura seguinte apresenta-se a localização e proporção das duas áreas (extractiva
e florestal principal) que se verificam na área a licenciar.

Figura 1. Demarcação das tipologias de categorias da Carta de Ordenamento do
Território na área em licenciamento (ver ANEXOS 11 dos ELEMENTOS ADICIONAIS)
Em ANEXOS 11 dos Elementos Adicionais apresenta-se a sobreposição da área de
licenciamento sobre a cartografia do PDM de Santo Tirso.
A classe de espaços designada na Carta de Ordenamento por “ESPAÇO DE
INDÚSTRIA EXTRACTIVA” ocupa na área a licenciar um total de 11.803 m2 e o
espaço “ESPAÇO FLORESTAL PRINCIPAL” ocupa uma área de 876 m2, a qual não é
designada para o fim extractivo pelo Plano de Lavra.
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O Regulamento do PDM – Secção IV - Aviso n.º 1858/2011 no Diário da República, 2.ª
Série – N.º 12 – 18 de Janeiro de 2011 - define as características destes espaços,
assim como os usos admitidos.
O “ESPAÇO DE INDÚSTRIA EXTRACTIVA” é enquadrado no Regulamento do PDM
(Secção IV no seu artigo 46.º como sendo:
“O Espaço de Indústria Extractiva corresponde a áreas onde ocorrem
importantes recursos geológicos não metálicos, com destaque para os
granitos.”
O artigo 47.º define as “Acções permitidas”, a saber:
“1 – Este espaço destina-se à extracção e transformação de granitos e a
actividades relacionadas, de acordo coma legislação específica em vigor.
2– No Espaço de Indústria Extractiva é admissível a instalação dos anexos de
pedreira e de estabelecimentos industriais relacionados com esta actividade.
3 – No Espaço de Indústria Extractiva são permitidas ocupações e utilizações
preexistentes, nomeadamente ocupações e usos florestais e agrícolas.”
O “ESPAÇO FLORESTAL PRINCIPAL” é enquadrado no Regulamento do PDM
(Secção III) como sendo espaços constituídos na sua generalidade por terrenos
ocupados por povoamentos florestais, incluindo áreas ardidas, matos terrenos
improdutivos e incultos de longa duração, correspondendo a áreas com vocação
potencial de uso florestal, nas vertentes ambiental, económica, social e cultural.
O n.º 2 do artigo 39.º sustenta que:
“2 – Com carácter excepcional pode ser admitida, nesta categoria de espaço, a
implantação de empreendimento de interesse público municipal, como tal
reconhecido pela Assembleia Municipal”.
Nestes termos, o Município de Santo Tirso (Assembleia Municipal) emitiu uma
declaração de interesse público municipal, nos termos do exigido no n.º 2 do artigo
39.º do Regulamento do PDM de Santo Tirso, ainda que a classe de espaço (ESPAÇO
FLORESTAL PRINCIPAL) seja de reduzidas dimensões na área a licenciar e não vai
ser sujeita a extracção de granito (ANEXOS 5 dos ELEMENTOS ADICIONAIS).
O Plano Director Municipal (PDM), na Carta de Condicionantes, para a área a
licenciar, não tem sobreposição com a Reserva Ecológica Nacional (REN).
A área objecto do pedido de licenciamento não ocupa qualquer área com Estatuto de
Protecção ou Conservação, segundo a definição do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º
69/2000, de 3 de Maio, incluindo as alterações legislativas posteriores a este diploma.
A área em estudo não integra a REDE NATURA 2000 assim como não integra os
designados BIÓTOPOS CORINE, nos termos do previsto no Decreto-Lei n.º 227/98,
de 17 de Julho e no Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, incluindo as alterações
posteriores a estes diplomas (ver Carta n.º 14 e 16 em ANEXOS no EIA).
A proposta de medidas de minimização, ajustadas a cada impacte previsto, de planos
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gerais de monitorização (a cumprir durante a vida útil da pedreira) e a elaboração de
um plano ambiental e de recuperação paisagística pretendem funcionar como
instrumentos essenciais para o proponente, no sentido de caminhar para uma
correcta gestão ambiental do empreendimento, assumindo, deste modo, uma postura
pró-activa, em relação às questões ambientais.
Não são apontadas alternativas de localização, atendendo a que o recurso natural
está integrado numa área com potencial de exploração dos recursos geológico, tendo
os projectistas do Plano de Pedreira enveredado por formular um projecto de
exploração que compatibilizasse as características dos terrenos com o método de
exploração mais apropriado.
Analisando a pretensão do proponente com a compatibilidade com os instrumentos de
ordenamento do território vigentes, ressalvam-se as seguintes conclusões:
Em termos de Ordenamento do Território no PDM, a área de extracção a
licenciar está classificada como ESPAÇO DE INDÚSTRIA EXTRACTIVA (ver
Cartas n.º 7.1 e 7.2 em ANEXOS 11) e ESPAÇO FLORESTAL PRINCIPAL
(associado à estrutura ecológica). O Regulamento do PDM – Secção IV - Aviso
n.º 1858/2011 no Diário da República, 2.ª Série – N.º 12 – 18 de Janeiro de
2011 - define as características destes espaços, assim como os usos
admitidos. Estas áreas não são consideradas de particular interesse, do ponto
de vista de classificação de zonas sensíveis, de acordo com o Decreto-lei nº
340/2007 de 12 de Outubro (ver Carta n.º 7.1 em ANEXOS 11);
O Município de Santo Tirso (Assembleia Municipal) emitiu uma declaração de
interesse público municipal, nos termos do exigido no n.º 2 do artigo 39.º do
Regulamento do PDM de Santo Tirso, ainda que a classe de espaço (ESPAÇO
FLORESTAL PRINCIPAL) seja de reduzidas dimensões na área a licenciar e
não vai ser sujeita a extracção de granito (ANEXOS 5 dos ELEMENTOS
ADICIONAIS);
O Plano Director Municipal (PDM) Santo Tirso, na Carta de Condicionantes,
para a área a licenciar, não tem sobreposição com a Reserva Ecológica
Nacional (REN) (ver Carta n.º 8.1 em ANEXOS 11);
A área objecto do pedido de licenciamento não ocupa qualquer área com
Estatuto de Protecção ou Conservação, segundo a definição do artigo 2.º do
Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, incluindo as alterações legislativas
posteriores a este diploma;
A área em estudo não integra a REDE NATURA 2000 assim como não integra
os designados BIÓTOPOS CORINE, nos termos do previsto no Decreto-Lei n.º
227/98, de 17 de Julho e no Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, incluindo as
alterações posteriores a estes diplomas (ver Carta n.º 14 e 16 em ANEXOS).
O Plano Ambiental de Recuperação Paisagística, elaborado em consonância com o
Plano de Lavra, potencia os impactes positivos durante e após término da exploração,
que consiste na criação das condições necessárias à implementação de outros usos
do solo que substituam, de forma rentável, o uso actual, garantindo a compatibilidade
com as disposições de ordenamento do uso do território.
Analisando a pretensão do promotor do projecto na sua conformidade com os
instrumentos de gestão territorial em vigor, especialmente ao nível do Plano Director
Municipal, constata-se que a autorização de licenciamento da pedreira é uma
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oportunidade de assegurar-se a compatibilização da necessidade de manutenção dos
postos de trabalho que a empresa comporta assim como permitirá assegurar a
recuperação adequada do espaço físico intervencionado, pela aprovação e
implementação de um Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP).
Face ao exposto, considera-se que estão reunidas as medidas para atender aos
critérios de autorização da exploração, pelo que não se consideram impactes
negativos permanentes, devendo ser aprovado o Plano Ambiental e de Recuperação
Paisagística da área a licenciar, estando a proposta do mesmo assente na
necessidade da reposição das características dos terrenos, tanto quanto possível.
A porção de terreno referido (ESPAÇO FLORESTAL PRINCIPAL), não será
submetida a extracção de pedra, sendo apenas uma área de manobras de máquinas
e armazenamento temporários de produto acabado, pelo que o promotor tem tentado
manter as características originais do terreno, limitando o uso ao mínimo necessário,
mantendo e incrementando a vegetação existente.
As medidas de minimização propostas no Estudo de Impacte Ambiental assim como o
Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística permitirão a recuperação de todo o
território afectado, recuperando, deste modo, as funções originais.
De referir que a pequena porção de terreno está contígua a área de pedreira prevista
no PDM, pelo que as características topográficas são iguais e passíveis de
recuperação, de acordo com o proposto no Plano de Lavra.
O Plano Ambiental de Recuperação Paisagística, elaborado em consonância com o
Plano de Lavra, potencia os impactes positivos durante e após término da exploração,
que consiste na criação das condições necessárias à implementação de outros usos
do solo que substituam, de forma rentável, o uso actual, garantindo a compatibilidade
com as disposições de ordenamento do uso do território.
Como já referido, a minimização de impactes ambientais sobre este descritor assenta,
de forma transversal, nas medidas previstas para outros descritores, devendo
promover-se a preservação ambiental da exploração e envolvente e assegurar-se o
desenvolvimento do PARP.
Na pequena parcela classificada como ESPAÇO FLORESTAL PRINCIPAL (876 m2)
na Carta de Ordenamento do PDM não será realizada extracção, devendo promoverse a preservação do espaço e de alguma vegetação que possua, recuperando-se a
restante vegetação típica com o desenvolvimento faseado da recuperação.
O Município de Santo Tirso (Assembleia Municipal) emitiu uma declaração de
interesse público municipal, nos termos do exigido no n.º 2 do artigo 39.º do
Regulamento do PDM de Santo Tirso, ainda que a classe de espaço (ESPAÇO
FLORESTAL PRINCIPAL) seja de reduzidas dimensões na área a licenciar e não vai
ser sujeita a extracção de granito (ANEXOS 5 dos ELEMENTOS ADICIONAIS),
reconhecendo, deste modo, a importância na instalação e legalização da pedreira.
Em suma, são expectáveis impactes com significado neste descritor, atendendo a que
o Plano Director Municipal não interdita actividades desta natureza, na classe de
espaço considerada, sendo ainda de realçar o facto da aplicação do Plano de
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Pedreira, designadamente ao nível do PARP, promover a recuperação e integração
paisagística.

(U) apresentação de declaração de interesse municipal, nos termos do n.º 2 do
artigo 39.º do Regulamento do PDM de Santo Tirso.
Em ANEXOS 5 dos ELEMENTOS ADICIONAIS apresenta-se a declaração de
interesse municipal, emitida pela Assembleia Municipal, nos termos do disposto no n.º
2 do artigo 39.º do Regulamento do PDM de Santo Tirso.

8. QUALIDADE DO AR:
8.1. Verifica-se que neste EIA são feitas referências a dois diplomas legais: DL
n.º 111/2002, de 16 de abril e Dl n.º 102/2010, de 23 de Setembro, como se fossem
complemento um do outro. Deveria ser do conhecimento da equipa de EIA a
circunstância de que o DL n.º 102/2010, de 23 de setembro, revogou o DL n.º
111/2002, de 16 de Abril, mantendo as mesmas directrizes, pelo que basta ter
este em conta, nas futuras avaliações deste descritor, nomeadamente no plano
de monitorização.
Em futuras avaliações neste descritor teremos em consideração apenas o Decreto-Lei
n.º 102/2010, de 23 de Setembro.

9. RESÍDUOS:
9.1. O descritor terá que ser reformulado, para colmatar o seguinte:
a) A caracterização da situação de referência não está conforme, pois a
pedreira já se encontra em laboração e no EIA não foi indicado como se
processa actualmente a gestão dos resíduos, designadamente o tipo,
quantitativos, condições de armazenamento e respectivo destino final.

Conforme referido no EIA, a pedreira está em laboração, pelo que os efeitos (positivos
e negativos) sobre os diferentes factores ambientais já se fizeram e fazem sentir. Na
vertente da gestão dos resíduos, o promotor desenvolve já alguns procedimentos de
gestão dos mesmos, ainda que sem o cumprimento e abrangência de medidas
preconizadas no EIA e exigidas pela legislação em vigor.
Ocorre já alguma triagem dos resíduos e armazenamento, ainda que não em
condições adequadas de impermeabilização de superfície e classificação por tipologia.
Os óleos usados, baterias, filtros já armazenados temporariamente e remetidos para
operadores qualificados sempre que as quantidades o justifiquem. De acordo com
informações do proponente, em algumas situações os resíduos de manutenção das
viaturas são aceites pelas oficinas de mecânica que fazem as manutenções no local,
não ocorrendo, nestes casos, acumulação.
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As sucatas resultantes da pedreira são constituídas por peças de desgaste (brocas,
barrenas), latas metálicas e peças decorrentes de substituição em máquinas. Este
resíduo apresenta-se no estado sólido e é armazenado a granel, em contentores
metalizados com tampa, até ser recolhido por empresa licenciada para efectuar este
tipo de recolha.
Os pneus usados gerados são provenientes da substituição da substituição dos pneus
do parque de máquinas destinado à carga e transporte dentro da área a licenciar. Os
pneus usados apresentam-se no estado sólido e são posteriormente entregues ao
fornecedor, no caso de ser possível a sua reconstituição.
Os óleos usados são recolhidos e armazenados em depósito para esse fim quando
não logo recolhidos pelas oficinas, com o local a ser melhor impermeabilizado em
breve, para evitar possíveis acidentes de derramamento, incluindo a construção de
sistema de encaminhamento/recolha para o referido depósito em bacia de retenção de
óleos. Os óleos são entregues a empresa licenciada para efectuar o tratamento e
valorização deste tipo de resíduos.
Os filtros de óleo são armazenados temporariamente dentro de um bidão metálico, de
200 litros, devidamente estanques com posterior entregue a operadores qualificados
acreditados para a gestão desta tipologia de resíduos.
As baterias de chumbo são uma tipologia de resíduos perigosos gerados em
actividades desta natureza, sendo provenientes da corrente manutenção dos
equipamentos de carga e transporte (pás carregadoras, giratórias, dumpers, outros
veículos) com apresentação física no estado sólido. As baterias serão armazenadas
temporariamente em locais devidamente preparados para o efeito e posteriormente
entregues a empresas licenciadas para efectuarem este tipo de recolha e valorização.
Atendendo às quantidades de óleos usados estimadas como resultado da manutenção
das viaturas e equipamentos em indústrias desta natureza, o proponente estima uma
produção anual 0,5 m3 desses resíduos.
No que concerne aos pneus usados e de acordo com dados recolhidos, cada viatura
realize, em média, uma muda de pneus no ano, sendo que, considerando as viaturas
existentes, representará um quantitativo de 8 unidades de pneus usados rejeitados por
ano. Estes resíduos são recolhidos pela empresa que realiza as mudanças dos pneus,
sendo as mesmas efectuadas em oficina própria na maioria das vezes.
Os resíduos do tipo doméstico, urbanos e equiparados são recolhidos em contentores
apropriados e posteriormente encaminhados para a rede de recolha municipal.
Com a adopção das medidas preconizadas no EIA e na legislação em vigor, o
proponente desenvolverá melhorias no modo de gestão de algumas tipologias de
resíduos, esperando a viabilidade do licenciamento da pedreira para a realização dos
investimentos necessários.
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b) Alerta-se ainda, para a falta de identificação dos locais destinados ao
armazenamento dos resíduos (designadamente em planta) e para a
legislação no EIA que se encontra desatualizada, designadamente o
Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, que foi alterado pelo DecretoLei n.º 73/2011, de 17 de junho.

O Decreto-Lei n.º 239/97, de 9 de Setembro foi revogado pelo Decreto-Lei n.º
178/2006, de 5 de Setembro que teve alteração pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de
junho, que vem estabelecer o novo regime geral da gestão de resíduos. Estes
diplomas prevêem a criação do SISTEMA INTEGRADO DE REGISTO ELECTRÓNICO DE
RESÍDUOS (SIRER), que agrega toda a informação relativa aos resíduos produzidos e
importados para o território nacional e a entidades que operam no sector dos resíduos.
Em ANEXOS 6 dos ELEMENTOS ADICIONAIS é apresentada uma planta na qual é
indicada a zona destinadada/proposta para armazenamento dos resíduos (indicado
com o n.º 4 – armazém). Trata-se de um espaço confinado que será ainda
beneficiado, dotando-o de adequada impermeabilização, ventilação, registos de
quantitativos e sinalização.

10. SOCIOECONOMIA, VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRÁFEGO:

10.1. Os dados estatísticos utilizados na caracterização do ambiente afectado na
área de influência do projecto deverão refletir as actualizações ocorridas,
nomeadamente os Censos 2011;
Em ANEXOS 7 dos ELEMENTOS ADICIONAIS a apresentam-se os dados estatísticos
actualizados para os Censos 2011.

10.2. Relativamente à caracterização da situação de referência da envolvente
próxima do projecto, esta deverá ser complementada com a identificação dos
núcleos populacionais nas proximidades (sua localização em relação á área do
projecto), e as diversas explorações que aí existem. Esta informação deverá ser
acompanhada de cartografia própria e quadro com estas localizações e
distâncias;
Na envolvente da área de licenciamento proliferam outras indústrias do mesmo tipo, as
quais contribuem, cumulativamente, para o incremento de significado em alguns dos
descritores analisados.
Considerando a envolvente de até 1 km foram identificados os principais núcleos
populacionais susceptíveis de afectação pela laboração da pedreira e das pedreiras
contíguas.
No quadro seguinte apresenta-se a identificação dos aglomerados e sua distância,
relativamente à área em licenciamento.
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Quadro 1: Aglomerados populacionais próximos da área em licenciamento
População
NOME
1
Pedrados
2
Fontão
3
Bustelo
4
N/D
5
Bustelo
6
Fontão (início)
7
Mourinha

Distância aproximada (m)
380
815
574
935
17
546
689

Figura 1: Identificação dos aglomerados populacionais relevantes
Em ANEXOS 8 dos ELEMENTOS ADICIONAIS a apresenta-se a cartografia em
escala mais adequada à análise.
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Figura 2: Identificação dos aglomerados populacionais relevantes
Em ANEXOS 8 dos ELEMENTOS ADICIONAIS a apresenta-se a cartografia em
escala mais adequada à análise.
No quadro seguinte apresenta-se o resultado do levantamento efectuado de
identificação das explorações de pedra na envolvência da área em licenciamento.
Quadro 2: Explorações próximas da área em licenciamento
Nome
Pedreira Mota Engil. Britagem.
Pedreira Granifofo, Lda.
Pedreira em recuperação. Silva e Machado, Lda.
Transformação. Sociedade dos Pedreiros do Marco
Pedreira. Pedras Cintilantes, Lda.
Transformação. Sociedade dos Pedreiros do Marco
Pedreira/Transformação Silva e Machado
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Distância aproximada (m)
685
25
340
745
780
75
27

Figura 3: Localização e identificação de outras explorações nas proximidades
Em ANEXOS 8 dos ELEMENTOS ADICIONAIS a apresenta-se a cartografia em
escala mais adequada à análise.
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Figura 4: Localização e identificação de outras explorações nas proximidades
Em ANEXOS 8 dos ELEMENTOS ADICIONAIS apresenta-se a cartografia em escala
mais adequada à análise.

10.3. Esclarecimento quanto incongruência identificada em relação à
manutenção dos 5 postos de trabalho “numa escala de relacionamento familiar”
e o referido, na página 24 do Relatório Síntese, sobre o projecto contar com a
colaboração de 13 funcionários, assim como o referido na pag. 35 “o
licenciamento da exploração garantirá a manutenção de 13 postos de trabalho
diretos (U)”;

O número de funcionários a afectar à laboração da pedreira será de 13.
O número de 5 funcionários apresentado, foi lapso.
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10.4. Os percursos locais de acesso à pedreira devem ser claramente
identificados em planta a escala adequada, identificando eventuais impactes
decorrentes da proximidade do percurso a áreas habitadas, habitações isoladas
ou actividades económicas, bem como indicado o estado de conservação das
vias de comunicação;

A Pedreira de Roriz localiza-se na freguesia de São Tomé de Negrelos, concelho de
Santo Tirso, distrito do Porto. O seu acesso realiza-se através da Estrada Municipal
1115, até se alcançar Sanfins de Ferreira, freguesia de Paços de Ferreira. No final da
mencionada localidade deve-se continuar pela EM 1115, aqui denominada de Rua do
Penedo das Ninfas, no sentido Este-Oeste, em direcção à localidade de Bustelo,
Paços de Ferreira, durante cerca de 800 metros.
Continua-se depois pela Rua das Pedreiras, sentido Este-Oeste, durante mais 750
metros, até se alcançar uma área fortemente alterada pela presença de inúmeras
indústrias extractivas de pedra, localizadas precisamente no limite dos concelhos de
Paços de Ferreira e de Santo Tirso. Seguir então na direcção Sul-Norte, por mais
600 metros, por uma estrada municipal – Rua do Fojo - com constante tráfego de
veículos pesados relacionados com as pedreiras. Finalmente, a área em estudo
localiza-se à esquerda da mencionada estrada, mesmo em frente a um diminuto
aglomerado populacional.

Figura 1. Extracto da Carta de Vias de Comunicação (Fonte: Sapo Mapas).
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Figura 2: Estado das vias de acesso envolventes à área em estudo.
Refira-se que as vias referidas não são exclusivas apenas do acesso a esta pedreira.
Em ANEXOS 9 dos ELEMENTOS ADICIONAIS a apresenta-se a cartografia com
indicação dos acessos à área em estudo numa escala mais adequada.
As alternativas de traçados de e para a área de licenciamento são limitadas. No
entanto, sendo os clientes e fornecedores oriundos, principalmente, dos distritos do
Porto e de Braga, verifica-se que o traçado utilizado está em razoáveis condições de
circulação, e a utilização destes traçados por camiões não interfere no normal fluir do
trânsito.
A maior parte do traçado na envolvente próxima da pedreira é em terra batida com
“tout-venant”, servindo igualmente outras pedreiras na envolvente. O estado de
conservação é aceitável para as viaturas pesadas, havendo evidências da
manutenção periódica das vias de acesso pelos exploradores, dado ser do seu
interesse.
As vias de comunicação existentes apesar do incremento de tráfego previsto e referido
anteriormente, demonstram capacidade de escoamento, ou seja, não se registam
obstruções à circulação normal, mesmo atendendo ao incremento do volume de
tráfego com origem no transporte do material das pedreiras.
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Na figura seguinte são assinalados os percursos preferenciais de acesso.

Figura 3: Acessos preferenciais à pedreira.
No percurso de transporte ocorrem alguns troços em asfalto junto aos aglomerados
populacionais. Nestes percursos, do que foi observado, não ocorrem obstruções ao
trânsito, estando as vias a denotar alguma manutenção.
O movimento previsto nos primeiros 3 anos de exploração não ultrapassará o que já
se verifica nesta fase (em média duas a cinco cargas de viaturas pesadas por cada dia
de trabalho), não sendo de esperar alterações nos fluxos de tráfego das vias de
acesso para o Concelho de Tirso em geral e da freguesia de São Tomé de Negrelos
em particular, com a implementação agora deste novo projecto.
O acrescimento de circulação de viaturas pesadas, provenientes de e para a área da
pedreira, não deverá ser muito significativo, face ao actualmente existentes,
considerando o número de cargas previstas diárias (duas a cinco).
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Figura 4: Acessos preferenciais à pedreira.
A rede viária Municipal encontra-se em bom estado de conservação no geral, embora
as acessibilidades municipais mais próximas da pedreira apresentam alguma
necessidade de manutenção constante (Ex. Rua do Fojo), em virtude da dimensão
cumulativa da circulação de viaturas pesadas de todas as pedreiras existentes.
Atendendo a que os percursos de transporte preferenciais de e para a pedreira não
atravessam aglomerados populacionais significativos, não são expectáveis impactes
negativos significativos, considerando que se verifica algum cuidado no transporte de
materiais e há evidência de manutenção das vias periodicamente.
Ainda assim, é de considerar a dimensão cumulativa do impacte de circulação,
principalmente se considerarmos também as pedreiras contíguas.
Em ANEXOS 9 dos ELEMENTOS ADICIONAIS a apresenta-se a cartografia, com
indicação dos acessos à área em estudo numa escala mais adequada.
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10.5. O capítulo dos impactes deverá ser revisto em função do aprofundamento
da situação de referência bem como as medidas de minimização, em função da
nova caracterização dos impactes ambientais;

A Pedreira de Roriz localiza-se na freguesia de São Tomé de Negrelos, concelho de
Santo Tirso, distrito do Porto. O seu acesso realiza-se através da Estrada Municipal
1115, até se alcançar Sanfins de Ferreira, freguesia de Paços de Ferreira. No final da
mencionada localidade deve- se continuar pela EM 1115, aqui denominada de Rua do
Penedo das Ninfas, no sentido Este-Oeste, em direcção à localidade de Bustelo,
Paços de Ferreira, durante cerca de 800 metros.
Após o percurso referido, continua-se pela Rua das Pedreiras, sentido Este-Oeste,
durante mais 750 metros, até se alcançar uma área fortemente alterada pela presença
de inúmeras indústrias extractivas de pedra, localizadas precisamente no limite dos
concelhos de Paços de Ferreira e de Santo Tirso. Seguir então na direcção Sul-Norte,
por mais 600 metros, por uma estrada municipal em muito mau estado – Rua do
Fojo, em consequência do constante tráfego de veículos pesados relacionados com
as pedreiras. Finalmente, a pedreira localiza-se à esquerda da mencionada estrada,
mesmo em frente a um diminuto aglomerado populacional.
A rede viária Municipal encontra-se em bom estado de conservação no geral, embora
as acessibilidades municipais mais próximas da pedreira apresentam alguma
degradação (Ex. Rua do Fojo), em virtude da dimensão cumulativa da circulação de
viaturas pesadas de todas as pedreiras existentes.
O movimento previsto nos primeiros 3 anos de exploração não ultrapassará o que já
se verifica nesta fase (em média duas a cinco cargas de viaturas pesadas por cada dia
de trabalho), não sendo de esperar alterações nos fluxos de tráfego das vias de
acesso para o Concelho de Tirso em geral e da freguesia de São Tomé de Negrelos
em particular, com a implementação agora deste novo projecto.
O acrescimento de circulação de viaturas pesadas, provenientes de e para a área da
pedreira, não deverá ser muito significativo, face ao actualmente existentes,
considerando o número de cargas previstas diárias (duas a cinco).
Ainda assim é de considerar a dimensão cumulativa do impacte de circulação,
principalmente se considerarmos também as pedreiras contíguas.
Pode afirmar-se que a pedreira de granito pode provocar alguns impactes negativos
(embora o movimento médio diário previsto não seja significativo), essencialmente,
pela sua contribuição para o aumento de tráfego (efeito cumulativo face à existência
de outras pedreiras) nas vias principais de acesso à pedreira assim como no interior
da freguesia, como resultado do transporte de produto final e intermédio para o destino
final, atendendo a que não existem actualmente vias variantes de escoamento de
trânsito, principalmente ao nível de veículos pesados.
O bem-estar das populações que residem junto das explorações ou cujos
aglomerados são atravessados pelas vias de comunicação, utilizadas para a
circulação dos camiões de transporte de matéria-prima, são aquelas que, mais
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significativamente, poderão ser afectadas pelas acções do normal funcionamento das
indústrias de extracção de inertes, caso não se adoptem algumas medidas.
Como medidas de minimização, serão as transversais também já apontadas em outros
descritores, especialmente ao nível do controlo de velocidade das viaturas, controlo de
ruído, controlo de empoeiramento, adequada sinalização e adequado
acondicionamento da carga.
As vias de comunicação existentes apesar do incremento de tráfego previsto e referido
anteriormente, demonstram capacidade de escoamento, ou seja, não se registam
obstruções à circulação normal, mesmo atendendo ao incremento do volume de
tráfego com origem no transporte do material das pedreiras.
Refira-se que o proponente e os responsáveis das restantes pedreiras vizinhas já
realizam operações periódicas de manutenção das vias de acesso mais próximas da
área em estudo, conforme se pode verificar na do ponto anterior, denotando-se sinais
de espalhamento de tout-venant.
Será expectável, portanto, um reduzido índice de incomodidade junto dos
aglomerados populacionais próximos da exploração, incluindo as acessibilidades
envolventes.
As alternativas de traçados de e para a área de licenciamento são limitadas. No
entanto, sendo os clientes e fornecedores oriundos, principalmente, dos distritos do
Porto e de Braga, verifica-se que o traçado utilizado está em razoáveis condições de
circulação, e a utilização destes traçados por camiões não interfere no normal fluir do
trânsito.

FASE PREPARATÓRIA E DE EXPLORAÇÃO
Nestas fases, os impactes ocorrentes actualmente e previstos da pedreira já se
manifestam, considerando que a pedreira está a laborar nesta data, sendo verificada a
dinâmica de tráfego proveniente de e para pedreiras já existentes.
O que se registou mais directamente foi uma contribuição para a densidade de tráfego
sobre as vias públicas, derivado essencialmente ao transporte expedição de matériaprima, resultando numa contribuição para a degradação das estradas de acesso ao
local em resultado do incremento de tráfego de veículos, principalmente pesados.
Em suma, os impactes expectáveis nas fases preparatória e de exploração serão os
seguintes:
O que se registará directamente é uma contribuição para a densidade de
tráfego sobre as vias públicas, derivado essencialmente ao transporte e
expedição de matéria-prima e produto acabado, resultando numa contribuição
para a degradação das estradas de acesso ao local em resultado do
incremento de tráfego de veículos principalmente pesados;
A passagem constante de veículos (desta e de outras pedreiras existentes) –
considerando a dimensão cumulativa – poderá provocar insegurança na
circulação das pessoas e viaturas e alguma incomodidade na população da
freguesia, caso não se adoptem algumas medidas minimizadoras;
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Conforme referido, a laboração plena da pedreira deverá acrescentar às vias
de circulação existentes 2 a 5 cargas de viaturas pesadas por dia, pelo que,
apesar de não ser um grande número de carregamentos, face a outro tipo de
pedreiras, deverá ser motivo de incómodo às populações e uma pressão
acrescida sobre o estado e boa conservação das vias de acesso,
principalmente as de terra batida;
Nos períodos mais secos do ano, a circulação dos veículos pesados provocará
um aumento considerável das poeiras dispersas, implicando a sua deposição
na vegetação e nas habitações mais próximas, sendo que algumas estão a
pouco mais de 500 metros de distância, conforme visível na cartografia;
Não são registados aglomerados populacionais muito expressivos nas
proximidades e ao longo dos percursos, ainda que poderão ocorrer impactes
negativos (poeiras, ruído, degradação das vias, insegurança e acidentes), caso
não se adoptem medias propostas;
A dimensão cumulativa dos impactes será uma realidade a não descurar, dado
que pelas mesmas vias de acesso que servirão a pedreira passam viaturas
pesadas de outras pedreiras próximas.
Conforme referido, os aglomerados populacionais, mais susceptíveis de afetação,
serão aqueles com vias usadas pelas viaturas de transporte, caso não se adoptem as
medidas de minimização apontadas.
Quadro 1: Aglomerados populacionais próximos da área em licenciamento
NOME
População
1
Pedrados
2
Fontão
3
Bustelo
4
N/D
5
Bustelo
6
Fontão (início)
7
Mourinha

Distância aproximada (m)
380
815
574
935
17
546
689

O bem-estar das populações que residem junto das explorações ou cujos
aglomerados são atravessados pelas vias de comunicação, utilizadas para a
circulação dos camiões de transporte de matéria-prima, são aquelas que, mais
significativamente, serão afectadas pelas acções do normal funcionamento das
indústrias de extracção de inertes.
Em ANEXOS 9 dos ELEMENTOS ADICIONAIS a apresenta-se a cartografia, com
indicação dos acessos à área em estudo numa escala mais adequada.
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Figura 1: Identificação dos aglomerados populacionais relevantes e distância à
pedreira
Em ANEXOS 9 dos ELEMENTOS ADICIONAIS a apresenta-se a cartografia, com
indicação dos acessos à área em estudo numa escala mais adequada.
Os impactes neste descritor e nesta fase terão as seguintes características, caso não
se adoptem medidas adequadas:
NEGATIVOS;
DIRECTOS;
TEMPORÁRIOS;
CERTOS;
REVERSÍVEIS;
MAGNITUDE MODERADA;
SIGNIFICATIVOS;
MODERAMENTE CUMULATIVOS.
As vias de comunicação existentes, apesar do incremento de tráfego referido no
parágrafo anterior, demonstram capacidade de escoamento, ou seja, não se registam
obstruções à circulação normal, mesmo atendendo ao incremento do volume de
tráfego com origem no transporte do material das pedreiras.
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FASE DE DESACTIVAÇÃO E RECUPERAÇÃO
Nesta fase não é expectável a ocorrência de impactes negativos, visto ocorrer uma
diminuição de tráfego proveniente da pedreira. Serão de esperar impactes positivos
resultante do aumento, previsível, da fluidez de tráfego se o mesmo não tiver
aumentado por outros factores (novas indústrias, etc.).
Os impactes neste descritor e nesta fase terão as seguintes características:
POSITIVOS;
DIRECTOS;
PERMANENTES;
CERTOS;
MAGNITUDE MODERADA;
SIGNIFICATIVOS;
MODERAMENTE CUMULATIVOS.

10.6. As medidas de minimização relativas a este descritor devem ser
identificadas e especificadas;

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
As medidas de minimização principais propostas para este descritor para as fases
preparatória e de exploração deverão passar objectivamente pelas seguintes:
controle do peso bruto dos veículos pesados à saída da pedreira, minimizando
os impactes que possam contribuir para o incremento do desgaste das vias de
comunicação;
assegurar a manutenção periódica dos veículos, minimizando potenciais
acções que potenciem derrames de óleos e lubrificantes na via pública.;
deverá ser dado especial atenção no conveniente acondicionamento da
matéria-prima e produto intermédio, providenciando cobertura da caixa de
carga para minimizar queda de detritos para a via e levantamento de poeiras.
Deverá ser implementado o Plano de Sinalização previsto no Plano de Pedreira.
Deverão ser realizadas manutenções periódicas nas vias em terra batidas, adjacentes
à área em licenciamento sempre que se justificar.
Como referido anteriormente, as vias de acesso adjacentes à área em licenciamento
não são exclusivas desta pedreira.
Outras medidas complementares deverão ser as seguintes:
deverão ser tomadas medidas para prevenir o arraste de terras e lamas da
área de carga na pedreira para os caminhos em terra batida contíguos,
adoptando-se uma técnica de lavagem de rodados e colocação de pequenas
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lombas à saída da pedreira e que têm por propósito provocar vibração que
permita “soltar” as terras que poderão estar nos pneus;
As escorrências de águas e outros detritos no perímetro da área a licenciar
deverão ser prevenidas com a adopção da rede de drenagem perimetral,
conforme preconizado em outros descritores.
O promotor deve restringir o acesso à área da pedreira a pessoas estranhas, incluindo
o fim-de-semana quando não ocorre exploração, recorrendo a medidas adequadas.
De entre os caminhos de acesso em terra batida disponíveis e em função da melhor
optimização da exploração, o promotor deverá considerar – em cada fase de projecto
– o trajecto mais curto possível para a circulação de veículos pesados, sem a
utilização de sinais sonoros e realizado à menor velocidade possível, de forma a
diminuir a incomodidade e riscos de acidentes sobre os receptores sensíveis.

11. ECOLOGIA:
11.1. No Capítulo de avaliação de impactes na Biologia e Ecologia, de acordo
com as páginas 236 a 240, é identificado o impacte decorrente do avanço das
frentes e remoção do solo e coberto vegetal. No entanto, pela análise dos
"Mapas Anexos" afigura-se que toda a área da pedreira a licenciar se encontra já
sem cobertura vegetal, à exceção de pequenas manchas nas extremidades da
pedreira. Esta constatação confere com a caraterização da situação de
referência feita no capítulo 4.1.3, comentado nos pontos 2.1 e 2.2.
Conviria pois esclarecer esta contradição, cartografando e quantificando a área
de remoção do solo e de desmatação/remoção do coberto vegetal, e
identificando claramente as espécies/comunidades vegetais a destruir.

A exploração em si é actualmente a resultante de uma intensa utilização humana do
território - pedreira, não permitindo no seu interior a discretização de grandes unidades
de vegetação, sendo constituída por um coberto vegetal em estado degradado, com a
dominância de matos, onde se observa a presença de espécies oportunistas, típicas
destas situações, embora a respectiva envolvente revele uma composição florística
diversificada.
Revela também a presença de resquícios de eucaliptal permeado com pinheiros (na
área de defeso), o que se descreverá melhor posteriormente. Não se poderá falar de
eucaliptal no seu sentido puro, devido à permeabilidade existente entre ambos.
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Figura 1.1. Carta de localização da exploração, sobre fotografia aérea. Note-se a
presença de rocha a céu aberto.

Com o intuito de proceder à localização do coberto vegetal a destruir, procedeu-se a
novas expedições de campo.
No caso da área de exploração (interior à área de defeso; Vide Figura 1.2.), verificouse apenas a presença de Vegetação antropozoogénica de infestantes (situações
esporádicas, resultantes da proximidade com actividades agrícolas, tais como
Pteridium, Sonchus e Geranium) e de Comunidades de microcaméfitos de depósitos
de cascalho. Estas são essencialmente espécies oportunistas,pioneiras e típicas de
situações em que o solo já se encontra alterado, pela acção extractiva de inertes.
Verificou-se também a presença de tojo e giestas, bem como alguns indivíduos de
eucalipto, pequenos (Fotografia 1.12. e 1.13.).
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Figura 1.2. Carta de localização da exploração, com a discriminação da área de
defeso.
Estas formações vegetais encontram-se descritas em seguida e na explicação
seguinte, da vegetação existente na área de defeso.
Vegetação antropozoogénica de infestantes
Comunidades de infestantes de culturas arvenses e sachadas, de óptimo holártico.
Inclui vegetação preferencialmente messícola (comunidades infestantes de cereais de
Outono-Inverno), normalmente de sequeiro, de fenologia inverno-primaveril, de solos
pobres em bases, com distribuição mediterrânica e eurossiberiana.
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Figura 1.3. Vegetação antropozoogénica de infestantes em zona agrícola na
envolvência da exploração. Encontra-se representada essencialmente na envolvente à
área de exploração, decorrente da actividade agro-silvícola.
Na exploração surgem apenas situações esporádicas, resultantes da proximidade com
actividades agrícolas.
Comunidades de microcaméfitos de depósitos de cascalho
Comunidades pauciespecífica, dominadas por Crassula tillaea e Sedum caespitosum.
Estas plantas têm uma floração muito precoce, no início da Primavera, e entram
rapidamente em senescência com o fim das chuvas primaveris. É uma associação
eminentemente pioneira que aparece de forma esporádica, em pequenas extensões
(menos de 1m2), nas margens de caminhos, plataformas horizontais de afloramentos
rochosos e pequenas clareiras rochosas em comunidades de Poetea bulbosae.
Prefere solos compactados pelo pisoteio, com texturas ligeiras muitas vezes com uma
acumulação superficial de areia grossa e cascalho resultante da exportação por
erosão diferencial das fracções mais finas do solo. Dada a ecologia desta associação
é frequente a entrada de plantas de Polygono-Poetea annuae ou Poetea bulbosae de
que são exemplos a Herniaria lusitanica e a Poa bulbosa.
Em situações mais húmidas exposta a ventos marítimos aparecem associações de
fisionomia condicionada pelo Sedum arenarium, espécie crassifólia a que se juntam
numerosos elementos acidófilos de Helianthemetalia como sejam o Anthoxanthum
aristatum, Logfia minima, Micropyrum tenellum, Ornithopus perpusillus, etc., húmido a
hiper-húmidos, normalmente sobre solos de texturas grosseiras, frequentemente
enriquecidos em elementos grosseiros por efeito da erosão laminar, derivados de
granitos.
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Figura 1.4. Comunidades de microcaméfitos de depósitos de cascalho. Encontra-se
representada na área de exploração e envolvente. As mesmas encontram-se no
interior de áreas com tojos e urzes, de difícil fotografia.
Por sua vez, a exploração contempla uma área de defeso (Vide Figura 1.2.), a qual já
se encontra em parte alterada, devido à acção extractiva. No entanto, não se pretende
destruir o coberto vegetal actualmente existente na mesma (pequenas manchas nas
extremidades da pedreira), como modo de garantir a área de defeso em si. Esta revela
a presença de dominância por eucaliptos, sendo residuais os espécimes de
pinheiros bravos, existindo igualmente vegetação arbustiva, particularmente tojo e
giestas e vegetação pioneira de crassula (situações esporádicas na área de defeso).
Estas formações vegetais encontram-se descritas em seguida.
Vegetação pioneira de Crassula
Estrutura e ecologia. Comunidade pauciespecífica, de óptimo mesomediterrânico a
supramediterrânico-inferior, dominada por Crassula tillaea e Sedum hirsutum All. Estas
plantas têm uma floração muito precoce, no início da Primavera, e entram rapidamente
em senescência com o fim das chuvas primaveris. É uma associação eminentemente
pioneira que aparece de forma esporádica, em pequenas extensões (menos de 1m2),
nas margens de caminhos, plataformas horizontais de afloramentos rochosos e
pequenas clareiras rochosas em comunidades de Poetea bulbosae. Prefere solos
compactados pelo pisoteio, com texturas ligeiras muitas vezes com uma acumulação
superficial de areia grossa e cascalho resultante da exportação por erosão diferencial
das fracções mais finas do solo.
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Figura 1.5. Vegetação pioneira de Crassula. Encontra-se representada em situações
esporádicas na área de defeso.
Matos de urze e tojo
Estrutura e ecologia. Urzal-tojal de baixo porte, normalmente muito denso, dominado
pela Erica cinerea, E. umbellata, Pterospartum tridentatum subsp. lasianthum e pelo
Ulex. É uma associação acidófila, de cariz atlântico, exigente em precipitação mas que
suporta um largo período de seca estival.
Períodos de recorrência de fogo muito curtos reduzem a cobertura do estrato arbustivo
e favorecem a penetração de comunidades herbáceas de Helianthemetea e de
espécies herbáceas perenes como Agrostis x fouilladei e Avenula sulcata. Ao contrário
do que acontece com o Genistello-Ericetum aragonensis, o Halimio-Pterospartetum
tridentati é pastoreado pelas raças de bovinos regionais mais rústicas por causa da
abundância e do valor alimentar do Ulex. É por excelência o urzal-tojal mesofílico dos
territórios supratemperado submediterrânicos galaico-portugueses, localizados na
proximidade da fronteira entre os mundos mediterrânicos e eurossiberiano
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Figura 1.6. Matos de urze e tojo. Encontra-se representada essencialmente na
envolvente à área de exploração, mas também no interior (área de defeso).
Matas de produção
A exploração encontra-se delimitada a Norte/NE por uma superfície de terreno de
antigas explorações de granito, cujo terreno se encontra muito alterado/revolto e
ocupado por densa vegetação arbórea e arbustiva, sendo no entanto visíveis
extensas zonas recentemente alteradas para a extracção de granito. No limite NO e
SO temos a exploração delimitada por áreas ocupadas por uma vegetação arbórea,
composta essencialmente por eucaliptos.
A área ocupada pela Pedreira de Roriz está implantada numa região enquadrante
onde o estrato arbóreo é dominado pelos eucaliptos, seguido das faias, sendo
residuais os espécimes de pinheiros bravos, existindo igualmente abundante
vegetação arbustiva, particularmente tojo e giestas.
Eucaliptal
Matas plantadas e de rebentação de Eucayitpus globulos, modelados pelo fogo e
eventualmente primeiros cortes. A resposta destas formações ao fogo é distinta das de
pinheiro, dado que o eucalipto mostra capacidades de regeneração vegetativa por
rebentação. Tal permite um aumento rápido e multicaulinar da biomassa da essência
florestal, com consequência no recobertos espontâneos que dificilmente penetram
nestas formações. São por isso, as matas de eucalipto formações pobres,
floristicamente, de baixa produtividade e elevada ramificação basal. Algumas
formações de Erica arborea podem parecer nas margens ou bermas de caminhos.
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Figura 1.7. Eucaliptal. Encontra-se representada na área de defeso (pequenas
manchas nas extremidades da pedreira). Encontra-se em permeio com alguns
pinheiros, não se tratando de eucaliptal puro (ver Carta 53 em ANEXOS).

Figura 1.8. Carta de vegetação da exploração e envolvente mais próxima.
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Das espécies vegetais encontradas no interior da exploração, bem como na
envolvente mais próxima, refira-se que não foram encontradas espécies protegidas.
Com esse intuito, consultaram-se obras constantes na bibliografia deste texto, de entre
as quais se encontram obras de referência, tais como Alves et al., 1998; CIASC, ?;
Costa et al., 1998; Godinho et al., 2005; Silva et al., 2007; ICN, 2007). Para além disso
foram realizadas expedições de campo, de modo a validar as unidades de vegetação
caracterizadas, através de listagem florística.
Nas expedições de campo que foram realizadas validou-se as informações
anteriormente referidas (Figuras seguintes).

Figura 1.9. Fotografia a partir do interior da exploração. Revela-se a presença de tojos
urzes e giestas (eucaliptal na área de defeso).
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Figura 1.10. Na área de defeso da exploração encontra-se tojo, urze, giestas,
eucaliptos e alguns resquícios de pinheiros, bem como a presença de alguns
indivíduos de Acacia sp. (exótica).

Figura 1.11. Idem.

52

Figura 1.12. No interior da exploração (interior à área de defeso) verificou-se apenas a
presença de Vegetação antropozoogénica de infestantes (situações esporádicas,
resultantes da proximidade com actividades agrícolas, tais como Pteridium, Sonchus e
Geranium) e de Comunidades de microcaméfitos de depósitos de cascalho. Estas são
essencialmente espécies oportunistas, pioneiras e típicas de situações em que o solo
já se encontra alterado, pela acção extractiva de inertes. Verificou-se também a
presença de tojo e giestas, bem como alguns indivíduos de eucalipto, pequenos .
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Figura 1.13. Idem.
Refira-se assim que:
Com o intuito de proceder à localização do coberto vegetal a destruir, procedeu-se a
novas expedições de campo.
No caso da área de exploração (interior à área de defeso; Vide Figura 1.2.), verificouse apenas a presença de Vegetação antropozoogénica de infestantes (situações
esporádicas, resultantes da proximidade com actividades agrícolas, tais como
Pteridium, Sonchus e Geranium) e de Comunidades de microcaméfitos de depósitos
de cascalho. Estas são essencialmente espécies oportunistas, pioneiras e típicas de
situações em que o solo já se encontra alterado, pela acção extractiva de inertes.
Verificou-se também a presença de tojo e giestas, esporádicos, bem como alguns
indivíduos de eucalipto, pequenos (Fotografia 1.12. e 1.13.).
Por sua vez, a exploração contempla uma área de defesa (Vide Figura 1.2., 1.9, 1.10 e
1.11), a qual já se encontra em parte alterada, devido à acção extractiva. No entanto,
não se pretende destruir o coberto vegetal actualmente existente na mesma
(pequenas manchas nas extremidades da pedreira), como modo de garantir a área de
defeso em si. Esta revela a presença de dominância por eucaliptos, sendo residuais
os espécimes de pinheiros bravos, existindo igualmente vegetação arbustiva,
particularmente tojo e giestas e vegetação pioneira de crassula (situações esporádicas
na área de defeso).
A Flora, com base nos tipos de vegetação encontrados, não revelou a presença de
espécies protegidas, mas sim de espécies típicas destas condições edafo-climáticas,
considerando a antropização da paisagem envolvente (por exemplo, a actividade
agrícola e silvícola, bem como as sucessões decorrentes de fogos florestais e
queimadas). Não foram encontradas espécies protegidas na área de exploração.
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A exploração manifesta um certo grau de artificialização, conforme já referido,
essencialmente pela actividade agro-silvo-pastoril desenvolvida na área envolvente,
contendo na área de defeso resquícios de matos, urzes e eucaliptal. A vegetação
existente é instável, devido à actividade extractiva
A área envolvente para a qual está prevista a exploração, encontra-se essencialmente
provida de vegetação resultante da ocupação agro-silvo-pastoril, agora menos
intensiva, pelo abandono das populações, para actividades mais remuneradoras. Esta
vegetação aparece pontualmente no interior da exploração, conforme já referido,
sendo situações extemporâneas.

12. Resumo Não Técnico
Remete-se um Resumo Não Técnico reformulado de forma a corrigir as deficiências e
a reflectir a nova informação carreada nos elementos adicionais ao EIA.
Julga-se atender ao solicitado.

13. Apresentação do Plano de Pedreira
Remete-se uma versão digital do Plano de Pedreira.
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