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1. INTRODUÇÃO 

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

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

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

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

segmentos da população interessada. 

O presente documento constitui o RNT do EIA para o projecto de licenciamento da Pedreira que se 

pretende denominar de “Pedra da Nave”, propriedade da empresa LOPESTONE – EXTRACÇÃO DE 

GRANITOS, LDA. Pretende-se dar cumprimento à legislação em vigor, nomeadamente, o Decreto-Lei n.º 

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

que este projecto de licenciamento, que se encontra em fase de execução, deverá ser sujeito a um 

processo de AIA.  

O projecto, para além do EIA e do RNT, é ainda composto por um Plano de Lavra (PL) e por um Plano 

Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) que, em cumprimento com o Decreto-Lei n.º 270/2001 

de 6 de Outubro (republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro), serve de base a uma 

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

das respectivas medidas minimizadoras.  

Para a realização deste EIA, que decorreu de Outubro de 2011 a Março de 2013, a empresa promotora 

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

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

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

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

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

pelo Decreto-Lei n.º 197/2005 de 8 de Novembro. 

O proponente do presente estudo tem a denominação de empresa LOPESTONE – EXTRACÇÃO DE 

GRANITOS, LDA., contribuinte n.º 509398286, com morada em Estrada Municipal da Vila da Ponte, 3640-

226 Sernancelhe . O número de telefone é o 254.588.302, sendo o de fax 254.584.188.  

O presente RNT já contempla os elementos adicionais solicitados em Aditamento. 

 

2. O PROJECTO 

2.1. LOCALIZAÇÃO E ACESSOS  

A área que se pretende para licenciar a pedreira localiza-se na freguesia de Pêra Velha, concelho de 

Moimenta da Beira, no distrito de Viseu. 
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Figura 1. Enquadramento Regional do Concelho de Moimenta da Beira, com indicação da freguesia onde se 

pretende inserir o projecto. 

 

A área localiza-se numa propriedade em regime de arrendamento que concede à empresa autorização 

para pesquisa e exploração de pedreira, tendo sido celebrado contrato de arrendamento com a Junta 

de Freguesia de Pêra Velha. 

O prédio rústico onde se localiza a área que se pretende pesquisar, confronta a Norte com os terrenos 

da Junta de freguesia de Alvite, a Nascente com Junta de freguesia de Leomil, a Sul com Domingos 

Ferreira dos Santos e a Poente com Junta de freguesia de Ariz.  
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Figura 2 – Extracto da Cartas Militares n.º 148 e 158 com a localização da área do projecto. 

 

As povoações mais próximas são Carapito a cerca de 450m para Norte e Pêra Velha, a cerca de 1600 m 

para Sul. 

O acesso ao local pode ser efectuado a partir de Moimenta da Beira em direcção a Pêra Velha, pela 

estrada nacional EN514. Após passar Carapito em direcção a Sul para Pêra Velha, na Av. de Santa Cruz 

virar à direita numa estrada de terra batida, seguindo em frente até chegar a uma encruzilhada. Nesta, 

continuar na estrada de terra batida em frente, em direcção para Oeste. Após curvar cerca de 90º para 

S, atinge-se a área em estudo, um terreno de campo aberto. 

A relativa proximidade de importantes vias de acesso como a A24 confere a esta pedreira uma situação 

privilegiada no que diz respeito aos acessos e à expedição da produção. De facto, as facilidades 

permitidas pela rede viária existente possibilitam um eficiente e rápido escoamento dos produtos 

finais, contribuindo para a evolução do tecido industrial da região.  

N 

Limite da Área 
de estudo 
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Figura 3 – Vias de acesso principais à freguesia de Pêra Velha, do concelho de Moimenta da Beira (Fonte: 

http://www.viamichelin.com). 

 

2.2. ENQUADRAMENTO DO PROJECTO E SUA IMPORTÂNCIA PARA A REGIÃO 

A área de pedreira que se pretende licenciar, com 49.126 m2, já tinha sido alvo de um pedido de 

licenciamento para pesquisa por parte da empresa Polimagra - Granitos S.A. que se apresenta como 

uma das principais empresas portuguesas a operar na transformação e comercialização de produtos em 

granito. Desta forma, e no sentido de introduzir mais uma tipologia de produto para transformação, a 

referida empresa Polimagra, S.A. requereu uma licença de pesquisa da área acima mencionada, cuja 

decisão da Direcção Regional da Economia do Norte foi comunicada no despacho 15/DSIRG a 15 de 

Dezembro de 2012. Apesar de a licença de pesquisa ter sido solicitada em nome de “Carapito”, por 

parte da empresa Polimagra, S.A. (uma vez que era essa a intenção da empresa na altura), a 

autorização por parte da DRE-Norte já veio com o nome da futura pedreira “Pedra da Nave”. 

No entanto, a empresa Lopestone – Extracção de Granitos, Lda. (empresa integrante do grupo da 

Polimagra – Granitos S.A. e responsável pela exploração da pedreira “Zibreira”) pediu a transmissão da 

licença de pesquisa, e adjudicou ao CEVALOR um EIA no sentido de requer a licença de exploração para 

a futura pedreira que se pretende denominar de “Pedra da Nave”, de forma a dar continuidade aos 

futuros trabalhos de pesquisa. 

O projecto de pesquisa elaborado para a pedreira que se irá denominar de Pedra da Nave, continua 

actual, uma vez que a empresa proponente LOPESTONE, LDA. pretender desenvolver os trabalhos 

anteriormente propostos, não havendo lugar a alteração de projecto. A pedreira irá manter as mesmas 

características que foram indicadas no projecto entregue aquando do licenciamento. 
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Uma vez que a área total do projecto vai ultrapassar os 5 ha em conjunto com outras pedreiras num 

raio de 1km, o proponente terá que dar cumprimento ao estipulado no Anexo II, do Decreto-Lei n.º 

69/2000 de 3 de Maio, republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005 de 8 de Novembro, através da 

instrução do procedimento de AIA. 

O projecto de licenciamento da Pedreira “Pedra da Nave” tem como principais objectivos a abertura de 

uma pedreira e a optimização de diversos factores cruciais, como a estabilidade, a qualidade e a 

segurança dos trabalhos mineiros, bem como a sustentabilidade da exploração (extracção da massa 

mineral da jazida) de acordo com as questões ambientais. Para atingir estes objectivos, a empresa 

LOPESTONE – EXTRACÇÃO DE GRANITOS, LDA., pretende gerir de modo sustentado o recurso geológico, 

tanto nos aspectos quantitativos como qualitativos, promovendo assim o seu aproveitamento em 

condições económicas mais favoráveis, com o devido cumprimento das normas de higiene e segurança 

de pessoas e bens, bem como da protecção/respeito do ambiente, criando circunstâncias adequadas ao 

desenvolvimento de uma actividade extractiva moderna e competitiva. 

 

2.2. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

A matéria-prima que se pretende explorar trata-se de um granito equigranular de grão médio, biotítico-

moscovítico (Caria – Moimenta da Beira) e terá como destino a produção de blocos e informes para a 

indústria transformadora de rochas ornamentais, para comercialização quer no mercado nacional quer 

no mercado externo. 

De acordo com os meios mecânicos e meios humanos que se pretendem utilizar para a exploração da 

pedreira, estima-se que a capacidade extractiva média seja da ordem dos 4.200 m3/ano, não se 

prevendo alterações significativas durante a vida útil do projecto, que será de 54 anos. 

Considerando um rendimento médio para a exploração que ronda os 60%, a produção comercial média 

anual prevista será da ordem dos 2.520 m3/ ano de blocos e informes de granito. Os restos de rocha 

sem valor ornamental correspondem a aproximadamente 1.680 m3/ano, e serão armazenados 

temporariamente numa escombreira localizada a sul da pedreira.  

 

Situação actual e prevista 

À data da realização deste trabalho, a área que se pretende licenciar encontra-se virgem. 

Dada a topografia do terreno, a massa mineral será desmontada a céu aberto, em flanco de encosta e 

poço, por degraus direitos e de cima para baixo, conforme o disposto no artigo 44º do Decreto-Lei n.º 

270/2001 de 6 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei nº 340/2007 de 12 de Outubro relativo às boas 

regras de execução da exploração a céu aberto. 
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A recuperação paisagística na área a licenciar só será feita após o encerramento da pedreira, como está 

previsto no PARP. No entanto, a empresa está neste momento a iniciar um processo de recuperação de 

um passivo ambiental existente num terreno anexo à pedreira sendo possível que parte do escombro 

gerado na exploração da pedreira “Pedra da Nave” seja encaminhado para a restituição do terreno 

anexo, facilitando a gestão do escombro necessário para as acções de recuperação paisagística da 

pedreira.  

Apesar do carácter dinâmico de uma exploração deste tipo, tentou-se delinear áreas funcionais com o 

objectivo de racionalizar e optimizar a exploração da pedreira, evitando custos desnecessários de 

desmobilização e transporte. Desta forma, prevê-se que seja criada uma escombreira de carácter 

temporário cuja mobilização ocorrerá a curto prazo, ou para uma zona a norte de pedreira ou para a 

área anexa referida anteriormente. 

A evolução da pedreira passará pelo crescimento, em extensão da área de pesquisa, pela criação de 

aterros, e pela criação de novas áreas tais como: áreas de apoio (instalações sociais e auxiliares à 

exploração), área de parque de blocos e áreas de defesa da exploração. 

 

 

Figura 4 – Esquema com a localização das áreas a construir (Fase Final). 
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Na tabela 1 consta um resumo das áreas funcionas previstas, de acordo com a lavra projectada para a 

pedreira. 

 

Tabela 1. – Síntese das áreas previstas para a pedreira. 

Designação Áreas (m
2
) 

Área a licenciar para a pedreira 49.126 

Área de desmonte (máxima escavação) 17.360 

Área de aterro prevista (máxima) de restos de rocha 7.352 

Área de parque de blocos 1.022 

Área de instalações de apoio (armazéns/instalações sociais/parque de máquinas) 307 

Área não intervencionadas* 23.085 

*A área não intervencionada considerada diz respeito às áreas onde não se prevêem acções de descubra, ou seja 

zonas de defesa, caminhos e zonas livres de qualquer instalação ou exploração. De referenciar que as pargas 

ocuparão uma área correspondente a 362,67 m2, no entanto prevê-se que estas se localizem sobre a zona de 

defesa, estando por isso este valor já contemplado. 

 

As Zonas de Defesa são as mencionadas no Anexo II do Decreto-Lei nº 270/01 de 6 de Outubro, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 340/2007 de 12 de Outubro, tendo sido identificados os 

seguintes objectos a proteger: 

• Prédios rústicos, urbanos ou mistos vizinhos, murados ou não ..…………………………………..…. 10 m 

• Caminhos públicos ………………………………………………………………………………………….………..……… 15 m 

• Cursos de água não navegáveis e de regime não permanente ………………………………………… 10 m 

 

 
Figura 5 - Delimitação da zona de defesa para a futura Pedreira “Pedra da Nave”. 
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As zonas de defesa identificadas, cuja delimitação pode ser observada na figura 5, perfazem uma área 

de aproximadamente 13.251 m2, que corresponde a cerca de 27 % da área a licenciar. 

 

2.3. CARACTERIZAÇÃO DA EXPLORAÇÃO  

Fase de Construção: contempla em primeira instância, o reconhecimento geológico de superfície, o 

levantamento de todos os condicionalismos legais e económicos e o dimensionamento da exploração. 

Depois, inicia-se a implementação das infra-estruturas necessárias ao arranque da exploração. 

 

Fase de Exploração: engloba as acções de Preparação e Traçagem; Furação e Corte; Derrube; 

Esquartejamento e Aparelhagem; Extracção e transporte do material desmontado. 

 

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

implementadas as medidas correspondentes ao encerramento da pedreira. Estas medidas passarão 

pela remoção das instalações e infra-estruturas de apoio, dos blocos que se encontram em stock, bem 

como todo o equipamento produtivo, que será ou vendido ou transferido para outra pedreira em 

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

 

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

utilizada água, à excepção de quantidades praticamente insignificantes a ser utilizadas para o 

preenchimento dos furos (atacamento) das pegas de fogo. Assim, apenas será utilizada água na 

aspersão de caminhos (maioritariamente no Verão) de forma a evitar a formação de poeiras 

provenientes da movimentação dos equipamentos pesados.  

O abastecimento será efectuado a partir da rede de distribuição, e será encaminhada para a frente de 

desmonte por tubagem flexível sempre que necessário. O abastecimento de água para as instalações 

sociais, aquando da sua implementação, será também efectuado a partir da rede pública. 

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

com as necessidades verificadas. 

 

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

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

para recolha e tratamento de efluente industrial. 

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

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

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

drenagem natural. 
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Em relação aos efluentes domésticos, interessa indicar que actualmente a área se encontra virgem, 

pelo que ainda não possui instalações sanitárias e balneários, nem não estão instalados os meios para o 

tratamento dos efluentes resultantes das respectivas instalações.  

Como as entidades regionais competentes para a apreciação dos aspectos relacionados com a gestão 

de efluentes domésticos indicam preferencialmente (do ponto de vista sanitário), a construção e 

instalação de uma fossa séptica, a empresa pretende proceder à implementação de uma fossa séptica 

estanque que será alvo de monitorização constante e cuja limpeza será efectuada quando necessário 

pelos serviços competentes (Câmara Municipal ou empresa devidamente autorizada para o efeito).  

 

Energia e combustível: O fornecimento de energia para o processo extractivo e para as instalações de 

apoio (instalações sociais a implementar) será efectuado a partir de um gerador. No entanto, e assim 

que for possível, a empresa pretende abastecer-se de energia através da Rede Eléctrica Nacional, com a 

colocação de um Posto de transformação (PT). O gerador será por isso uma solução intermédia 

enquanto a instalação eléctrica não estiver a funcionar em pleno. 

O abastecimento de ar comprimido é efectuado a partir de um compressor móvel que visa garantir a 

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

nomeadamente nas operações de perfuração. O ar é conduzido até ao reservatório, por meio de 

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

tubagem flexível. 

Sempre que a pedreira necessitar de gasóleo será contactado um distribuidor que faça o abastecimento 

das máquinas na pedreira. Não se prevê por isso a criação de um espaço próprio para o 

armazenamento de combustível. Existindo em quantidades mínimas, o gasóleo poderá ser armazenado 

num contentor junto aos óleos e lubrificantes não usados, devidamente identificado. 

 

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

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

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

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

cumprida a lei vigente no âmbito da segurança e higiene no trabalho. 

 

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

resíduos, nomeadamente, óleos usados, pneus usados e alguns tipos de sucata. Os resíduos serão 

encaminhados para empresas especializadas ou retomados por fornecedores quando são adquiridos 

novos equipamentos ou consumíveis.  
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Instalações sociais e de apoio: Deverão ser instalados na pedreira os seguintes anexos e instalações: 

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

legislação vigente, a empresa pretende instalar um contentor móvel onde funcionará o 

vestiário/balneário e instalações sanitárias. As dimensões destas instalações sociais irão garantir 

capacidade para satisfazer o número de trabalhadores afectos à exploração. 

Ferramentaria/Armazém: Irá funcionar num contentor móvel, destinado ao armazenamento de 

consumíveis e equipamento de pequeno porte, necessário à normal laboração da pedreira. Estas 

instalações serão impermeabilizadas e com uma zona restrita para o armazenamento de combustíveis, 

óleos novos e usados, bem como outros tipos de consumíveis ou resíduos que possam gerar a 

contaminação do solo. Os óleos usados serão armazenados temporariamente em bidões estanques, no 

interior do referido contentor, até serem recolhidos por empresas licenciadas para o efeito. 

Parque de Máquinas: Junto aos contentores que servem de ferramentaria, armazém e instalações 

sociais, existirá uma área destinada a parqueamento de máquinas, onde se irá procede também a 

algumas operações de manutenção, quando as mesmas possam ser efectuadas no local. Assim sendo, 

um destes lugares deverá ser impermeabilizado e coberto para que todas as manutenções sejam 

realizadas em segurança e de forma a evitar qualquer derrame para o solo. 

Área de Parque de Blocos: Na área de Parque de Blocos encontrar-se-ão os blocos e semi-blocos que 

aguardem expedição. A área de parque de blocos será projectada na entrada Este da pedreira, no 

interior da área a licenciar, de forma a facultar o posicionamento dos blocos nos camiões que os 

transportarão até ao destino final, sem que estes atravessem as áreas afectas à exploração.  

Aterro de terras vegetais e de cobertura (parga): Deve ser garantido o correcto armazenamento do solo 

de cobertura, tanto quanto possível próximo ao seu estado inicial, para posterior reconstituição dos 

terrenos e flora autóctone durante a fase de recuperação paisagística. 

As terras de cobertura, como já referido anteriormente, serão depositadas em pargas, separadamente 

dos restos de rocha sem valor comercial, de forma a poderem ser utilizadas nas acções de recuperação 

paisagística previstas. As pargas a construir ficarão localizadas sempre o mais próximo possível do local 

onde as terras irão ser utilizadas. Estas terão uma altura máxima de 3 m de forma a evitar a 

compactação excessiva das terras. 

Aterro de restos de rocha sem valor comercial: É importante referir que existe um processo a decorrer 

que implica a recuperação de um passivo ambiental num terreno anexo à pedreira. Por isso, apesar de 

estar previsto no plano de lavra a construção de um aterro de restos de rocha sem valor comercial 

(escombreira), este poderá ser suprimido com o avançar da exploração devido à trasladação dos 

escombros para a área em recuperação. 
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Excepcionalmente durante a primeira fase será criada uma zona de aterro temporário a Sul da pedreira, 

o qual será removido ou para a zona projectada como escombreira, ou para a área anexa caso a 

empresa já tenha autorização para proceder a esta movimentação. Este deslocamento apresenta 

diversas vantagens, visto que a exploração de rocha ornamental gera um elevado número de resíduos 

inertes, sendo os mais importantes: 

• Gestão de resíduos interna visando uma recuperação paisagística sustentada; 

• Minimização da área afectada e alterações potenciais sobre o meio ambiente; 

• Possibilidade de alargamento da exploração no sentido norte da pedreira (situação que irá 

carecer a longo prazo de uma alteração do presente plano de lavra para continuação dos 

trabalhos para o fim da vida útil prevista). 

 

 

Figura 6 - Esquema representativo da evolução do aterro de restos de rocha sem valor comercial - situação sem 

recuperação do passivo ambiental anexo. 

  

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

empresa dispõe para a exploração na futura pedreira. 

 

Tabela 2 – Equipamento produtivo 

Equipamento Quantidade 

1 Pá Carregadora 1 Escavadora Giratória 

1 Perfuradora 1 Compressor móvel 

1 Gerador 1 Máquina de fio diamantado 

Ferramentaria Diversa  

 

Aterro de restos de rocha sem 
valor comercial – Fase final 

Aterro de restos de rocha sem 
valor comercial – Fase 1 
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Os recursos humanos necessários a este tipo de explorações são compostos essencialmente por 

operários indiferenciados, orientados por um encarregado geral. A tabela seguinte apresenta a listagem 

dos recursos humanos que deverão ser afectos à pedreira que se pretende licenciar. 

 

Tabela 3 – Trabalhadores afectos à exploração. 

Categorias Nº trabalhadores 

Encarregado Geral 1 

Operadores de máquinas 1 

Operadores indiferenciados 2 

Responsável técnico 1 

TOTAL 5 

 

Um dos trabalhadores acumulará a função de operador de explosivos, devidamente autorizado 

(detentor de cédula de operados de explosivos), sendo a pessoa responsável pelo cumprimento das 

normas de segurança inerentes à função que desempenha. A responsabilidade técnica será assegurada 

por um responsável técnico pertencente aos quadros da empresa. 

A pedreira "Pedra da Nave" laborará 12 meses por ano, em horário efectuado das 8:00 h às 12:00 h e 

das 13:30 h às 17:30 h, de Segunda-feira a Sexta-feira. 

 
Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística: No PARP elaborado serão apresentadas medidas ao 

nível da modelação de terreno, aplicação de material vegetal e drenagem de águas pluviais, 

constituindo um plano de acções e intenções práticas e economicamente viáveis para a empresa. 

A área em análise não está intervencionada. Portanto, todas as medidas apresentadas no PARP serão 

propostas no sentido de acompanhamento de todas as operações de lavra que irão decorrer ao longo 

da vida útil, sendo que no final será proposta a recuperação integral da área, com as condicionantes 

existentes ao nível do volume de materiais para enchimento da cavidade, disponíveis. 

As medidas de recuperação mais importantes incidirão sobre a modelação final da cavidade onde se 

propõe a remoção da escombreira para o interior da cavidade. Propõem-se operações de plantação e 

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

cobertura dado que uma grande parte da área é ocupada por afloramentos rochosos e 

desmantelamento/remoção de todos os equipamentos. 
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Zona da escombreira onde se pretende 
manter os afloramentos rochosos 

Ligação da mancha arbórea proposta com a existente 

Zona da Pedreira a 
Recuperar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Plano Geral de Recuperação (PARP). 

 

 

4. DESCRIÇÃO DO AMBIENTE AFECTADO, DOS IMPACTES E DAS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

PROPOSTAS 

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

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

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

uma região e que, numa fase posterior (pós implantação da pedreira), serão a referência de 

comparação. 

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

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

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

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

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

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

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

estar das populações do concelho de Moimenta da Beira. 
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Geologia: A área em estudo localiza-se na Zona Centro Ibérica, sendo ela dominada por sedimentos do 

Grupo do Douro de idade Câmbrica e por granitóides hercínico. Está implantada nos Granitos pós-

tectónicos de Caria, que consistem em granitos de duas micas sin-tectónicos, sendo que as unidades 

exploradas consistem em granitos amarelos, resultado da sua alteração superficial por acção dos 

agentes atmosféricos. 

Os impactes mais óbvios e irreversíveis na geologia, nas fases de preparação e exploração, são o 

consumo do granito e as alterações geomorfológicas que resultam de: consumo da massa mineral; 

desmonte da massa mineral; alteração da morfologia dos terrenos da área destinada à actividade 

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

apresentadas no PARP.  

Como principais medidas de minimização recomenda-se: 

De acordo com os impactes identificados, indicam-se as seguintes medidas de minimização: 

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

� Correcta deposição dos restos de rocha nos locais de deposição escolhidos no Plano de Lavra. 

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

� Garantir a drenagem e estabilidade dos escombros. 

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

processo produtivo. 

� Cumprimento do Programa Trienal definido no Plano de Pedreira. 

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

� Explorar unicamente nos locais indicados, onde há recurso com valor comercial, evitando assim a maior 

afectação da geologia do local. 

� Garantir as inclinações de taludes indicados em projecto no sentido de precaver deslizamentos. 

 

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

como Cambissolos Húmicos. Estes são solos com uma espessura útil entre 50 a 10cm e com uma 

fertilidade mediana. As terras onde estes solos existem têm limitações moderadas, resultantes do 

excesso de água no solo. O seu risco de erosão é baixo. Quanto às suas disponibilidades hídricas, os 

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

No que se refere à capacidade de uso do solo, constata-se que a área da futura pedreira “Pedra da 

Nave” se insere numa mancha sem classificação para a agricultura, ou seja, uso não agrícola (mas sim, 

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

à exploração de granito. 

Os impactes no solo, nas fases de preparação e de exploração, relacionam-se principalmente com: 

alteração da ocupação do solo com decapagem e desmatação do terreno para exploração da área de 
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corta; ocupação e compactação do solo pelas instalações de apoio necessárias; circulação de veículos e 

deposição de terras e restos de rocha; possível contaminação provocada pelos resíduos industriais. 

As principais medidas de minimização propostas para estas fases são:  

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

devem ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis; 

� Antes dos trabalhos de movimentação de terras, deve proceder-se à decapagem da terra viva e ao seu 

armazenamento em pargas, para posterior reutilização em áreas afectadas pela pedreira; 

� A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas actividades devem ser removidos e devidamente 

encaminhados para destino final, privilegiando-se a sua reutilização;  

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

repetições de acções sobre as mesmas áreas; 

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

tomadas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o respectivo deslizamento; 

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

armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas, por infiltração ou escoamento 

das águas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para destino final adequado; 

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

� Reposição de solo nas frentes de exploração abandonadas, bem como em fase de recuperação; 

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

acções de manutenção e recuperação); 

� Construção de uma bacia de retenção de óleos (virgens e usados) e encaminhamento destes resíduos 

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

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

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

para o tratamento destes resíduos; 

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

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

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

funcionamento e diminuição acentuada do tráfego de veículos. 

 

Clima: Esta região é caracterizada por um Inverno frio, com fortes quedas de neve ocasionais, na 

metade oriental, e um Inverno mais suave na metade ocidental (onde a área em estudo se insere) 

devido à menor altitude e à maior proximidade ao mar. O Verão é seco, quente e extenso sendo a 

temperatura média do ar no mês mais quente do ano superior a 22ºC, e com pelo menos quatro meses 

cuja temperatura é superior a 10ºC. 
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Não se perspectivam impactes sobre o clima. 

 
Recursos Hídricos: A área em estudo encontra-se localizada na Bacia Hidrográfica do rio Douro, mais 

especificamente, na Sub-Bacia Paiva. 

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

geológico existente (granito amarelo), que pela sua baixa permeabilidade proporciona o aparecimento 

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

Os cursos de água existentes no local apresentam um carácter efémero e torrencial, variando o seu 

caudal em função do regime de pluviosidade e das restantes condições climáticas, apresentando-se por 

isso secas durante parte do ano. 

Analisando a carta militar correspondente verifica-se que a envolvente da área em estudo é rica em 

linhas de água superficiais cartografadas (para mais com a relativa proximidade ao Rio Paiva).  

A área onde se pretende vir a licenciar a pedreira “Pedra da Nave” irá intersectar uma linha de água 

cartografada. Porém, o Plano de lavra contempla a existência da linha de água, pelo que a lavra 

projectada não irá afectar a linha de água que atravessa parte da área de estudo. Efectivamente, a linha 

de água é protegida por uma zona de defesa definida no Plano de Lavra, tal como se apresenta na 

Figura 8, pelo que não se prevê a sua afectação por parte dos trabalhos da futura Pedreira “Pedra da 

Nave”, garantido assim a preservação da rede de drenagem superficial. 

 
Figura 8. Delimitação da zona de defesa na linha de água para a futura Pedreira “Pedra da Nave”. 
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Em termos regionais, o fluxo de águas subterrâneas na envolvente à área de estudo insere-se na 

Unidade Hidrogeológica do Maciço Antigo, que é caracterizado por um comportamento hidrogeológico 

característico das rochas graníticas, não se podendo considerar que existam aquíferos no verdadeiro 

sentido do conceito. Não se prevê a afectação do nível freático do aquífero. 

Nas fases de preparação e de exploração de uma pedreira ocorrem as principais “acções destrutivas” 

do processo produtivo (preparação e abertura de frentes, de acessos, etc.), podendo ocorrer as 

alterações mais graves na rede hídrica existente. Neste caso, a lavra projectada não irá afectar a linha 

de água que atravessa parte da área de estudo, garantido assim a preservação da rede de drenagem 

superficial. Igualmente, não se perspectiva qualquer intercepção com o nível freático do aquífero.  

A qualidade das águas superficiais a jusante da futura pedreira poderá pontualmente ser afectadas, em 

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

com óleos provenientes da maquinaria. 

Sugerem-se as seguintes medidas de minimização:  

� Preservação do coberto vegetal em todas as áreas não afectadas pela exploração; 

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

recolha e tratamento das águas contaminadas. 

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

águas superficiais, como as águas subterrâneas.  

� Correcto armazenamento dos materiais potencialmente contaminantes em local adequado e 

pavimentado, até serem recolhidos por empresas especializadas para o tratamento e destino final destes 

resíduos, evitando desta forma uma potencial contaminação das águas superficiais. 

� Construção e manutenção de uma bacia de retenção de óleos virgens e usados – medida complementar 

com a gestão de resíduos, mas com impacte directo na prevenção dos impactes sobre o meio hídrico. 

� Salvaguarda das zonas de defesa. 

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

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

as e integrando-as na rede de drenagem natural.  

 

A fase de desactivação da pedreira corresponde à execução das medidas de recuperação que 

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

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

e sementeiras e a implementação de um sistema de drenagem. 

 

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

um granito amarelo, resultado da alteração superficial por acção dos agentes atmosféricos. 
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O uso principal nestas zonas é maioritariamente florestal, com incidência para a floresta de resinosas 

(pinheiros bravos).  

O estudo revelou como impactes a presença de elementos estranhos não identificáveis com a paisagem 

(ao nível da cor, forma e textura), as alterações ao nível do espaço afectado e a incidência visual. A sua 

mitigação deverá decorrer ao longo de toda a vida útil da pedreira, e com maior incidência após o fim 

da vida útil desta.  

Neste contexto, as principais medidas de minimização recomendadas são:  

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

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

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

a reintegração da zona afectada, pela exploração na paisagem circundante (Implementação do PARP). 

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

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

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

para ocultação visual da exploração (pinheiro bravo). 

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

� Utilização dos rejeitados no processo de recuperação. 

� Adaptação de infra-estruturas à topografia e outras características do local (altura, dimensão, cor, etc.). 

� Arranjo e manutenção dos acessos no interior da pedreira. 

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

maquinaria. 

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

pinheiro bravo, nas áreas intervencionadas. 

 
Fauna e Flora: No que diz respeito às comunidades vegetais existentes actualmente, como já existiu 

uma intervenção humana ao nível de todo o espaço, houve uma sucessiva interferência nos sistemas 

originais, aliado à fraca aptidão dos solos no local, pelo que a região em estudo é bastante pobre em 

termos de diversidade de biótopos vegetais. 

No local em estudo, os solos são muito pouco espessos, sobressaindo essencialmente os afloramentos 

graníticos. Aqui, predominam giestas e alguns pinheiros-bravos, bastante dispersos, que constituem a 

mancha designada por vegetação esparsa. 

Não estão inventariadas espécies florísticas com estatuto de protecção para a área de estudo. 

Devido à intervenção humana, as espécies faunísticas existentes, principalmente as mais sensíveis, não 

serão ocorrentes no local em estudo e portanto não reflictam a biodiversidade da área envolvente, 
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sendo previsivelmente menor. No início dos trabalhos de extracção, nomeadamente aquando da 

destruição do coberto vegetal, deverá ter ocorrido alguma dispersão de das espécies faunísticas, 

actualmente presentes no local. O número baixo de espécies com estatuto de protecção poderá indicar 

o baixo potencial do local, em termos de conservação.  

Na envolvente da área de estudo já foram detectadas algumas alcateias de lobos, nomeadamente na 

Serra da nave e na Serra de Leomil. Não se prevê que o lobo ibérico utilize a área de estudo como zona 

territorial de grande interesse, uma vez que na envolvente da área de estudo encontra-se uma pedreira 

em funcionamento, pelo que todas as acções humanas inerentes à laboração da pedreira existente 

poderão ter contribuído para a dispersão do lobo ibérico para outros locais mais calmos. Efectivamente, 

uma zona associada a ruído/explosivos por parte da actividade extractiva não será propícia à presença 

desta espécie, de si bastante sensível à presença humana, o que poderá ter contribuído para a sua 

dispersão para outros locais.  

Assim, face à situação de referência, não se perspectivam impactes por parte da futura Pedreira “Pedra 

da Nave” junto de eventuais alcateias de Lobo (perturbação da espécie e/ou destruição do habitat).  

O estudo revelou que a maior parte dos impactes na flora e na fauna terão sido induzidos aquando do 

arranque da actividade desta pedreira e de outras explorações contíguas. Os impactes previstos na 

ecologia relacionam-se principalmente com a redução do coberto vegetal (pinheiro bravo, castanheiro, 

carvalhos, vegetação esparsa) e da camada fértil do sol, bem como com o afastamento gradual da 

fauna e microfauna devido à deslocação, também gradual, das fontes móveis de ruído e da criação de 

acessos.  

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

seguintes medidas:  

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

� Evitar as fases iniciais de exploração em épocas de reprodução (com especial atenção à época de 

reprodução do lobo ibérico, entre Maio e Outubro) e/ou nidificação. 

� Evitar trabalhos na pedreira de noite e no período crepuscular (nomeadamente entre uma hora antes do 

pôr-do-sol e uma hora depois do nascer do sol), com vista à protecção do lobo ibérico; 

� Colocação de vedação metálica, conforme PARP, para evitar a entrada do lobo ibérico nos limites da 

propriedade. 

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

� Utilização de espécies autóctones (e bem adaptadas às condições edafo-climáticas) na revegetação dos 

ecossistemas afectados. 

� Conservação das áreas não afectadas pela exploração para preservação faunística. 
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� Assinalar de forma adequada as áreas a desmatar/intervencionar de forma a minimizar a afectação 

desnecessária de áreas para além do estritamente necessário. 

� Restringir a desmatação à superfície estritamente necessária à área efectiva de exploração, preservando 

as estruturas vegetais presentes nas áreas de protecção da pedreira (zonas de defesa) e de forma a evitar 

a destruição desnecessária de vegetação já existente. 

� Optimizar a circulação de equipamentos móveis no interior da área de exploração. 

� Adopção de métodos de desmonte que minimizem o ruído e as vibrações; 

� Construção de uma cortina arbórea como efeito de barreira, recorrendo se necessário a rega nos 

períodos mais secos do ano; 

� Salvaguarda das zonas de defesa. 

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

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

consequente degradação dos biótopos naturais existentes na envolvente a pedreira. Esta é uma medida 

que também promoverá a redução da mortalidade acidental por atropelamento, de eventuais lobos, que 

possam aparecer na envolvente da área de estudo. 

� Arranjo e manutenção dos acessos à pedreira e no interior da mesma. 

� Promoção de acções de sensibilização ambiental, junto do pessoal da pedreira, incidindo sobre a 

importância da preservação do Lobo Ibérico, e do meio que suporta a espécie; 

� Procedimentos de remoção da vegetação e decapagem dos solos entre Outubro e Fevereiro, ou seja, fora 

do período de reprodução da generalidade dos vertebrados; 

� Proceder a limpeza, regularização, modelação e mobilização do terreno de todas as áreas anteriormente 

intervencionadas e ao espalhamento de terra viva sobre as áreas recuperadas. 

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

� Aplicação das medidas preconizadas no PARP: O PARP propõe manter a totalidade das espécies arbóreas 

existentes. A única intervenção prevista ao nível da aplicação de material vegetal resume-se à sementeira 

de cobertura e plantação de espécies de pinheiro bravo, nas áreas intervencionadas. 

 
Ruído e Vibrações: Prevê-se que a pedreira “Pedra da Nave” cumpra no receptor sensível mais exposto, 

o Nível sonoro médio de longa duração, confirmando-se assim o cumprimento dos requisitos impostos 

pela legislação vigente (Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro).  

No que diz respeito às vibrações, são apenas utilizados explosivos pontualmente em função das 

necessidades, pelo que a referência que se faz a este descritor é meramente teórica, de acordo com os 

valores indicadores disponíveis e os impactes expectáveis.  

Consideraram-se pouco significativos os impactes associados à incomodidade provocada pelo ruído 

ambiental, resultante da actividade extractiva. Porém, devem ser executadas medidas como:  
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� Gestão equilibrada das operações de taqueio com explosivos; 

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

dos níveis de ruído; 

� Limitação da velocidade de circulação de veículos e máquinas. 

� Aumento da absorção da envolvente acústica ou instalação de barreiras acústicas, através da criação de 

mais ecrãs arbóreos. 

� Cumprimento das normas de segurança nas pegas de fogo, de forma a eliminar projecções e a minimizar 

a ocorrência de vibrações no solo. 

� Monitorização – efectuar as medições com uma periodicidade inferior a dois anos, de forma a analisar a 

evolução do ruído existente no local. 

 

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

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

nem emissões de ruído dignas de registo. 

 
Poeiras: No sentido de caracterizar a região, e uma vez que ainda não existe a pedreira no local de 

estudo, foram utilizados dados regionais, recolhidos e validados pela Agência Portuguesa do Ambiente. 

Neste sentido pode concluir-se que a região apresenta níveis de qualidade do ar (onde se inclui a 

emissão de Poeiras PM10) que variam do bom ao fraco.  

Considerando as características da indústria em análise (onde a emissão de poeiras ocorre no processo 

produtivo), propõe-se que os valores da estação de monitorização sejam validados à escala da área de 

estudo quando a pedreira iniciar os trabalhos, se os valores medidos superarem aqueles legislados 

deverá ser implementado o Plano Geral de Monitorização sugerido. 

Apesar da ausência de estudo de empoeiramento, devem ser executadas medidas como:  

� Aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos e ventosos, nas zonas de 

trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veículos, onde poderá ocorrer a produção, acumulação 

e ressuspensão de poeiras.  

� Manutenção dos acessos interiores não pavimentados; 

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

� Execução de um plano de monitorização para as poeiras, se tal se justificar; 

� Redução ao máximo das operações de taqueio com explosivos e, sempre que possível, utilização de 

equipamentos de perfuração dotados de recolha automática de poeiras ou, em alternativa, de injecção 

de água, tendo em vista impedir a propagação ou evitar a formação de poeiras resultantes das operações 

de perfuração; 
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� Aumento da absorção da envolvente, através da criação de ecrãs arbustivos/arbóreos, com funções de 

minimização de poeiras; 

� Melhoramento dos acessos, caso seja possível, através da pavimentação das vias de circulação; 

� Evitar o derrube desnecessário de árvores. 

 

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

e trabalho de prospecção, não identificou ocorrências patrimoniais no interior da área de afectação do 

projecto, nem na área de incidência directa. Como tal, para as três fases de projecto, de modo geral, 

considera-se que o licenciamento da pedreira não seja susceptível de implicar impactes negativos sobre 

os elementos patrimoniais, uma vez que estes não ocorrem na área. Neste contexto são propostas 

medidas de minimização genéricas aplicáveis que incidem, essencialmente, sobre a prospecção prévia e 

de acompanhamento arqueológica na fase de desmatação e construção. 

 

Sócio-Economia: O Concelho de Penedono situa-se numa zona desfavorecida com risco de 

despovoamento. De facto, este concelho tem registado um decréscimo no seu número total de 

habitantes, desde a década de 60. Para agravar mais esta situação, a população residente regista um 

elevado índice de envelhecimento. A ausência de atracção socioeconómica e cultural leva os jovens a 

emigrar para o litoral ou para o estrangeiro, deixando as aldeias mais isoladas do concelho, o que 

contribui para uma taxa de envelhecimento alta.  

A taxa de desemprego no concelho de Penedono também é elevada. O nível de escolaridade existente 

no concelho é baixo. Discriminando por sexo, as mulheres têm um menor grau de instrução escolar, 

encontrando-se igualmente em minoria face aos homens, até ao 3º ciclo. A partir do ensino secundário, 

há uma maior apetência das mulheres para aumentar a escolaridade, nomeadamente no que se refere 

a ensino secundário, ensino médio, bacharelato e licenciatura. 

A exploração do granito é também uma fonte de rendimento desta localidade, existindo algumas 

indústrias em laboração actualmente. Assim, Este projecto será de todo o interesse para a região onde 

está inserido, proporcionando a dinamização do concelho de Penedono e a movimentação de fluxos 

económicos. A abertura da Pedreira “Pedra da Nave” poderá permitir ainda o aumento de rendimento 

para a freguesia de Pêra Velha, com a criação de novo emprego, e permitindo consequentemente a 

fixação dos habitantes na freguesia de Pêra Velha. 

O concelho de Moimenta da Beira encontra-se junto a duas vias rápidas que permitem a ligação a 

outros centros importantes do País, nomeadamente a A23 – IP3, a A25 e o IC26, como visível na figura 

seguinte. A nível local e regional, o concelho é servido por uma rede de estradas nacionais (EN) e 

municipais (EM) que promovem uma boa ligação rodoviária a todos os outros concelhos limítrofes,  
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No que respeita aos fluxos de tráfego, importa referir que o trânsito previsto que venha a ser oriundo 

da pedreira “Pedra da Nave” será pouco significativo, pois a pedreira irá contribui com cerca de 1 

camião por dia para os fluxos de tráfegos locais. Como tal, o seu normal funcionamento não irá induzir 

uma alteração significativa no fluxo de tráfego já existente no concelho de Penedono, que já apresenta 

um trânsito significativo de viaturas pesadas, provenientes das pedreiras existentes na envolvente. 

Deverão ser executadas algumas medidas de minimização como: 

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

Pêra Velha no concelho de Moimenta da Beira, procurando também saber a opinião dos habitantes locais 

sobre o funcionamento desta, tentando desta forma aligeirar eventuais conflitos e perturbações. 

� Minimizar o impacte visual a partir das povoações mais próximas da pedreira (Carapito, Pêra Velha). 

� No que concerne a mão-de-obra, devem ser sempre privilegiados recursos humanos da região, para a 

existência de benefícios derivados da pedreira “Pedra da Nave”, em termos de emprego. 

� Manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos a afectar à pedreira, para manter as 

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

contaminação dos solos e das águas, e para dar cumprimento às normas relativas à emissão de ruído. 

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

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

� Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável (como por exemplo Pêra Velha ou Carapito, 

dependendo da direcção pretendida), deverão ser adoptadas velocidades moderadas, de forma a 

minimizar a emissão de poeiras e de ruído, e consequentemente, o incómodo junto dos habitantes. 

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

(respeito da legislação vigente). 

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

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

das terras de empréstimo e/ou materiais excedentários a levar para destino adequado, minimizando a 

passagem no interior dos aglomerados populacionais. 

� Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projecto não fiquem obstruídos ou em 

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

� Assegurar o correcto cumprimento das normas de segurança no que se refere à circulação de veículos 

pesados, tendo em consideração a segurança e a minimização das perturbações junto das populações. 

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

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

pesada.  
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Resíduos: Com o normal funcionamento da Pedreira “Pedra da Nave” serão produzidos restos de rocha 

ornamental, terras resultantes da decapagem dos terrenos, lamas, óleos usados, embalagens metálicas, 

metais ferrosos, baterias, filtros de óleo e pneus usados. Estes resíduos serão armazenados no interior 

da área da pedreira temporariamente, em local impermeabilizado, ate serem reencaminhados para 

empresas licenciadas para a recolha e tratamento, como forma de evitar a contaminação dos solos ou 

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

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

recolha e tratamento das águas ou solos contaminados; 

� Manutenção periódica dos equipamentos, de forma a prevenir potenciais derrames; 

� Construção e manutenção de uma bacia de retenção de óleos (virgens e usados) e encaminhamento 

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

derrames para os solos ou meio hídrico; 

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

base nas guias de acompanhamento de resíduos. 

� Correcto acondicionamento de todos os resíduos, em locais devidamente impermeabilizados, e posterior 

encaminhamento para empresa licenciada para o seu tratamento ou simplesmente para a sua recolha 

(ou retomados por fornecedores quando são adquiridos novos equipamentos ou consumíveis); 

� Os resíduos deverão ser armazenados temporariamente de acordo com a sua tipologia e em 

conformidade com a legislação em vigor. 

� Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos devem ser depositados em 

contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser promovida, junto de todos os 

trabalhadores, a separação na origem das fracções recicláveis e posterior envio para reciclagem. 

� Implementação e cumprimento das medidas preconizadas no PL e no PARP. 

 

Ordenamento do Território: De acordo com a informação disponibilizada pelo PROF Douro (Decreto 

Regulamentar n.º 4/2007, de 22 de Janeiro), a totalidade da área de estudo está classificada como 

Regime florestal – dentro do Perímetro Florestal da Serra de Leomil. 

O projecto não está incompatível com o Regulamento do PROF Douro. A acrescentar o facto de o ICNF 

ter emitido um parecer favorável sobre o facto de a área da pedreira se situar em regime florestal. 

Segundo o PDM de Moimenta da Beira (aprovado na Resolução do Conselho de Ministros n.º 7/95), e a 

sua Planta de Ordenamento, a área de estudo está classificada como ”Espaços florestais”. A Planta de 

Condicionantes classifica a área de estudo como “Áreas submetidas a regime florestal”. 
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Figura 9. Excerto da Planta de Ordenamento para a área de estudo (Fonte: PDM de Moimenta da Beira). 

 

 

Figura 10 – Excerto da Planta de Condicionantes para a área de estudo (Fonte: PDM Moimenta da Beira). 
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Apesar de a área de estudo se situar em Espaços florestais, não prevê qualquer tipo de 

incompatibilidade o PDM de Moimenta da Beira. Além do mais, o projecto possui uma declaração de 

interesse público favorável por parte da freguesia de Pêra Velha e do Município de Moimenta da Beira, 

onde atestam a importância local e regional para o licenciamento da pedreira.  

No que se refere À classificação da área de estudo como “Áreas sujeitas a regime florestal”, refira-se a 

existência do parecer favorável do ICNF, que declara a ausência de inconvenientes no licenciamento 

desta pedreira em área submetida a regime florestal junto do lugar “Carapito”. 

Dada a ausência de impactes previstos, não é necessário apresentar medidas de minimização junto 

deste descritor. 

 
Impactes cumulativos: Dada a existência de outras pedreiras na envolvente da área em estudo, prevê-

se a ocorrência de impactes ambientais cumulativos negativos na fase de exploração, a nível de ruído, 

paisagem, fauna, recursos hídricos, ordenamento do território e positivos junto da socioeconomia. 

 

5. MONITORIZAÇÃO 

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

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

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

efectuada a monitorização de poeiras, ruído, controle de resíduos (constante ao longo da exploração) e 

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

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

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

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

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

 

6. CONCLUSÕES 

A actividade da Pedreira “Pedra da Nave” não irá afectar de forma negativa os descritores ambientais 

focados. Pelo facto do presente projecto se tratar de um licenciamento para a abertura de uma 

pedreira numa zona onde já existem algumas indústrias extractivas similares e em laboração, constata-

se uma atenuação dos impactes decorrentes, comparativamente à implantação de uma nova pedreira, 

num local isolado, sem características desta indústria extractiva.  

De facto, dos impactes negativos associados a um projecto deste género, sejam eles a exploração do 

recurso geológico, a interferência na rede de drenagem superficial, a afectação dos parâmetros 
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ecológicos, as modificações na topografia e nos solos, o aumento de fluxos de tráfego, a contribuição 

para níveis de ruído mais elevados, a emissão de poeiras ou a degradação da paisagem (descritores 

com impactes negativos), alguns já existem na área de intervenção, pelo que a implementação da 

pedreira “Pedra da Nave” não irá acarretar “novos” impactes negativos, mas apenas uma ligeira 

atenuação de alguns (mas que se prevê compatível na maioria dos descritores analisados). 

Face ao atrás exposto, o licenciamento da Pedreira “Pedra da Nave” constituirá maioritariamente a 

continuidade dos impactes que actualmente já se verificam na zona onde se explora o granito.  

Por outro lado, o licenciamento da Pedreira “Pedra da Nave” virá traduzir-se, em termos 

socioeconómicos, numa acção positiva e bastante favorável, por representar a continuidade de uma 

fonte de rendimento no concelho de Moimenta da Beira com uma estrutura económica relativamente 

debilitada, caracterizado por uma elevada taxa de desemprego e de diminuição de número de 

habitantes. Desta forma, será possível criar mais emprego (potenciando a fixação de habitantes no 

concelho) e mantê-lo, durante um largo período de tempo, sendo esta uma mais-valia para toda a zona 

envolvente, no que se refere à dinamização da socioeconomia e à movimentação de fluxos económicos. 


