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INTRODUÇÃO
No âmbito do Processo de Avaliação de Impacte Ambiental do Projecto de Ampliação da Área da
Pedreira Nº 4735 “Laboeira”, cujo proponente é MARTINHO PAIVA, LDA., a Comissão de Avaliação
nomeada para o efeito, considerou necessário, ao abrigo dos pontos 5 e 7 do artigo 13º, do DecretoLei nº 69/2000, de 3 de Maio, com a redacção que lhe é dada pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de
Novembro, solicitar ao proponente o envio de elementos adicionais a este projecto.

Face ao exposto e em resposta ao ofício da CCDR Norte ID 1404851, relativo ao processo n.º 626798,
AIA 818-DAA, de 2013/07/11, vimos por este meio elucidar os pontos solicitados.
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1. Descrição do Projecto
1.1. Aprofundamento da caracterização do projecto na área da pedreira em laboração,
designadamente no que se refere à área já intervencionada (recentemente ou não), às várias
estruturas existentes (central de britagem, anexos), etc.

Para contabilizar as intervenções existentes no terreno, seja na área licenciada como na área de
ampliação, efectuou-se uma justaposição da fotografia aérea com o levantamento topográfico
actual. Recorrendo ao software AutoCad delimitaram-se as áreas assim como foram identificadas as
várias estruturas diferentes. Do cálculo efectuado resultaram as tabelas que se apresentam adiante,
onde se encontram descritas as áreas.
Será importante referir que existe na área que se pretende ampliar, uma antiga exploração que foi
abandonada, e cuja reabilitação está prevista com a implementação do presente projecto.
Na página seguinte é apresentado o resultado da justaposição com a respectiva legenda, e as tabelas
necessárias para a interpretação da mesma.
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Figura 1- Ilustração das áreas ocupadas actualmente

Áreas Demarcadas
Área licenciada
•
•

Área intervencionada
Área não intervencionada

Área a ampliar
•
•

Área intervencionada (antiga pedreira)
Área não intervencionada

Áreas (m2)
35.835
•
•

100%
24.421
11.414

63.272
•
•

Percentagem
•
•

68%
32%

100%
6.165
57.107

•
•

9,7%
90,3%
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Partindo do mesmo princípio e relativamente à informação presente no projecto apresentado
obteve-se à seguinte tabela de resultados:

Áreas (m2)

Áreas Demarcadas
Área Total
•
•

Área licenciada
Área de ampliação

Área Total
•
•

Área intervencionada
Área não intervencionada

99.107
•
•

100%
35.835
63.272

99.107
•
•

Percentagem
•
•

36,1
63,9

100%
30.586
68.521

•
•

30,9%
69,1%

1.2. Na Figura 3.1.3, a localização desta pedreira está assinalada próxima de Vairão, localizado no
concelho de Vila do Conde.
Por lapso a pedreira foi localizada no concelho de Vila do Conde, pelo que se apresenta tanto a
localização da pedreira como a descrição das vias de comunicação e acessos em seguida, para
rectificação:

“O acesso à pedreira “Laboeira” pode ser efetuado pela A1, A29, E1 ou pelo IC2 em direção a
Aveiro/Arouca. Após Aveiro, segue-se a direção Escariz através da estrada municipal 327 que dá
acesso a Alagoas e em seguida a estrada municipal 519 que dá acesso a Caçus. Na direção a Caçus ao
km 3,785 toma-se o caminho de servidão em terra batida que dá acesso à pedreira alvo do presente
estudo.
A proximidade a grandes vias de acesso tais como a A1 ou IC2 confere a este local uma situação
privilegiada no que diz respeito à expedição da matéria-prima. De referir que a localização da
pedreira não interfere com a normal circulação de pessoas e veículo.
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Localização da
pedreira “Laboeira”

Figura 3.1.3 – Principais Vias de acesso à pedreira n.º 4735 “Laboeira” (Fonte: http://www.viamichelin.com)

1.3. O projecto final da ampliação deverá ser tratado como um todo global e não como áreas
distintas, existente e a ampliar, nomeadamente quanto às zonas de defesa, que deverão ser
marcadas nas duas áreas e inclusive verificar se dá resposta ao Auto de Vistoria de
16-11-2011, ponto 3.4.

A empresa Martinho Paiva Granitos, Lda. sempre cumpriu com as zonas de defesa, conforme
foi verificado aquando a vistoria dos representantes da DREN e da CCDRN. Contudo, existem
nalgumas zonas da frente de desmonte escorregamento de materiais provocado pelas
intensas chuvas que se fizeram sentir nos últimos anos (o referido Auto de Vistoria é
apresentado no anexo 1).

1.4. Justificação de o aproveitamento do material explorado ser de 100%, o que originará não haver
lugar a depósito em escombreira.
De acordo com o solicitado apresenta-se um excerto do plano de lavra do presente projecto: “A
empresa Martinho Paiva Granitos, Lda. para além da licença de exploração da pedreira, possui um
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estabelecimento industrial, anexo de pedreira, licenciado na Direcção Regional de Economia do
Norte – Processo n.º 326/2010, onde é transformado o material desmontado, resultando um
aproveitamento de praticamente 100% dos recursos explorados.”.
Na pedreira Laboeira , dependendo dos pedidos, a empresa produz, granito para calçada, granito
rústico, rachão e agregados para a construção civil e obras públicas, sendo que todos os restos de
pedra que possam advir da transformação em granito rústico são britados. Os agregados resultantes
da britagem, são armazenados em stock até serem expedidos, o que possibilita maximizar o
aproveitamento da exploração.
Deste facto resulta que a empresa tem implementado um sistema produtivo que permite valorizar e
comercializar a totalidade do material extraído, não existindo estéreis da extracção que tenham de
ser armazenados/depositados em escombreiras.

1.5. Embora o estudo refira no geral a existência de 4 fases de exploração (ex. pág 22/80 do Plano
de Lavra) na pág. 18/80 do mesmo refere a 3 fases de exploração.
Efectivamente todo o projecto de exploração da pedreira “Laboeira” foi dimensionado para a
existência de 4 fases, sendo que houve um equívoco na página 18/80 do Plano de Lavra apresentado,
onde deveria constar 4 fases de exploração e não 3 fases de exploração.
Desta forma apresenta-se em seguida o excerto rectificado:
“Para o projecto em análise, foram consideradas quatro fases de exploração. A primeira diz respeito
aos dois primeiros triénios, que corresponde aos trabalhos a desenvolver a curto/médio prazo,
enquanto as restantes fases indicam o sentido dos trabalhos assim como todos os acessos que serão
necessários construir para que a lavra se processe naturalmente de acordo com as melhores técnicas
disponíveis. “

1.6. Os cálculos parecem estar baseados em cortes verticais, nomeadamente o cálculo das reservas
exploráveis, contudo nos perfis apresentados no PARP e no Plano de Lavra os taludes
apresentam uma inclinação.
O cálculo das reservas, conforme se explica no Plano de Lavra foi efectuado para cada piso de
exploração projectado, sendo que do somatório destes se obtém o volume de reservas exploráveis
na pedreira.
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Em termos de cálculo de reservas as áreas passiveis de exploração foram confirmadas através do
programa informático Acad, e recorrendo ao modelo digital de terreno criado, pelo que a inclinação
de 20º foi considerada nos cálculos.
As bancadas apresentam efetivamente uma inclinação de 20º, por imposição do método e desenho
de desmonte praticado. Trata-se de uma configuração de bancadas que garante a estabilidade dos
taludes e em termos de desmonte permite uma optimização da pega de fogo, dado que o método
extractivo praticado assenta na utilização de explosivos “industriais”.
Entre as diversas variáveis da pega de fogo em bancadas de explorações de rocha industrial, destacase a perfuração inclinada (que origina bancadas inclinadas) que apresenta as seguintes vantagens
face à perfuração vertical:
•

Aumento da fragmentação e compartimentação do material, melhor espalhamento na pilha
de material que se forma apos o rebentamento.

•

Aumento do angulo de trajetória de projecção;

•

Menores problemas de descabeçamento dos barrenos;

•

Taludes mais estáveis e seguros nas bancadas criadas;

•

Maior rendimento nas operações de transporte por pá carregadora que dada a pilha de
material ficar mais baixa e mais espalhada requer menor esforço do equipamento;

•

Menor sobrefuração e melhor aproveitamento da energia do explosivo, e consequente
diminuição das vibrações produzidas.

•

Menor consumo especifico de explosivo

•

Maior rendimento da perfuração por unidade volumétrica arrancada.

1.7. Esclarecer quando a nova zona para instalação social e/ou produtiva, referida em várias
plantas, é de facto criada ou se se mantém a localização das actuais zonas de apoio, que
aparecem imutáveis nas diversas plantas.
Os anexos de pedreira serão mantidos no espaço actual. Contudo a médio prazo está previsto que os
mesmos ocupem outras áreas definidas na área a licenciar. De referir que a britadeira móvel irá
acompanhar a frente de desmonte. Por outro lado e como referido na página 37/80 do Plano de
Lavra no subcapítulo referente ao equipamento, “A empresa prevê a médio prazo a implementação
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de uma balança, assim como equipamento que permita realizar as suas operações eficazmente tendo
em atenção as melhores técnicas disponíveis.”, no entanto estas mudanças estarão dependentes das
condições económicas da empresa e das condições de mercado respectivamente.

1.8. Deverá ser assegurada a descarga, nas linhas de água naturais existentes, interiores à área de
pedreira, das valas de drenagem a construir, e, estarem referenciadas nas diversas peças
desenhadas.
Na peça desenhada referente ao Plano de Drenagem, em anexo, foram marcados os pontos de
descarga paras as linhas de drenagem naturais.

1.9 A criação de acessos na envolvente à zona de ampliação, de forma a facilitar o acesso bilateral à
exploração e a utilização dos caminhos existentes, como estão contemplados quanto à área não
intervencionada? O mesmo se aplicar ao referido no ponto anterior.
Os acessos à pedreira foram realizados de forma a manter o acesso bilateral à pedreira, a entrada
assim que possível é realizada pela lateral da frente de desmonte, no entanto na primeira fase de
exploração será necessário utilizar caminhos anexos de forma a fazer o avanço de acordo com as
melhores técnicas de exploração, e realizar a viragem entre pisos, haven do para isso dimensões
suficientes.
A partir da segunda fase utiliza-se o caminho localizado norte da pedreira “Laboeira” para mudar de
piso e para fazer viragens. De seguida apresentamos um esquema ilustrativo dos avanços da
exploração e dos respectivos caminhos.
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Fase 1

Fase 3

Fase 2

Fase 4

Figura 2 - Fases da lavra da Pedreira “Laboeira”.

1.10. Apresentação de cartografia a escala adequada dos perfis transversais da exploração, que
permitam visualizar em justaposição os perfis originais do terreno actual e os perfis propostos no
plano de lavra e no plano de recuperação paisagística.
Na apresentação dos perfis transversais deverá igualmente ser contemplado um que demonstre
o escoamento natural das águas pluviais após a exploração sem perturbação do meio ambiente
confinante. Refira-se que não é aceitável a retenção de águas.
Apresenta-se em anexo os perfis com todas as fases da lavra e com a proposta de modelação do
PARP.
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2. PARP
2.1. O espaço temporal entre as fases descritas no Plano de Lavra e no PARP está em contradição, já
que numas é referido que a vida útil da exploração será de aproximadamente 54 anos e noutras
de 30 anos. Mais acresce não ser legítimo estabelecer o faseamento do PARP mas sim enquadrálo como um todo ao longo da vida da exploração, razão pela qual também a exploração deve ser
global e não ser só considerada a área a ampliar.
Esclarecendo a questão relativamente ao faseamento, estabelece-se que a fase 1 do plano de
pedreira corresponde aos 3 primeiros anos (1 – 6 anos), fase 2 (7 – 21 anos), fase 3 (22 – 30), fase 4
(31 – 54). A fase final de recuperação corresponde aos dois anos seguinte, logo após o 54º ano, ou
seja, vai do ano 55 ao 56.
De acordo com o plano de lavra apresentado e as condicionantes existentes relativamente ao espaço
necessário para manobrar máquinas, zonas e stock, zonas de pargas, zonas de instalações e
contentores, estacionamentos, acessos, etc., o PARP propõe durante a vida útil, soluções que não
comprometam o normal funcionamento de todas as zonas e áreas funcionais e da exploração.
Por esse motivo, nas 3 primeiras fases, foram propostas medidas de correcção de determinados
factores como sementeira da parga, a qual será feita de acordo com a sua evolução, tal como está
descrito no documento do PARP.
Outro elemento importante e implementado durante a vida útil, está relacionado com a drenagem
do terreno, onde se propõem valas de drenagem que acompanham o avanço da lavra, sendo
proposta a construção apenas na fase onde se prevê a sua necessidade, de modo a impedir e
controlar o escoamento das águas superficiais, quer da área ampliada, como da existente.
A recuperação da escavação, logo nas fases iniciais, é neste caso difícil de implementar pela
necessidade de haver espaço livre para manobrar máquinas e armazenamento de stocks de
materiais. Qualquer acção de recuperação numa zona necessária, pode comprometer o normal
funcionamento da exploração, assim como ser contraproducente em termos de recuperação e não
ser possível obter o resultado desejado. Isto significa que, analisando a área global da exploração,
toda a área funciona como um todo.
Assim, relativamente à zona de avanço da exploração, ou área de ampliação, verifica-se pelas peças
desenhadas que até ao fim da fase final, não existe a possibilidade de recuperar bancadas ou mesmo
o fundo, devido à necessidade de existirem acessos aos pisos.
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No que respeita à área que está actualmente já intervencionada, existe a necessidade de criar zonas
de stock, pargas e todas as estruturas necessárias ao funcionamento da exploração.
Pelos dois motivos anteriores, existe uma complementaridade dessas duas zonas, verificando-se que
por questões de espaço, não é possível recuperar a área de exploração durante a vida útil, nem as
zonas de stocks, associadas à área actualmente existente.
Apenas no fim da exploração, prevê-se que toda a área seja recuperada, tal como representado no
Plano Geral do PARP, através de uma solução global que intervenha em todas as áreas
intervencionadas. A solução encontrada pretende interligar a área intervencionada com a
envolvente, fortemente marcada por um uso florestal.
Prevê-se agora, em sede desta adenda, a intervenção/suavização nos patamares com a solução de
desbaste da crista dos pisos e enchimento da base, sendo que na base é proposta a plantação e
sementeira, sendo possível acrescentar pontualmente, a plantação de espécies arbóreas autóctones
nos patamares de exploração. A grande condicionante desta operação, apesar da inclinação que
apresentam as bancadas, prende-se com o facto de aumentar a probabilidade de arrastamento de
terras. Por isso as operações de plantação e sementeira serão executadas apenas na base dos
taludes
A recuperação integral da topografia é impossível da executar, por dois motivos. O primeiro
relacionado com a falta de material para enchimento, dado que a exploração tem um rendimento
muito elevado, o segundo devido ao facto de ser extremamente oneroso receber materiais de fora.
Assim, e de forma a minimizar a qualidade paisagística e ambiental do local, propõe-se uma solução
equilibrada e eficaz.

2.2. Deverá ser prevista como trabalhos do PARP a suavização de taludes com trabalhos de
movimentação de terras, escavação/aterro. A modelação final não deverá conter os planos
verticais resultantes da exploração.
Na peça desenhada em anexo referente ao plano de modelação de terreno e respectivos cortes,
encontra-se reformulada a solução apresentada no PARP, de modo a reflectir a suavização dos
planos verticais e possibilitar a plantação e sementeira dos patamares.
Dada a dificuldade existente, uma vez que os patamares são mais inclinados do que o que seria o
ideal para proceder uniformemente a uma solução de reposição integral da vegetação, nesta
reformulação foi projectado, sempre que possível, a possibilidade de minimizar o efeito das paredes
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verticais e incluir vegetação arbórea. Apresentam-se ainda, os cortes com a operação prevista de
modelação, que prevê o desbaste das cristas dos taludes e consequente acumulação dessas matérias
nas bases dos mesmos.
Dadas as características das bancadas em algumas secções da exploração, esta solução é mais difícil,
especialmente nas bancadas mais altas, onde essa solução poderia resultar na eventual ampliação da
área escavada e assim intervencionar zonas que se encontram no seu estado natural. Por esse
motivo, optou-se por intervencionar apenas da bordadura da escavação para dentro de modo a que
sempre que possível, as acções de recuperação atrás indicadas deverão ser aplicadas.
Na figura em baixo, apresenta-se a solução tipo de recuperação, onde se pretende suavizar as
bancadas.

Figura 3 – Perfil transversal tipo, com a lavra final (linha a preto) com a recuperação final (linha a vermelho)

2.3. Não está associado nenhum trabalho de recuperação no plano inclinado dos taludes.
Tal como foi descrito no ponto anterior, propõe-se a plantação de espécies arbóreas sempre que
possível, assim como a sementeira com arbustivas, nas bancadas intervencionadas e
consequentemente nas zonas onde os taludes foram suavizados.
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2.4. Deverá ser apresentado o cálculo das diversas áreas (explorada, recuperada e não mexida),
devidamente justificado, de preferência com apoio de planta, para o período de 3 anos.
Seguindo a mesma metodologia utilizada para apresentar a situação actual da pedreira, e de forma a
contabilizar a intervenção a efectuar pela empresa nos primeiros 3 anos, efectuou-se uma
justaposição da fotografia aérea com a lavra projectada a 6 anos. No entanto neste caso durante os
primeiros 3 anos só será explorado parte do piso 1 e parte do piso 3 de acordo com o cronograma
definido para a exploração. Recorrendo ao software AutoCad delimitaram-se as referidas áreas.
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Intervenção a 3 anos
•
•
•
•

Área intervencionada actualmente
Área a intervencionar a 3 anos – Avanço de exploração
Área intervencionada (antiga pedreira)
Área recuperada

33.013 m2
•
•
•
•

24.421 m
2
2.427 m
2
6.165 m
2
0m

2

De referir que na ficha técnica da pedreira consta um valor de 26.848 m2 de área intervencionada a 3
anos, este valor refere-se à intervenção efectuada exclusivamente pela empresa, ou seja não foi
contabilizada a intervenção antiga existente no terreno.

2.5. Reformulação do orçamento do PARP, quer contemplando a recuperação das zonas de defesa
através da plantação da cortina arbórea, para além dos itens referidos, 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 validado com, pelo menos, três propostas, correspondentes a três consultas a
empresas da especialidade.
No desenho reformulado foram propostas novas áreas de plantação, contemplando uma área
superior.
Relativamente aos orçamentos, no anexo 2 apresentam-se três propostas de orçamento para as
diferentes operações.
Alguns valores foram revistos, de modo a reflectir os custos de mercado, assim como a inclusão de
novas operações de recuperação em sede desta adenda.

2.6. Selecção e desenvolvimento das medidas cautelares elencadas no PARP que se aplicam ao
projecto em estudo, apresentando-as por fases: exploração e recuperação.
Em baixo, apresenta-se uma tabela com as principais medidas cautelares previstas no PARP e uma
breve explicação de cada uma delas.
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Fase de exploração

Fase de recuperação

Preservar as terras de cobertura, de modo a manter

Ao longo dos trabalhos e das acções de

e/ou melhorar a sua características físicas e químicas,

recuperação paisagística preconizadas durante a

quer sejam provenientes do decapamento ou outras,

vida útil da exploração, têm que ser mantidos

de modo a que estejam em condições físicas e

todos os exemplares arbóreos existentes, em que

químicas de ser aplicadas e plantadas ou semeadas;

serão marcados e devidamente protegidos com
vedações/resguardos ou com uma área de
segurança que permita a salvaguarda das espécies
arbóreas existentes no local

Nos períodos mais quentes do ano deverá efectuar-se

Nas zonas que foram alvo de recuperação, deverá

a aspersão periódica das zonas mais críticas, de modo

ser interdita a circulação de veículos e pessoas

a reduzir emissões de poeiras que se possam

excepto

encontrar em suspensão devido ao movimento de

conservação.

maquinaria pesada.

Este

Relativamente a este ponto, foca-se essencialmente

recuperação, sendo essencial salvaguardar o

na emissão de poeira atmosférica, resultante da

trabalho de recuperação efectuado assim como

actividade de exploração e do movimento de

salvaguarda

máquinas. Propõe-se assim, o que está disposto no

plantada/semeada.

para

ponto

trabalhos

aplica-se

da

no

de

fim

vegetação

manutenção

da

fase

existente

e

de

e

parágrafo anterior, relativamente às aspersões
periódicas.
Os acessos e circulação de máquinas deverão
coincidir com os existentes, de modo a evitar a
destruição solo e do coberto vegetal envolvente.
De modo a salvaguardar os valores naturais
existentes no local, os acessos devem sempre que
possível ser mantidos com o mesmo traçado.
Ao longo dos trabalhos e das acções de recuperação
paisagística preconizadas durante a vida útil da
exploração, têm que ser mantidos todos os
exemplares arbóreos existentes, em que serão
marcados

e

devidamente

protegidos

com

vedações/resguardos.
Implementação de sistema de limpeza de rodados;
Este ponto é facultativo e deverá ser levado em
consideração sempre que seja estritamente essencial,
de modo a não existir espalhamento de terras e
lamas nas principais vias de acesso, desde que
estejam pavimentadas. Caso se verifique que os
acessos fora da área, são em terra batida, a aplicação
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Fase de exploração

Fase de recuperação

deste ponto é discutível.
Construção de bacia de retenção de óleos;
Este ponto é essencial e já se verifica na exploração
em questão, surgindo no PARP apenas como
recomendação e não como uma medida a propor.
Salvaguarda das zonas de defesa;
Este ponto serve de aplicação do Decreto-lei
340/2007 de 12 de Outubro.
Conservação de todas as áreas onde não se prevê
intervenção, sempre de acordo com o estipulado no
plano de pedreira;

Dos pontos apresentados e transcritos do sítio da Internet da APA, consistem em medidas gerais e
que deverão ser aplicadas única exclusivamente durante a fase de exploração.
Da tabela em cima, deverá retirar-se que a empresa deverá efectuar sempre, durante a fase de
exploração, a preservação de todas as terras de cobertura, provenientes da decapagem, para
utilização futura na recuperação.

2.7. Clarificação da proposta de colmatação da cavidade decorrente da exploração da rocha com
restos de rochas existentes nas escombreiras, tendo em conta o referido na pág. 30 do PARP,
indicando a origem do material de enchimento.
Referente a este ponto, a aplicação de materiais resultantes de escombreiras deverá ser interpretada
da seguinte forma. Sempre que se verifique a produção de restos de rocha sem valor comercial e não
exista destino definido em termos comerciais ou outro, esses materiais deverão sempre ser
armazenados em escombreiras e aplicados posteriormente em operações de recuperação, ou caso se
verifique que não existam condições para a sua aplicação imediata em operações de recuperação por
motivos de espaço.
Caso a pedreira consiga dar rentabilidade comercial a todos os materiais produzidos, o ponto
anterior não se aplica, tal como vem definido na coluna “periodicidade”, que indica o seguinte,
“Execução de aterros faseados no interior da cavidade sempre que a exploração assim o permita;”
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No caso da exploração “Laboeira”, a rentabilidade é de cerca de 100% não se prevendo assim
escombreiras e onde todos os materiais para a modelação de terreno terão que ser adquiridos, no
próprio interior da exploração, por meio de operações de desbaste de algumas frentes e aplicação de
terras de cobertura.
De acordo com a alteração proposta nesta adenda referente a este ponto, as operações de desbaste
das cristas das bancadas serão uma fonte de materiais de enchimento na base dos taludes,
permitindo a sua modelação e posteriormente operações de plantação e sementeira.
Na proposta de modelação em anexo, apresenta-se a revisão do plano de modelação de terreno.

2.8. Apresentação de proposta de realização das acções de recuperação paisagística desde a fase
inicial da exploração, em paralelo com o plano de lavra, adequada aos objectivos de
reconstituição do coberto vegetal natural, com espécies autóctones
Tal como foi explicado nos pontos anteriores, as medidas de recuperação possíveis, dadas as
condicionantes de espaço e de forma a manter todos os acessos sem que haja prejuízo das acções de
exploração, as medidas de recuperação desde a fase 1, são as seguintes:

Fase 1 (0 a 6 anos)
•

Implementação de vedações nos perímetros da propriedade, coincidente com a ampliação
da futura área de exploração;

•

Construção de vala de drenagem nos pontos onde se verifica existir perigo de escorrencia
superficial descontrolada para o interior da cavidade;

•

Sementeira de parga;

•

Inicio da plantação de espécies arbóreas, numa área que está fora de qualquer acção
relacionada com a exploração;

FASE 2 do PARP (do 7º ao 21º ano)
•

Sementeira de pargas
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•

Medidas de manutenção e monitorização do PARP, que deverão contemplar,
o

Manutenção da vegetação plantada e semeada;

o

Manutenção através de acções de limpeza da vala de drenagem;

o

Verificação e reparação da vedação;

o

Todas as acções previstas no plano de monitorização;

FASE 3 do PARP (após o 22º ano até ao 30º ano)
•

Construção de valas de drenagem;

•

Medidas de manutenção e monitorização do PARP, que deverão contemplar,
•

Manutenção da vegetação plantada e semeada;

•

Manutenção através de acções de limpeza da vala de drenagem;

•

Verificação e reparação da vedação;

•

Todas as acções previstas no plano de monitorização;

FASE FINAL DO PARP
•

Preparação dos terreno para implementação do PARP, que inclui;
o

Desmobilização de todos os anexos referentes à exploração;

o

Mobilização do solo existente;

o

Espalhamento das terras de cobertura;

São ainda de referir as seguintes:
•

Operações de plantação e sementeira nas áreas previstas nos planos de plantação e
sementeira;

•

Desbaste das cristas das bancadas de modo a suavizar a superfície verticais destes e aplicar
plantações e sementeiras;
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Em conclusão, com este PARP de acordo com as condicionantes apresentadas devido ao espaço
necessário para manobras de máquinas e equipamentos, criação de zonas de stock em áreas já
intervencionadas no interior da área de exploração, instalações sociais, estacionamentos, áreas de
parga, etc., o plano de recuperação prevê medidas logo na fase 1, em consonância com essas
mesmas condicionantes, mas por outro lado, diminuam a probabilidade de problemas de drenagem
e inicio de algumas operações de plantação.
Devido às condicionantes apresentadas, o grosso da recuperação será feita no fim da exploração,
onde a empresa deverá proceder ao desbaste das cristas, logo que as bancadas atinjam a
configuração final. Por esse facto, e isso será salvaguardado no PARP, o desbaste das cristas das
bancadas, será feito assim que a configuração final prevista no plano de lavra, seja obtido.
A peça desenhada referente à lavra final, tem indicada a configuração final de exploração. No
entanto no plano de modelação de terreno, encontram-se indicadas as curvas de nível finais sendo
impossível prever qual será a configuração entre a fase 3 e a fase final, a fim de representar o
desbaste das bancadas.
Assim, é sempre aconselhável ter como linha de orientação o plano de modelação de terreno, entre
a fase 3 e a fase final, a fim de executar o desbaste e consecutivamente as operações de plantação e
sementeira previstas nestas zonas.

3. Geologia e Geomorfologia
3.1. Apresentação de medidas de minimização específicas para estes descritores, uma vez que as
apresentadas são relativas ao estrito cumprimento do Plano de Lavra, ou seja, do próprio
projecto
De forma a responder ao solicitado, de seguida apresenta-se a reformulação do sub-capítulo
correspondente.
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“7.2. Geologia e Geomorfologia
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 de acordo com o
Plano de Lavra.
Formar uma geometria da escombreira que seja adequada à morfologia do terreno.
Garantir a drenagem e estabilidade dos escombros.
Cumprimento do Programa Trienal definido no Plano de Pedreira.
Encerramento e recuperação de todas as frentes já exploradas que se revelem desnecessárias
ao processo produtivo.
Implementação e cumprimento integral das medidas constantes no Plano de Pedreira (PL e
PARP).

É importante ter em consideração que o cumprimento das regras estabelecidas nos Planos de Lavra e
de Recuperação Paisagística será a medida de minimização mais importante no sentido de reduzir ao
mínimo os inevitáveis impactes sobre a geologia.”
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4. Vibrações
4.1. A caracterização deste descritor é apresentado no descritor “Ruído”, o que é incorrecto, visto
que as vibrações provocadas pelo desmonte por meio de explosivos ou solicitações similares,
nada tem que ver com acústica e deverá constituir um ponto autónomo.

No seguimento de anteriores abordagens à emissão de ruído e às vibrações, associadas
essencialmente à utilização de explosivos ou mesmo à actividade da maquinaria associada ao
desmonte, os dois descritores eram agrupados num único ponto que se denominava “Ambiente
Acústico (Ruído) e Vibrações”. Efectivamente poderá não fazer o melhor sentido, uma vez que se
tratam de fenómenos com características diversas, embora associados, na sua essência às mesmas
actividades desenvolvidas na pedreira. Aceita-se assim obviamente a correcção proposta,
apresentando-se seguidamente informação correspondente ao descritor vibrações.
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“5.16. VIBRAÇÕES

As vibrações podem ser definidas como movimentos oscilantes das partículas constituintes de um
sólido, líquido ou gás, em torno de um ponto de equilíbrio. Durante a actividade extractiva, podem
ocorrer vibrações provocadas quer por explosivos, quer por equipamentos fixos ou até
equipamentos móveis.
As vibrações inerentes à actividade de extracção têm origem variada:
Normal funcionamento das máquinas (martelo pneumático, pá carregadora, …);
Consequência de forças alternativas não equilibradas (vibrações provenientes de
irregularidades do terreno, força de pressão agindo sobre o martelo pneumático, …);
Defeitos ou mau funcionamento das máquinas;
Acção dos explosivos para desmonte da rocha;
Fenómenos naturais.

As vibrações provocadas por explosivos são as que mais problemas de incomodidade provocam a
terceiros, nomeadamente ao nível de edifícios vizinhos e do terreno, sendo muitas vezes motivo de
conflitos graves entre a indústria e as populações.
As vibrações no corpo humano provocam várias perturbações, nomeadamente, diminuição do
rendimento de trabalho, disfunções fisiológicas e doenças profissionais. Os efeitos nocivos que as
vibrações podem motivar em estruturas civis anexas, estão limitados pelo valor de pico de
velocidade vibratória, prevista na NP-2074 de 1983, “Avaliação da influência em construções de
vibrações provocadas por explosões ou solicitações similares”.
A norma estabelece valores para a velocidade de vibração de pico vL (m/s), de acordo com a
expressão:

vL = α . β . δ . 10 -2

Através desta expressão, dentro da gama possível das constantes β, e δ, permite a construção da
tabela 5.16.2.
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Tabela 5.16.2. Valores limites de velocidade de vibração de pico (mm/s) (Moura Esteves, 1993).

Tipos de Construção

Solos incoerentes soltos,
areias e misturas areia-seixo
bem graduadas, areias
uniformes, solos coerentes
moles e muito moles

Solos coerentes muito duros, duros
e de consistência média, solos
incoerentes compactos; areias e
misturas areia-seixo bem
graduadas, areias uniformes

Rocha e solos
coerentes rijos

Construções que exigem
cuidados especiais

2,5

5

10

5
15

10
30

20
60

Construções coerentes
Construções reforçadas

Nota: Estes valores deverão ser corrigidos com um factor de redução 0,7, no caso de se efectuarem mais de três
rebentamentos por dia.

Um estudo com vista à análise de vibrações tem por objectivo a determinação de uma lei de
propagação de vibrações, de modo a ser possível conhecer a carga máxima total (e por retardo) para
uma dada distância, adoptando um determinado critério de prevenção de danos estruturais.
Uma vez estimada a lei e decidido o grau de danos permissível, o valor da distância de segurança
pode ser obtido a partir da equação, permitindo a obtenção de uma tabela com os máximos valores
de carga para as diferentes distâncias.

Figura 5.16.6. Propagação das ondas de vibração

A monitorização reveste-se de grande importância nos desmontes com explosivos, dado ser
necessário proteger as pessoas e estruturas, bem como manter as condições de segurança e
estabilidade do maciço remanescente.

Para elaborar o plano de instrumentação e monitorização de um desmonte com explosivos devem
ser atendidos os seguintes aspectos (adaptado de Cunha & Fernandes, 1980):

A DENDA AO EIA: A MPLIAÇÃO DA Á REA DA P EDREIRA N º 4735 “L ABOEIRA ”
MARTINHO PAIVA – GRANITOS, LDA.

25

◊

Localização do desmonte: o meio onde se inserem os trabalhos condicionam o tipo e
qualidade de instrumentação a utilizar (ex: área urbana);

◊

Características geotécnicas: a litologia, grau de fracturação, as características geomecânicas
do maciço, entre outras, condicionam o tipo e frequência de utilização dos instrumentos,
bem como a precisão das leituras.

◊

Dimensão do desmonte e ritmo de avanço: estes aspectos condicionam a selecção do
equipamento (precisão), bem como a periodicidade das leituras.

A escolha de um critério de prevenção ou a adopção de uma velocidade de vibração admissível é um
assunto delicado, requerendo um bom conhecimento dos mecanismos que intervêm no fenómeno de
disparo e os efeitos das vibrações em seres humanos, estruturas e no maciço rochoso. Por conseguinte, a
adopção de um critério de risco pode causar graves danos, enquanto uma postura conservadora pode
prejudicar ou mesmo paralisar o desenvolvimento dos trabalhos.

EM SERES HUMANOS
A experiência mostra que os seres humanos são sensíveis às vibrações que lhes são impostas pelo
meio externo.
A maior parte das afecções causadas pelas vibrações (ver tabela anterior), quer do ponto de vista fisiológico,
quer do ponto de vista psicológico, situa-se entre 4 e 20 Hz. (Miguel, 1995).

Tabela 5.3.3. Efeitos das vibrações em diferentes gamas de frequências (retirado de Miguel, 1995).
Efeitos (Sintomas)

Gama de Frequências (Hz)

Sensação geral de desconforto

4–9

Sensações na cabeça

13 – 20

Sensações no maxilar inferior

6–8

Sensação na garganta

12 – 16

Dores no peito

5–7

Dores abdominais

4 – 10

Urgência em urinar e defecar

10 – 18

Aumento do tónus muscular

13 – 20

Alteração no sistema cardiovascular

13 – 20

Aumento do ritmo respiratório

4–8

Contracções musculares

4-9
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Na figura seguinte é possível observar o efeito das vibrações sobre o ser humano segundo Goldman
(1948).
254
203.2
152.4
101.

Velocidade das partículas (mm/s)

INSUPORTÁVEL
50.8
25.4
20.
15.2
10.2

PERTUBADOR

5.1
2.5
2.0
1.
5
1.0

PERCEPTÍVEL

0.
5
0.25

1

2

4

6

1

2

4

6

10

Frequência (Hz)

Figura 5.16.7. Efeito da Vibrações sobre os seres humanos (retirado de Goldman, 1948 in Jimeno et al., 1995).

EM MACIÇOS ROCHOSOS
Os desmontes com explosivos, e os fenómenos vibratórios inerentes, têm um duplo campo de
actuação: por um lado afectam a solidez do maciço rochoso remanescente e consequentemente os
seus parâmetros resistentes, e por outro lado, criam acções destabilizadoras podendo originar a
rotura de taludes rochosos.
Os danos no maciço rochoso devem-se essencialmente à manifestação dos mecanismos a seguir
indicados (Chitombo & Scott, 1990):
1- Redistribuição de tensões no maciço rochoso;
2- Propagação das vibrações ao longo do maciço e efeito destas sobre a estabilidade de
taludes;
3- Abertura e alongamento de fracturas devido à expansão dos gases;
4- Ressonância do maciço rochoso.
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O seu controle é de extrema importância, na medida em que o aparecimento de fissuras nas
estruturas próximas do desmonte é muitas vezes resultado de danos incutidos ao maciço rochoso de
fundação dessas mesmas estruturas.

•

Em Estruturas

Estando as estruturas sujeitas a solicitações dinâmicas originadas pela propagação de vibrações no
maciço rochoso, torna-se necessário minimizar as vibrações induzidas pela detonação, quer nas
estruturas quer nos maciços rochosos de fundação, de modo a reduzir a probabilidade de ocorrerem
danos estruturais.
De modo a prevenir potenciais danos nas estruturas, após a determinação da lei que rege a
propagação das ondas sísmicas no meio rochoso, deve ser estimado o grau de vibração máximo
tolerado pelos diferentes tipos de estruturas próximas da escavação (por forma a serem criados
limites de segurança) e a frequência de ressonância da estrutura.
Os danos, ocorrentes em estruturas, motivados por vibrações dependem da resposta dinâmica do
próprio edifício, sendo condicionados (White et al., 1993):
◊

Tipo e característica das vibrações: frequência, duração, energia transmitida;

◊

Tipo de maciço onde a fundação assenta;

◊

Características de vibração estrutural e não estrutural do edifício.

Um parâmetro importante no controlo de potenciais danos originados por vibrações provenientes de
disparos é a frequência dominante originada. Casos onde a frequência natural das estruturas é
bastante próxima, ou semelhante, às frequências dominantes do maciço rochoso, ocorre o
fenómeno de ressonância conduzindo a importantes e perigosos efeitos ampliadores.
Em Portugal vigora desde 1983 a NP-2074, destinada a fixar um critério de limitação de valores de
parâmetros característicos das vibrações, produzidas por explosões e solicitações similares, tendo em
vista os danos subsequentes. A norma estabelece um valor limite para a velocidade de vibração,
função do tipo de construção (α), terreno de fundação (β) e número de solicitações diárias (γ), que
depois é comparado com a velocidade de vibração medida.
É de salientar, que a ausência da frequência ondulatória na nossa norma portuguesa constitui uma
limitação significativa para a sua aplicabilidade.
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As vibrações em edifícios podem ser ampliadas, pela resposta de certos elementos estruturais que
constituem um edifício. Tal situação ocorre quando a frequência dominante das vibrações originadas
pelo desmonte com explosivos é próxima da frequência de ressonância desses elementos.
Deste modo, é imperativo que as frequências das vibrações transmitidas ao terreno sejam o mais
díspares possíveis da frequência de ressonância das estruturas limítrofes ao desmonte.

Energia Relativa

Terreno
Estrutura

Frequência (Hz)

Figura 5.16.8. Espectro de vibração de um maciço rochoso e estrutura com frequências dominantes distintas.

Na ausência de construções sensíveis, atendendo à Tabela 5.16.2. e ao tipo de maciço rochoso
envolvido, o limite de velocidade de pico admissível é de 20 mm/s.

5.16.1. SITUAÇÃO ACTUAL
Como já mencionado anteriormente, as vibrações provocadas por explosivos numa pedreira, são as
que mais problemas de incomodidade provocam a terceiros, nomeadamente ao nível de edifícios
vizinhos e do terreno, sendo muitas vezes motivo de conflitos graves entre a indústria e as
populações.
Neste caso isso não irá acontecer, dado que o local onde está implantada a pedreira está afastado de
qualquer habitação passível de vir a ser incomodada pelo seu normal funcionamento, de acordo com
as pegas de fogo projectadas. Também não se esperam impactes ao nível das estruturas dos
edifícios, aquando da utilização esporádica de pólvoras na pedreira “Laboeira”.
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4.2. Segundo as peças desenhadas apresentadas parecem existir construções na imediação da área
a intervencionar, pelo que se solicita esclarecimentos quanto às distâncias que servem de base à
argumentação de ausência de impactes significativos.
As habitações mais próximas da área de estudo encontram-se a cerca de 400m de distância. Não
obstante, toda a envolvente da área da pedreira “Laboeira” apresenta fortes características
industriais, devido à existência de uma zona industrial, e destacando-se uma pedreira em
funcionamento na proximidade da área de estudo.
A ampliação da pedreira, com utilização esporádica de pólvora para as pegas de fogo, não irá originar
mais vibrações face à situação actual (funcionamento da pedreira “Laboeira”, da pedreira vizinha e
das restantes actividades industriais contíguas), não se prevendo incómodo junto das construções na
imediação da área a intervencionar.
Como tal, a ampliação da pedreira “Laboeira” não irá provocar alterações face à situação actual no
que se refere à existência de vibrações, dai se prever a ausência de impactes significativos
resultantes das vibrações provenientes da pedreira em estudo.

5. Recursos Hídricos
5.1. Deverá ser apresentada planta, a escala adequada, onde seja assinalada, com rigor, a linha de
água cartografada relativamente ao local de implantação do projecto (ampliação).
Em anexo apresenta-se uma carta de talvegues com a marcação da hidrografia existente no local, à
escala 1/10 000.

5.2. Deverá ser apresentada cartografia relativa às redes de drenagem previstas.
Em anexo apresenta-se o plano de drenagem, com a indicação das valas de drenagem, zonas de
influência das valas de drenagem e pendente do terreno.
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6. Ordenamento do Território
6.1. Deverá ser efectuado o enquadramento do projecto nos Instrumentos de Gestão Territorial
(IGT) vigentes, já que o EIA não referencia qualquer Plano Sectorial, nomeadamente, o Plano
Regional de Ordenamento Florestal – PROF.

6.2. Não é feita qualquer referência às rectificações ocorridas sobre o diploma da publicação do
Plano Director Municipal – PDM (Aviso nº 1963/2011 de 19 de Janeiro; Aviso
nº 11372/2011, de 23 de Maio; Aviso Nº 11881/2011, de 31 de Maio; Aviso nº 12650/2011, de
15 de Junho) e alterado por adaptação (Aviso nº 23420/2011, de 2 de Dezembro), pelo que este
aspecto deverá ser complementado.

6.3. O enquadramento do projecto na Planta de Ordenamento não foi devidamente realizado, não
tendo o EIA considerado a qualificação da área de intervenção/ampliação como “espaço
florestal” e consequente compatibilização com o regulamento do PDM (a referida categoria de
espaços está identificada na legenda pela trama de cor branca, o que poderá ter contribuído
para a lacuna detectada), pelo que este aspecto deverá ser rectificado.

6.4. Pela mesma carta, afigura-se que o limite Sudoeste da área de intervenção é atravessado por
uma “faixa de reserva para novas vias”. Pelos elementos apresentados (situação futura –
p.25/223), afigura-se que essa área será destinada à instalação da área social da empresa.
Importa que o EIA justifique a compatibilização da proposta com o disposto no plano vigente.

6.5. Relativamente à afectação de áreas da REN, além da identificação da área a intervencionar e
respectiva descriminação das acções incidentes nessa área, deverá ser corrigida essa secção do
estudo, uma vez que a mancha de exclusão proposta se mantém em REN e a sua
fundamentação/justificação não é a referida, mas a que resultou da rectificação publicada.

De forma a responder aos pontos acima 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5, seguidamente apresenta-se a
reformulação do capítulo correspondente “5.11. Ordenamento do Território”.
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5.11. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
O Ordenamento do Território tem um papel fundamental a desempenhar, enquanto instrumento de
gestão do ambiente. Só assim será possível conduzir um processo de desenvolvimento equilibrado e
sustentado, tendo em consideração a correcta exploração de recursos naturais, dando particular
atenção à distribuição das classes de uso do solo.
Os Planos à escala regional e infra-regional proporcionam instrumentos de gestão do território muito
importantes para as autarquias, com vista ao correcto ordenamento, pelo que a definição de
compatibilidades e incompatibilidades entre os novos usos a implementar e os regimes definidos em
figuras de ordenamento, se assume como um passo fundamental na elaboração dos EIA.
A Lei n.º 48/98 de 11 de Agosto, alterada pela Lei n.º 54/2007, de 31 de Agosto, estabelece as bases
da política de ordenamento do território e do urbanismo, definindo o quadro da política de
ordenamento do território e de urbanismo e os instrumentos de gestão territorial que o suportam,
regulando as relações entre os diversos níveis da administração pública. Posteriormente, o Decretolei n.º 380/99, de 22 de Setembro (republicado pelo artigo 5º do Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de
Dezembro) veio aprofundar e complementar a referida Lei, definindo o regime jurídico dos
instrumentos de gestão territorial.

5.11.1. Ordenamento do Território do Local em Estudo
Como já mencionado anteriormente, o local da Pedreira “Laboeira” não se localiza em nenhuma área
sensível. Os instrumentos de ordenamento em vigor para o local são o Plano Director Municipal
(PDM) de Arouca e o Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) da Área Metropolitana do
Porto e Entre Douro e Vouga.

PROF da Área Metropolitana do Porto e Entre Douro e Vouga
Os princípios orientadores da política florestal definida na Lei de Bases da Política Florestal, aprovada
pela Lei n.º33/96, de 17 de Agosto, nomeadamente os relativos à organização dos espaços florestais,
determinam que o ordenamento e gestão florestal se fazem através de planos regionais de
ordenamento florestal (PROF), cabendo a estes a explicitação das práticas de gestão a aplicar aos
espaços florestais, manifestando um carácter operativo face às orientações fornecidas por outros
níveis de planeamento e decisão política.
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O PROF da Área Metropolitana do Porto e Entre Douro e Vouga (PROF AMPEDV) foi publicado pelo
Decreto Regulamentar n.º 42/2007, de 10 de Abril.
De acordo com a planta Síntese do PROF AMPEDV, a área de estudo não possui qualquer classe
associada, pelo que não se verifica incompatibilidade com este instrumento de gestão territorial.

Figura 5.11.1 – Enquadramento da área de estudo na Planta Síntese do PROF AMPEDV (Fonte: ICNF).
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PDM de Arouca
A Assembleia Municipal de Arouca, realizada no dia 21 de Setembro de 2009, aprovou, sob proposta
da Câmara Municipal realizada no dia 1 de Setembro de 2009, o Plano Director Municipal de Arouca.
O respectivo regulamento foi publicado no Aviso n.º 21653/2009, Diário da República 2ª série – n.º
232, de 30 de Novembro de 2009.
O PDM de Rouca foi rectificado pelos seguintes diplomas: Aviso n.º 1963/2011, de 19 de Janeiro;
Aviso n.º 11372/2011, de 23 de Maio; Aviso n.º 11881/2011, de 31 de Maio; Aviso n.º 12650/2011,
de 15 de Junho. O PDM de Arouca foi ainda alterado por adaptação, segundo o Aviso n.º
23420/2011, de 2 de Dezembro.

Assim, segundo o PDM de Arouca, a área da pedreira “Laboeira” está classificada como Espaços de
exploração de recursos geológicos, como Espaços Florestais e como Localização de pedreira activa,
pela Planta de Ordenamento (ver figura 5.11.2).
A área referente aos Espaços de exploração de recursos geológicos corresponde à área da pedreira já
licenciada.
A área de ampliação está classificada maioritariamente como Espaços florestais.
Pela área de estudo passa ainda uma Faixa de Reserva para novas vias.

No que se refere à Planta de Condicionantes (ver figura 5.11.3.), parte da área de estudo está
classificada como REN (que corresponde a parte da área de ampliação pretendida).

A planta de REN classifica parte da área de estudo como Cabeceiras de Linhas de Água (Figura
5.11.4).
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Figura 5.11.2. Localização da área de estudo na Planta de Ordenamento do PDM de Arouca.
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Figura 5.11.3. Localização da área de estudo na Planta de Condicionantes do PDM de Arouca.

Figura 5.11.4 – Carta de REN para a área de estudo (Fonte: CCDR-Norte).
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Para as classes anteriormente referidas, seguidamente apresenta-se o exposto pelo regulamento do
PDM de Arouca.

Espaços de exploração de recursos geológicos
Segundo o Artigo 32.º, da secção 5 “Espaços de Exploração e recursos geológicos”, do PDM de
Arouca, estes espaços são “destinados ou reservados à exploração de recursos geológicos em
conformidade com contratos de concessão ou licenças de exploração que possuam validade jurídica
nos termos da legislação aplicável”.
O artigo 32.º refere ainda o seguinte:
“2 – No âmbito destes empreendimentos podem ser permitidas edificações que se destinarem a
apoio directo à exploração dos referidos recursos e ainda, em casos devidamente justificados e
como tal aceites pelo município, as destinadas à instalação de indústrias de transformação dos
próprios produtos da exploração.
3 – Cumulativamente com o disposto no número anterior, na instalação e laboração das unidades
existentes ou a criar (…), serão cumpridas todas as disposições legais e regulamentares em vigor
aplicáveis a cada situação e actividade concreta.”

O artigo 33º menciona ainda: “(…) novas explorações de recursos geológicos, ou a ampliação das
existentes, podem ser viabilizadas, no que diz respeito ao domínio de intervenção procedimental do
município, em qualquer área integrada em solo rural, desde que seja reconhecido o seu interesse
para o desenvolvimento local, após ponderação conjugada dos benefícios esperados e dos eventuais
efeitos negativos da exploração nos usos dominantes e na qualidade ambiental e paisagística das
áreas por elas afectadas.”

Existindo uma declaração de interesse público municipal, emitida pelo Município de Arouca, é
possível afirmar que a existência de parte da área total de estudo classificada como “Espaços de
exploração de recursos geológicos” permite a compatibilização da actividade extractiva com o uso do
solo actual.
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Espaços florestais
De acordo com o art.º 27º da Secção 3, os espaços florestais integram as áreas do território
concelhio particularmente vocacionadas para os usos florestais, que constituem os seus usos
dominantes, englobando a generalidade das áreas actualmente submetidas ao regime florestal, e
destinam-se, para além da sua função de preservação do equilíbrio ecológico e de valorização
paisagística, a promover a produção florestal e as actividades associadas a esta, no quadro das
orientações estabelecidas no PROF AMPEDV.
No que se refere Às regras de edificabilidade, o art. 28º do PDM de Arouca refere o Seguinte:
“1 — Nos espaços florestais só pode ser autorizada a construção de novas edificações ou
instalações, ou a ampliação das existentes, quando, para além de se cumprirem todos os
condicionamentos legais aplicáveis, se verificarem cumulativamente as seguintes condições:
a) Se tal for possível nos termos da legislação relativa à protecção de risco de incêndio e, em caso
afirmativo, se puderem cumprir as correspondentes exigências legais e regulamentares;
b) Se as edificações ou instalações se destinarem aos usos discriminados nos n.os 2 e 3 do artigo
22.º;
c) Se as componentes edificadas se implantarem de modo que os afastamentos entre o seu
perímetro exterior e as estremas da parcela cumpram os valores mínimos legalmente
estabelecidos, salvo nas eventuais situações de dispensa legal de distâncias mínimas a acatar;
d) Se se estiver em presença das situações referidas nos números seguintes e for possível cumprir
os condicionamentos e parâmetros urbanísticos aí especificamente estabelecidos, sem prejuízo
das situações de excepção previstas no n.º 2 do artigo 20.º.”

Analisando ponto a ponto:
a) no que se refere à protecção de risco de incêndio, de acordo com a informação
disponibilizada pelo Plano Municipal de Proteção contra Incêndios, verifica-se que a área da
pedreira se insere em terrenos cujo risco de incêndio varia entre o moderado e o muito
elevado. Porém, serão tomadas medidas cautelares por parte da empresa relativamente a
este ponto.
b) o objecto deste estudo refere-se à ampliação de uma exploração de recursos geológicos,
pelo que se enquadra na alínea g) do ponto 3, do art. 22º - nomeadamente “g) Explorações
de recursos geológicos, nos termos e condições do disposto no artigo 33.ª”.
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Remetendo assim ao artigo 33º, transcreve-se o seguinte:
“Novas explorações de recursos geológicos
Sem prejuízo das competências legais aplicáveis a cada situação, novas explorações de
recursos geológicos, ou a ampliação das existentes, podem ser viabilizadas, no que diz
respeito ao domínio de intervenção procedimental do município, em qualquer área integrada
em solo rural, desde que seja reconhecido o seu interesse para o desenvolvimento local, após
ponderação conjugada dos benefícios esperados e dos eventuais efeitos negativos da
exploração nos usos dominantes e na qualidade ambiental e paisagística das áreas por elas
afectadas.”
Esclarece-se assim que o Município de Arouca aprovou o reconhecimento de interesse
público municipal para a pedreira “Laboeira”, como apresentado no anexo 3..

c) Analisando o regulamento municipal sobre edificações, Segundo o Plano de Urbanização do
Eixo Urbano Escariz-Fermêdo, SECÇÃO ÚNICA, Artigo 19.º - Regime de Edificabilidade em
Espaço Agrícola:
“b) Se as componentes edificadas se implantarem de modo a que os afastamentos entre o
seu perímetro exterior e as estremas da parcela cumpram os valores mínimos legalmente
estabelecidos para protecção do risco de incêndio, salvo nas eventuais situações de
dispensa legal de distâncias mínimas a acatar;”

Segundo o Plano de Urbanização do Eixo Urbano Escariz-Fermêdo, SUBSECÇÃO II, Artigo 26.º
- Regime de edificabilidade:
“e) Os afastamentos mínimos aos limites laterais das parcelas são de 5 metros, excepto se a
parte sobrante do terreno ou o mais adequado ordenamento e enquadramento urbanístico
do local impuserem outra distância, quando se trate de edificações geminadas ou em banda;
f) O Afastamento mínimo entre a fachada de tardoz da edificação e o limite posterior da
parcela é de 6 metros;”
Uma vez que as zonas de defesa definida para a área da pedreira são no mínimo de 10m,
este ponto está salvaguardado.
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De qualquer forma, refira-se que presentemente existem anexos de pedreira que, a médio prazo,
deverão neste caso ocupar outras áreas definidas na área a licenciar. Quando isso ocorrer, os
anexos irão cumprir as regras de edificabilidade de acordo com as disposições legais. De
qualquer forma, estão definidas as referidas zonas de defesa que garantem distâncias mínimas a
objectos a proteger (sendo sempre mais de 6m).

d) Os números seguintes referidos não contemplam especificamente a exploração de recursos
geológicos.

Como tal, a área da pedreira “Laboeira” encontra-se em conformidade com o instrumento de gestão
territorial em vigor.

Relativamente à Faixa de reserva para novas vias, refira-se que a Estrada Municipal já possui
projecto aprovado (como se pode observar no anexo 4: extracto da acta de reunião de Câmara de
16/04/2013), pelo que tratando-se de uma estrada que faz parte da Rede Principal, a zona de defesa
é de 50m, de acordo com a alínea b), do n.º 1, do art.º 10.º do Regulamento do PDM, o qual se
transcreve seguidamente:

" Infra-estruturas viárias
Artigo 10.º
Condicionamentos de protecção a vias previstas e à variante ao Centro Urbano de Arouca
1 — Os eixos viários da rede principal e da rede secundária do concelho que constam da planta de
ordenamento dispõem de faixas de reserva destinadas a salvaguardar o espaço necessário à sua
futura execução, nos casos em que tal salvaguarda não esteja garantida pela lei geral, e
determinadas, consoante o caso, de acordo com as seguintes disposições:
a) Até à aprovação do projecto de execução:
Rede principal — 200 m para cada lado do eixo da estrada;
Rede secundária — 100 m para cada lado do eixo da estrada;
b) Desde a aprovação do projecto de execução até à conclusão da obra:
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Rede principal — 50 m para cada lado do eixo da estrada;
Rede secundária — 20 m para cada lado do eixo da estrada."

Tendo sido o projecto de execução aprovado, como visível na acta em anexo, a faixa de reserva para
esta via de ligação será de apenas 50m para cada lado do eixo da estrada. Pelo exposto constata-se
pela planta anexa que a estrada fica afastada da área da pedreira a licenciar, em mais de 50m, não
havendo assim conflito da área da pedreira classificada como Faixa de reserva para novas vias com a
via de ligação projectada.

No que se refere à REN (classificação da Planta de Condicionantes), o regulamento do PDM de
Arouca refere o seguinte no art.º 6º:
“1 – Nas áreas abrangidas por servidões administrativas e restrições de utilidade pública (…) a
disciplina de uso, ocupação e transformação do solo inerente à da classe e categoria de espaço
sobre que recaem em conformidade com a planta de ordenamento e o presente regulamento, fica
condicionada às disposições que regem tais servidões ou restrições, mantendo-se integralmente os
regimes destas tanto no que respeita aos condicionamentos de usos e actividades que
estabelecem como quanto às consequências do seu não acatamento.
(…)
4 – Em áreas integradas na Reserva Ecológica Nacional, são admissíveis, como usos compatíveis
com o uso dominante, todas as acções permitidas a título excepcional no regime daquela Reserva,
sem prejuízo de, quando se tratar de acções que também sejam objecto de disposições específicas
no presente regulamento, estas devem ser acatadas cumulativamente com as previstas naquele
regime legal.”

De acordo com a informação disponibilizada pela CCDR-Norte, para a delimitação da REN do
Concelho de Arouca (Portaria n.º 112/2011, de 21 de Março; Declaração de Rectificação n.º 14/2011,
de 20 de Maio), na área de estudo, a área de REN anteriormente referenciada tem a categoria de
“Cabeceiras de Linhas de Água” – figura 5.11.3.
Existe ainda na área uma mancha com proposta de exclusão (E3) que, segundo a Declaração de
Rectificação n.º 14/2011, de 20 de Maio, tinha como finalidade a “ampliação do perímetro urbano
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em Escariz (sul). Área adjacente a zona urbanizada no aglomerado Fermêdo — Escariz, pólo urbano
de equilíbrio no concelho, que se pretende foco de concentração de serviços, residência e emprego. A
área é servida por acessos e infra -estruturas. A câmara municipal tem recebido intenções de
urbanização para esta área.”
Porém, de acordo com a Portaria n.º 112/2011, de 21 de Março, a mancha E3 mantém-se em REN
(art. 1º), sendo igualmente classificada como Cabeceiras de linhas de água (como é possível
visualizar no anexo 5 respeitante à delimitação da Reserva Ecológica Nacional do Município de
Arouca).

O facto de parte da área estar inserida em REN deverá ser abrangida pelo Regime Jurídico da REN, o
devido enquadramento será efectuado no capítulo da Avaliação de Impactes, respeitante ao
Ordenamento do Território.

Não esquecer que a ampliação da pedreira “Laboeira” é fundamental para viabilizar a exploração das
reservas minerais existentes no local, de boa qualidade para os fins pretendidos, considerando a
inexistência de alternativas de localização face quer à presença da estrutura já instalada quer, como
referido, à presença do recurso.
Efectivamente, este projecto será importante para a freguesia de Escariz, no concelho de Arouca,
uma vez que dinamiza a actividade económica do Município com a manutenção dos postos de
trabalho criados, bem como promovendo o aumento da movimentação de bens e serviços, e ainda a
riqueza local e regional. Está-se assim perante uma iniciativa de fixação e desenvolvimento no sector
industrial, crucial para o concelho, no sentido de proporcionar a dinamização da socioeconomia local.
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6.6. Relativamente à área de defesa ao marco geodésico (15 metros), deverá o proponente
acautelar o parecer da entidade competente, a Direcção Geral do Território – DGT.
Após contacto telefónico com a DGT em que se solicitou informação relativa à zona de defesa a um
marco geodésico face à pedreira Laboeira foi-nos enviada a resposta, por correio electrónico a
19/11/2012. Neste e-mail, a DGT envia em anexo o Decreto-Lei n.º 143/82 26/04. Este diploma
remete para uma área de protecção não inferior a 15m. Pelo que o projecto foi elaborado tendo em
conta um raio de protecção ao marco geodésico de 15m.
Aquando a elaboração do EIA não foi incluída a informação da DGT, pelo que se envia no anexo 6 o
e-mail recepcionado pelo CEVALOR.
Em 19 de Novembro de 2012, foi solicitada informação à DREN. Tendo a DREN, via telefónica,
remetido para a legislação.
Contudo, a 23 de Julho de 2013 foi solicitado novamente parecer à DGT.
Mais se refere que, se a zona de defesa fosse superior a 15 m, iria inviabilizar todo o projecto e a
empresa não tinha adquirido os terrenos para a ampliação da pedreira.

7. Uso do Solo
7.1. Deverá ser melhorada a caracterização da capacidade e uso do solo de acordo com a
informação actual existente, designadamente, a COS 2007, ou em último caso, na CLC 2006, bem
como, apresentada uma tabela com indicação da área ocupada pelas diferentes classes de
ocupação actual do solo e respectiva percentagem.
De forma a responder ao solicitado, seguidamente apresenta-se a reformulação dos sub-capítulos
correspondentes.
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“5.4.2. Capacidade de Uso do Solo
No que se refere à capacidade de uso do solo, constata-se que a pedreira “Laboeira” se insere
fundamentalmente numa mancha sem classificação para a agricultura, ou seja, uso não agrícola (mas
sim, florestal) – Classe F, que corresponde na maioria à área de ampliação pretendida. Há ainda uma
parte da área total do projecto com Classe A, sem limitações, sendo quase na totalidade na área já
licenciada.

Área licenciada

Área de ampliação

Classe A

29.311,00 m2
81,8%

14.131,00 m2
22,3%

Classe F

6.524,00 m2
18,2%

49.141 m2
77,7%

Total

35.835 m2
100%

63.272 m2
100%

Figura 5.4.3. Carta de Capacidade de Uso do Solo (Fonte: Atlas do Ambiente).

Neste sentido, a ocupação de solo é maioritariamente de carácter exploração florestal (figura 5.4.3),
sendo, neste local específico, caracterizado pela exploração de granito (figuras 5.4.4 e 5.4.5.).
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5.4.3. Uso actual do Solo
De acordo com a informação disponibilizada pela Carta de Uso e Ocupação do Solo de Portugal
Continental para 2007 (COS2007), do Instituto Geográfico Português, na área de estudo
predominam Florestas e meios naturais e semi-naturais para a área de ampliação pretendida. Na
área a licenciada predominam os Territórios artificializados, bem como as Áreas agrícolas e agroflorestais – Figura 5.4.4.

Figura 5.4.4 – Localização da área de estudo na planta COSN1 do COS2007 (Fonte: IGEOE).

Analisando mais detalhadamente a área de estudo, recorrendo às Plantas COSN2 do COS2007 (Figura
5.4.5), constata-se que na área já licenciada da pedreira “Laboeira” predominam as Áreas de
extracção de inertes, áreas de deposição de resíduos e estaleiros de construção, bem como Culturas
temporárias. Já na área de ampliação requerida, as Florestas abertas e vegetação arbustiva e
herbácea são predominantes, seguido de Florestas.
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Figura 5.4.5 – Localização da área de estudo na planta COSN2 do COS2007 (Fonte: IGEOE).

Seguidamente é apresentada uma tabela que discrimina a área ocupada pelas diferentes classes de
ocupação actual do solo e respectiva percentagem.

Tabela 5.4.1 – Área abrangida pelas diferentes classes de ocupação actual do solo (COSN1), segundo o COS2007
(Fonte: IGEOE).

COS 2007 N1

Área (m2)

% em relação à área total de estudo

Territórios artificializados

13.646 m2

13,8 %

Áreas agrícolas e agro-florestais

15.953 m2

16,1 %

Florestas e meios-naturais

69.508 m2

70,1 %
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Tabela 5.4.2 – Área abrangida pelas diferentes classes de ocupação actual do solo (COSN2), segundo o COS2007
(Fonte: IGEOE).

COS 2007 N2

Área (m2)

% em relação à área total de estudo

16.374 m

2

16,5 %

16.417 m

2

16,5 %

Florestas

22.275 m

2

22,6 %

Florestas abertas

44.041 m2

44,4 %

Áreas de extracção de inertes
Culturas temporárias

De acordo com o trabalho de campo efectuado, foi possível observar que a área de estudo já se
encontra intervencionada pela indústria extractiva em larga escala – correspondendo o uso actual na
área de projecto ao uso industrial (devido não só à pedreira em estudo, mas também devido ao
complexo industrial existente na proximidade).
Na envolvente mais próxima da área de projecto predomina o uso florestal (Figura 5.4.6), sendo o
uso do solo constituído maioritariamente por eucalipto, mas também em parte por pinheiro bravo,
com um estrato arbustivo denso. Verificam-se ainda manchas dispersas de carvalhos.
É possível identificar ainda o uso urbano, devido à proximidade da localidade de Caçus, Alagoa e
Nabais.
Na Figura 5.4.7, respeitante à foto aérea, é possível identificar as várias manchas com os usos do solo
existentes na envolvente da área da pedreira.
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Figura 5.4.6 - exemplo do uso florestal na envolvente da área da Pedreira “Laboeira” (onde é possível verificar a
existência de eucaliptos).

Figura 5.4.7. Foto aérea da área de estudo, onde é possível visualizar os vários usos do solo (Google Earth).
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8. Paisagem
8.1. Analisado o EIA, e respectivos anexos cartográficos, verifica-se que a caracterização da situação
de referência é incipiente, porquanto se baseia em análises de âmbito regional, abrangentes,
sem, a posteriori, se focalizar na análise local, mais próxima e ajustada, como é devido, da
escala do projecto.
Para a caracterização da situação de referência, foi de facto elaborada numa escala mais abrangente
mas não desligada da situação de referência do local. As principais características gerais são possíveis
de encontrar na descrição local, dado que a área está inserida na unidade de paisagem descrita no
EIA.
De modo a fazer uma descrição mais localizada à escala do projecto, serão abordados três factores:
•

Solos;

•

Hidrografia e geomorfologia;

•

Coberto vegetal;

•

Uso do solo

Relativamente aos solos, a família de solos identificada no local são a dos cambissolos humicos, que
são solos com indicados para uso florestal e não agrícola, dado que pertencem à classe F.
A descrição efectuada no EIA, refere ainda que no local esta é a família predominante, que abrange
uma grande área, sobretura a área em estudo. Verifica-se assim que o uso de solo predominante é o
florestal.
Relativamente a hidrografia e geomorfologia, a descrição encontra-se no ponto 8.2 desta adenda, a
qual enquadra e descreve localmente a área em estudo.
Relativamente ao coberto vegetal e uso do solo, a área em estudo está fortemente marcada por
povoamentos florestais, sobretudo de pinheiro e eucalipto, com uma densidade elevada,
caracterizando assim a matriz da paisagem.
Ao nível de manchas, é possível definir zonas agrícolas, associadas às zonas baixas de vale, onde se
colocam também, os principais aglomerados urbanos existentes na envolvente.
O uso florestal está associado às zonas mais altas, que de acordo com a descrição da geomorfologia
(no ponto 8.2), é caracterizado por zonas montanhosas, ao qual estão associados povoamentos
florestais de resinosas (pinheiro bravo) e/ou eucalipto.
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Na figura seguinte, apresenta-se um esquema de uso de solo, que ajuda a clarificar o tipo de
ocupação do local em estudo.

Figura 8.1 – Esquema com uso do solo.

Na figura anterior pode-se verificar a predominância da matriz florestal, com a presença de manchas
agrícolas, associadas às zonas mais baixas onde também se localizam as principais localidades como
Caçus e Nabais.
De acordo com a descrição constante da unidade de paisagem, no que respeita ao uso do solo, esta
descreve o local da seguinte forma, “Pela sua extensão, esta unidade apresenta um padrão de
paisagem diversificado. Há no entanto um elemento que lhe confere coerência – a predominância das
matas de eucalipto e de pinhal bravo, bem como a permanência de área agrícolas, com um mosaico
policultural nos vales mais abertos e na envolvente dos principais aglomerados.”
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8.2. De igual modo, na descrição constante do ponto “5.10.1.2. Morfologia e Hidrografia”, nada se
refere quanto à cartografia fisiográfica constante das peças desenhadas, não estabelecendo
assim a necessária correlação entre a parte descritiva e cartográfica, e enquadrando a área do
projecto na “UP – Montes Ocidentais da Beira Alta”, página 135/223 que, conforme aí expresso
“Esta unidade de paisagem inclui uma extensa área…”, análise excessivamente ampla face à
dimensão do projecto em apreço: “A pedreira “Laboeira” (e respectiva área de ampliação
pretendida) situa-se na freguesia de Escariz, concelho de Arouca…”.
De modo a fazer a ligação entre o enquadramento regional para o enquadramento de âmbito mais
local, no que toca à geomorfologia e hidrografia, convém referir a sua importância de modo a tornar
perceptível as características num sentido mais amplo, de modo a enquadra-se com a unidade de
paisagem associada.
A fim de enquadrar a área em estudo num âmbito mais local no que se refere à morfologia do
terreno e hidrografia, após nova análise e revisão da cartografia de base, foi definida uma área de
cerca de 4 800 000m2, marcada essencialmente por elevações colinares, com formas relativamente
arredondadas.
De acordo com a descrição da unidade de paisagem, esta refere que “Esta unidade de paisagem
inclui uma extensa área essencialmente de colinas com altitudes relativamente baixas (raramente
ultrapassando os 600m), estabelecendo uma transição clara entre a Beira Alta, de relevo acidentado
e com uma paisagem bem diversificada, e a Beira Litoral mais plana, com uma ocupação humana
densa e em que os centros urbanos e as actividades económicas muito diversificadas dos sectores
secundários e terciários têm vindo a transformar profundamente a paisagem.”. Esta caracterização
descreve com precisão as características do local no que toca à geomorfologia.
Na peça desenhada em anexo referente às análises hipsométrica e de festos e talvegues, verifica-se
que a área em estudo está localizada sobre a linha de festo que liga as três principais elevações mais
salientes do local (ver carta hipsométrica). A carta de festos e talvegues demonstra a ligação que essa
linha de festo (principal) faz com essas elevações, definindo assim as duas principais vertentes que
define esta cadeia de elevações, para Este e Oeste, relativamente à posição central da exploração.
Esta é a principal referencia do local, uma vez que irá influenciar a drenagem superficial, principais
ângulos de visão e até a propagação de poeiras e ruído, caso não existam condições de coberto
vegetal com capacidade de minimizar esses dois factores.
Relativamente aos declives, a encosta sobre a qual se localiza a área em estudo apresenta declives
superiores a 18%. Também a exploração, está localizada nas cotas 560 a 630m, sendo que o ponto
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mais alto da exploração, correspondente à zona de cabeceira dessa elevação, aproximadamente nos
630m. Por sua vez, o ponto mais baixo está abaixo dos 300m. Pela análise hipsométrica é fácil
verificar que a exploração está literalmente sobre a zona de cabeceira até à linha de festo, sendo que
a sua exposição está predominantemente para Oeste.
É ainda de referir que relativamente à hidrografia, a proximidade da exploração com a linha de
cumeada determina que o escoamento das águas se processe sobretudo para Oeste, sendo que a
encosta onde a exploração se localiza se estenda desde a cumeada, vertente e encosta, sendo que a
área a ampliar não interfere directamente com a hidrografia do local.
O desenho da hidrografia é bastante regular, típico das zonas graníticas, que devido às suas
características, “desenham” um sistema bem definido e anguloso, que por vezes dá origem a vales
profundos, o que não é o caso para a situação em estudo.
No entanto e tal como foi descrito no descritor “paisagem” apresentado no EIA, o granito, que pela
sua baixa permeabilidade, proporciona o aparecimento de redes de drenagem superficiais
relativamente densas, em detrimento da componente subterrânea. Por esse factor, é facilmente
visível pela carta de festos e talvegues, a quantidade de linhas de água e o “reticulado” relativamente
regular.

8.3. Quanto à análise visual constante do ponto 6.9, em particular atendendo ao indicado no ponto
“6.9.2.1 Metodologia – “A metodologia utilizada na análise visual para o descritor paisagem
consistiu na recolha e análise de toda a informação acerca das características biofísicas da zona
e visitas ao local onde foram assinalados os principais pontos de visibilidade do exterior para o
interior e assinaladas as principais vistas do interior para o exterior”, e comparando esta
descrição com a carta EIA-001-009 – Carta de análise visual, e ainda que a topografia não esteja
aí cotada, verifica-se, pela leitura do território, confrontando até com a Carta hipsométrica, que
a pedreira se localiza desde a cumeada até zona de encosta, pelo que “o desenho” e a forma da
bacia visual correspondente, lateralizada em relação ao eixo do polígono que constitui a área do
projecto, não parece conformar-se com a hipsometria, nomeadamente no tocante à expansão
visual para o sector norte. Este aspecto é de difícil verificação na cartografia e elementos anexos,
uma vez que o proponente apresenta apenas imagens fotográficas, mas não apresenta a
indicação das tomadas de vista, devidamente assinaladas na carta de análise visual, do interior
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para o exterior, não apresentando qualquer imagem do exterior sobre a área do projecto, que
possam consubstanciar a delimitação da bacia visual, o que deverá ser corrigido, atribuindo
igualmente a referência de captação fotográfica das Figuras 6.9.1 até 6.9.03.
Referente a este ponto, a análise visual foi reformulada de acordo com o solicitado e de forma a dar
resposta às questões levantadas.
Apesar da ampliação da pedreira estar localizada sobre a cumeada e de se desenvolver no sentido da
vertente e encosta a Oeste, da análise em questão há um factor que condiciona fortemente a
visualização da exploração para distâncias superiores, que se deve à presença de uma matriz
florestal, composta por resinosas e eucaliptos de grande porte, que permitem esconder a exploração
em determinados ângulos.
A delimitação da bacia visual, foi feita com base nas limitações visuais existentes e no sentido de
expansão da exploração da área a ampliar, de modo a que se possa aferir a magnitude do impacte
visual associado ao projecto.
Da cartografia, na carta de análise visual foram delimitadas as zonas florestais e agrícolas, de modo a
tornar perceptível o uso do solo predominante e qual a relação com o ângulo de visão. Assim e de
acordo com a análise, a visibilidade para Oeste é bastante marcada, um vez que a exploração terá
exposta o total das frentes, que totalizam cerca de 50metros de altura.
Nas restantes orientações, o impacte visual é reduzido ou nulo, devido à presença da matriz florestal,
que esconde a exploração quer a distâncias mais curtas como mais longas.
A bacia visual, ou zona visível, foi ajustada de acordo com o uso do solo associado, de modo a
reflectir a presença de uma matriz florestal densa que reduz a presença da exploração e que
consequentemente aumenta a capacidade de absorção da paisagem.
De modo a representar esta análise, na carta de análise visual em anexo é possível verificar as
superfícies mais visíveis da exploração, que são visíveis a grandes distâncias.
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Figura 8.2 – Ponto de visibilidade, no topo da exploração.

A figura 8.2 corresponde ao ponto mais alto da exploração na configuração actual, onde se pode
verificar o alcance e abertura do ângulo de visão.
Pela figura, facilmente se percebe a acção da matriz sobre a visibilidade, que tal como foi descrito,
permite apenas a visibilidade para Oeste, num ângulo reduzido, mas que devido à altitude, a
exploração pode ser visualizada a grandes distancias.
Da carta de análise visual, a distância entre a localidade de Caçus e a área de exploração, é de cerca
de 418m, permitindo a visibilidade a partir de determinados pontos desta localidade. Na figura 8.2,
pode verificar-se que existe de facto visibilidade entre a localidade de Caçus, sendo possível obter
contacto visual a partir da exploração para a mesma localidade.
A segunda localidade mais sensível é Nabais, mas não existe qualquer ponto de visibilidade para a
exploração, pelo que se considera nula.
Do principal corredor (estrada municipal 519), existe visibilidade a partir de alguns troços, embora
que pontualmente.
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No entanto é de referir que o ponto mais sensível é a partir de Caçus, que apesar de a matriz permitir
atenuar o efeito da exploração na paisagem, a extensa área agrícola que separa a localidade à
exploração, abre o ângulo de visão, agravada pela altura prevista das frentes que permitirão
visualizar sempre a exploração, a partir da localidade.

8.4. Deverá ainda ser ponderada e clarificada a conclusão apresentada na página 191 do EIA “Após
o final da exploração, conclui-se que os impactes decorrentes da exploração são significativos
em termos da alteração do carácter da paisagem, assim como na vegetação e topografia,
embora, e dada a localização desta em relação aos pontos mais sensíveis de visualização, o
afastamento da generalidade das explorações aos pontos mais sensíveis torna-se o factor mais
importante de atenuação da presença destas, excepto para a localidade de Caçus, onde de facto
se verifica uma instrução visual muito mais pronunciada. Dadas as características do coberto
vegetal existente no local, as características da exploração, a localização e o tipo de alteração
provocado na topografia, conclui-se que a capacidade de absorção da paisagem é média/alta…”,
de cuja leitura resulta interpretação contraditória.
De acordo com o que foi descrito nos pontos anteriores, considera-se que a paisagem possui uma
capacidade de absorção elevada, desde que fora do principal eixo de visão que liga a exploração à
localidade de Caçus.
De facto, a existência desta abertura, provocada pela desflorestação da área da exploração para
avanço da mesma, causou na paisagem uma “ferida” que será impossível de repor.
Por esse facto, se descreve no texto de EIA que o projecto irá alterar significativamente o carácter da
paisagem, o qual será mais fortemente perceptível a partir de Caçus e da estrada municipal 519,
embora que pontualmente.
Em suma, considera-se que a intervenção existente e futura ampliação será foco de um impacte
visual de magnitude elevada. Apenas devido a essa abertura, causada pela abertura da exploração,
que provocará a remoção do coberto vegetal existente, assim como a criação de uma alteração
topográfica irreversível, que marcará a paisagem e o seu carácter, sendo perceptível a partir de
qualquer ponto a partir da bacia visual, representada na carta de analise visual.
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9. Flora e Fauna
9.1. Apresentação de figura legível e esclarecedora, com a localização do projecto e das Áreas
Protegidas e da Rede Natura 2000 mais próximas.
De acordo com a informação disponibilizada pelo Atlas do Ambiente, não se encontra nenhuma Área
Protegida perto da zona em estudo, como visível na Figura seguinte.

Figura 9.1 – Localização da área de estudo face às Áreas Protegidas existentes em Portugal (Fonte: Atlas do
Ambiente).

Já no que se refere à Rede Natura 2000, constata-se que a área de estudo não interfere com nenhum
dos sítios classificados pela Rede Natura. O sítio mais próximo é o PTCON0047 Serra das Serras de
Freita e Arada.
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Figura 9.2 – Localização da área de estudo face aos Sítios classificados da REDE NATURA 2000 (Fonte: Atlas do
Ambiente e ICNF).

Seguidamente apresenta-se uma figura com a foto aérea onde comprova que a área sensível mais
próxima corresponde ao Sítio de Interesse Comunitário SIC PTCON0047 – Serras de Freita e Arada, o
qual dista cerca de 5km da área da pedreira “Laboeira”.
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5km

Figura 9.3 – Foto aérea da área de estudo com indicação da área classificada mais próxima da pedreira
“Laboeira” (Fonte: Google Earth).

9.2. Apresentação de fotos aéreas que permitam a visualização clara da informação relativa ao
presente descritor.
As fotos aéreas seguintes permitem visualizar de forma clara a informação constante no descritor da
Ecologia, nomeadamente no que se refere à flora e vegetação.
Assim, tanto na Figura 9.4 como na Figura 9.5 é possível visualizar manchas de terrenos florestais,
agrícolas, industriais, extractivos e urbanos.
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Uso urbano

Uso urbano

Uso urbano

Uso extractivo

Uso Florestal
Uso Agrícola
Uso Florestal

Uso urbano

Uso Agrícola

Figura 9.4 – Foto aérea da área de estudo com indicação do uso actual do solo (Fonte: Google Earth).

Figura 9.5 – Foto aérea da área de estudo com indicação do uso actual do solo (Fonte: Google Earth).
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9.3. Apresentação da carta dos biótopos identificados, dentro da área da exploração e na sua
envolvente, a escala adequada, acompanhada da respectiva descrição e caracterização e de
fotos elucidativas.
Seguidamente apresenta-se a carta de biótopos a uma escala mais adequada.

No que se refere aos biótopos identificados, em termos de flora e vegetação, é possível afirmar que
predomina o biótopo florestal, constituído essencialmente por pinheiro bravo, eucalipto e, mais
raramente, por pequenos carvalhos que, sem grande margem de sucesso, procuram espaço entre as
espécies de maior porte.
A floresta climácica da região é constituída por carvalhos e outras folhosas caducifólias, mas este tipo
de formação apenas subsiste em zonas onde a declivosidade ou a proximidade a linhas de água
constituíram uma barreira natural ao avanço das plantações extremes de pinheiro e eucalipto. Já o
substrato arbustivo se apresenta pouco denso, destacando-se a urze, o tojo e a giesta.
Efectivamente, em termos da envolvente é de registar a presença de floresta maioritariamente de
eucaliptos, o que constitui a matriz da paisagem envolvente.
De seguida, o 2º biótopo mais predominante é o agrícola. As áreas agrícolas representam as outras
manchas de ocupação, correspondendo a pequenas faixas associadas a talvegues, ou próximo das
áreas mais urbanizadas onde os solos se apresentam com melhores características.

Há ainda manchas de uso do solo de carácter urbano, extractivo e industrial que, apesar de não
serem biótopos, têm uma expressão significativa.
O uso urbano corresponde às localidades de Caçus e Alagoas.
Os usos do solo extractivo e industrial também são representativos, e correspondem às intervenções
antropogénicas do local. Efectivamente, o local onde se insere a pedreira “Laboeira”, bem como a
sua envolvência, reflectem as intervenções a que estes espaços têm sido sujeitos, nos últimos anos,
nomeadamente no que se prende com a ocupação florestal.
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Biótopos

Agrícola

Florestal

Figura 9.6. – Carta de Biótopos e uso actual do solo.
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9.4. Apresentação de carta da ocupação actual do solo a escala adequada, dentro da área da
exploração e na sua envolvente, que permita maior rigor e detalhe da informação, com a
delimitação da área do projecto e da área envolvente estudada.
Seguidamente é apresentada a carta de ocupação actual do solo para a área da pedreira “Laboeira” e
respectiva envolvente (com base na foto aérea), destacando-se que o uso do solo se divide entre o
florestal e o agrícola.
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Figura 9.7 – Carta de uso actual do solo na área da pedreira.
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Pode ainda ser feita a análise à ocupação actual do solo, tendo como base a informação da Carta de
Uso e Ocupação do Solo de Portugal Continental para 2007 (COS2007)
Assim, de acordo com a informação disponibilizada pela Carta de Uso e Ocupação do Solo de
Portugal Continental para 2007 (COS2007), do Instituto Geográfico Português, na área de estudo
predominam Florestas e meios naturais e semi-naturais para a área de ampliação pretendida. Na
área a licenciada predominam os Territórios artificializados, bem como as Áreas agrícolas e agroflorestais – Figura 9.8.

Figura 9.8 – Localização da área de estudo na planta COSN1 do COS2007 (Fonte: IGEOE).

Analisando mais detalhadamente a área de estudo, recorrendo às Plantas COSN2 do COS2007 (Figura
9.9), constata-se que na área já licenciada da pedreira “Laboeira” predominam as Áreas de extracção
de inertes, áreas de deposição de resíduos e estaleiros de construção, bem como Culturas
temporárias. Já na área de ampliação requerida, as Florestas abertas e vegetação arbustiva e
herbácea são predominantes, seguido de Florestas.
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Figura 9.9 – Localização da área de estudo na planta COSN2 do COS2007 (Fonte: IGEOE).

9.5. Aprofundamento da caracterização de referência com consulta de outras fontes de informação,
com destaque para a descrição das inter-relações existentes entre a fauna e os biótopos em que
ocorrem.
Seguidamente apresenta-se a reformulação do descritor Ecologia, para aprofundamento da
caracterização da situação de referência da Flora, Vegetação e Fauna.
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5.7.2. VEGETAÇÃO E FLORA
A distribuição espacial das espécies vegetais é muito sensível à variação de alguns factores
determinantes (como a humidade do solo, as inclinações/orientações ou a disponibilidade de
nutrientes no solo, entre outros). A sua presença em áreas onde a acção humana é nula ou reduzida
permite conhecer, com alguma certeza, as características biofísicas dessas áreas. Ou seja, o modo
como as comunidades vegetais se apresentam no meio é resultado de condições ambientais
particulares, pelo que a sua delimitação num determinado local fornece dados importantes para
reconhecer e caracterizar os ecossistemas aí existentes.
A análise da flora e vegetação, no contexto deste EIA, pretende caracterizar os diversos aspectos que
venham a permitir concluir acerca do grau de afectação que o projecto acarretará para as estruturas
actualmente existentes, de acordo com a sua “sensibilidade”. Assim, as questões serão
perspectivadas essencialmente segundo uma abordagem ecológica, através da análise das
comunidades vegetais e da flora existente. Pretende-se desta forma definir o valor biológico das
biocenoses existentes bem como a sua capacidade de resposta às alterações ambientais a que estão
e serão sujeitas.
A metodologia de trabalho utilizada para este capítulo passou pelo estudo e recolha bibliográfica,
observação e confirmação de dados no local, e ainda pela foto-interpretação.

5.7.2.1. ENQUADRAMENTO ECOLÓGICO DA ÁREA EM ESTUDO
Em termos fitogeográficos, irá utilizar-se a classificação de Franco que tem em consideração, na
divisão das diferentes zonas, factores como a geologia, altimetria e índice de aridez, factores estes
que conduzirão, para cada região/zona, ao aparecimento de determinadas espécies vegetais que a
caracterizam (ver mapa de caracterização fitogeográfica – Figura 5.7.2.).
Assim, segundo os estudos de Franco, o concelho de Arouca localiza-se na Região Norte, na zona
Noroeste Ocidental, zona baixa do Noroeste, com um índice de aridez inferior a 30% e altitudes
baixas, até 700 m.
Deste modo, segundo o referido autor, pode afirmar-se que algumas das espécies típicas da zona
Noroeste Ocidental são: Lycopodiella inundata (L.) Holub, Dryopteris guanchica Gibby & Jermy,
Quercus robur L.subsp. robur, Rumex acetosa L.subsp. planellae (Pau & Merino) Muñoz Gurmendia &
Pedrol, Sagina subulata (Swartz) C. Presl, Silene marizii Samp., Ceratocapnos claviculats (L.) Lidén
subsp. claviculata, Rubus candicans Reichenb. subsp. candicansi, Rosa tomentosa Sm., Pyrus cordata
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Desv., Genista berberidea Lange, Anthyllis vulneraria L. subsp. ibérica (W. Becker) Jlas, Acer
pseudoplatanus L., Viola montana l., Myriophyllum verticillatum L., Daboecia cantábrica (Hudson) C.
Koch, Lysimachia nemorum L., Centaurium scilloides (L. fil.) Samp., Origanum vulgare L., Mentha
arvensis l., Bacopa monnieri (L.) Pennell, Anarrhinum longipedicellatum R. Fernandes, Jasione
lusitana A. DC., Senecio aquaticus Hill subsp. barbareifolius (Wimmer & Grab.) Walters, Hieracium
laevigatum Willd.

N

Figura 5.7.2 – Zonas fitogeográficas predominantes de Portugal Continental (Franco, 1994).
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A classificação ecológica de Pina Manique e Albuquerque (1982) enquadra a área em estudo na zona
ecológica edafo-climática SA.A.MA – Sub-atlântica, Atlântica, Mediterrâneo-atlântica, o que
corresponde ao andar SubMontano (400 a 700m).

Figura 5.7.3 – Carta ecológica da área em estudo (Fonte: Atlas do Ambiente).

5.7.2.2. VEGETAÇÃO POTENCIAL
A acção antropogénica foi provocando, gradualmente, a degradação do coberto vegetal inicial, por
substituição por espécies relacionadas com a exploração florestal, tal e qual como hoje se verifica,
nomeadamente áreas de pinhal, e eucaliptal, que vieram de certa forma ocupar o local
anteriormente ocupado pelas formações “naturais”, correspondentes essencialmente a carvalhais de
Quercus robur.
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Figura 5.7.4. - Distribuição de Quercus espontâneos em Portugal (adaptado de Orlando Ribeiro, 1988).

A vegetação assume particular exuberância na bacia hidrográfica dos rios do concelho de Arouca.
Dos rios Arda e Urtigosa podem-se salientar algumas espécies: o castanheiro; o carvalho-negral; o
amieiro; o freixo; a gilbardeira; o feto-real; o feto-fêmea; o feto-macho; o hipericão-do-Gerês; o
trovisco, como exemplos.
As espécies autóctones mais adaptadas no concelho de Arouca são: castanheiro (Castanea sativa),
pinheiro bravo (Pinus pinaster), pinheiro manso (Pinus pinea), carvalho negral (Quercus pyrenaica),
carvalho alvarinho (Quercus robur), sobreiro (Quercus suber), vidoeiro (Betula pubescens) e teixo
(Taxus bacatta).
(http://www.cm-arouca.pt/portal/downloads/planogestaoflorestal/documentos/pgfaroucamemoriadescritiva.pdf)
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Figura 5.7.4. Aspecto da vegetação e ocupação do solo na área de estudo.

De acordo com Gonçalves, A.C, “A Flora do Distrito de Aveiro: Paeoniaceae a Linaceae”, para o
concelho de Arouca estão presentes os seguintes espécimes florísticos:

•

Aceraceae:

Acer pseudoplatanus L.
•

Alismataceae:

Baldellia alpestris (Cosson) Vasc.
•

Amarylidaceae:

Narcissus bulbocodium L. subsp. Bulbocodium
Narcissus cyclamineus DC
Narcissus triandrus L. subsp. pallidulus (Graells) Rivas-Goday
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•

Aquifoliaceae:

Ilex aquifolium L.
•

Aspidiaceae:

Dryopteris filix-mas (L.) Schott
Polystichum setiferum (Forsskål) Woynar
•

Aspleniaceae:

Asplenium adiantum-nigrum L. var. adiantum-nigrum
Asplenium billotii F. W. Schultz
Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens D. E. Mey
•

Athyriaceae:

Athyrium filix-femina (L.) Roth
•

Betulaceae:

Betula pendula Roth subsp. Pendula
•

Blechnaceae:

Blechnum spicant (L.) Roth subsp. Spicant
•

Boraginaceae:

Echium lusitanicum L. subsp. Lusitanicum
Echium rosulatum Lange
Lithodora diffusa Griseb
Myosotis stolonifera (DC.) Leresche & Levier subsp. hirsuta Schuster
Myosotis welwitschii Boiss & Reut.
Omphalodes nitida Hoffmanns. & Link
Pentaglottis sempervirens (L.) L. H. Bailey
•

Campanulaceae:

Campanula lusitanica L. subsp. Lusitânica
Jasione montana L. var. bracteosa Willk.
Wahlenbergia hederacea (L.) Reichenb.
•

Caprifoliaceae:

Lonicera periclymenum L. subsp. Periclymenum
Sambucus nigra L. subsp. Nigra
•

Caryophyllaceae:

Agrostemma githago L
Arenaria montana L. subsp. Montana
Cerastium pumillum Curtis
Corrigiola litoralis L. subsp. Litoralis
Dianthus lusitanus Brot.
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Dianthus monspessulanus L.
Herniaria hirsuta L. subsp. Hirsuta
Illecebrum verticillatum L.
Petrorhagia sp. (Ser.) Link
Saponaria officinalis L
Scleranthus annuus L.
Silene alba (Miller) E.A. Krause
Silene foetida Link subsp. Foetida
Silene nutans L. subsp. Nutans
Spergularia capillacea (Kindb. & Lange) Willk.
Stellaria graminea L
Stellaria media (L.) Vill.
•

Chenopodiaceae:

Chenopodium album L. var. album
•

Cistaceae:

Halimium lasianthum (Lam.) Spach subsp. Lasianthum
Halimium umbellatum (L.) Spach. subsp. Umbellatum
Tuberaria globulariifolia (Lam.) Willk
•

Compositae:

Achillea millefolium L. subsp. Millefolium
Bellis perennis L.
Centaurea paniculata L
Chamaemelum mixtum (L.) All.
Chamaemelum nobile (L.) All
Cirsium grumosum (Hoffmanns & Link) Willk
Cirsium welwitschii Cosson
Conyza canadensis (L.) Cronq.
Crepis capillaris (L.) Wallr
Crepis lampsanoides (Gouan) Tausch
Erigeron karvinskianus DC.
Eupatorium cannabinum L. subsp. Cannabinum
Galactites tomentosa Moench
Hieracium sp. L.
Hypochaeris radicata L.
Leontodon taraxacoides (Vill.) Mérat subsp. longirostris Finch & P. D. Sell
Lepidophorum repandum (L.) DC
Logfia gallica (L.) Coss. & Germ
Phalacrocarpum oppositifolium (Brot.) Willk
Picris hieracioides subsp. longifolia (Boiss. & Reut.) P. D. Sell
Senecio jacobaea L.
Senecio sylvaticus L
Solidago virgaurea L.
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Tolpis barbata (L.) Gaertn.
•

Convolvulaceae:

Cuscuta epithymum (L.) L
•

Crassulaceae:

Sedum anglicum Huds
Sedum brevifolium DC.
Sedum forsterianum Sm
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy
•

Cruciferae:

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.
Arabis hirsuta (L.) Scop.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
Coincya monensis (L.) Greuter & Burdet cheiranthus (Vill.) Aedo, Leadlay & Muñoz Garmendia
Lepidium heterophyllum Benth.
Lunaria annua L. subsp. Annua
Murbeckiella sousae Rothm
Rhynchosinapsis cheiranthos (Vill.) Dandy
Teesdalia coronopifolia (J. P. Bergeret) Thell.
Teesdalia nudicaulis (L.) R.Br
•

Cucurbitaceae:

Bryonia cretica L. subsp. dioica (Jacq.) Tutin
•

Cupressaceae:

Cupressus lawsoniana Murray A.
Cupressus lusitanica Miller
•

Cyperaceae:

Carex divulsa Stokes subsp. Divulsa
Carex punctata Gaudin
Scirpoides holoschoenus (L.) Sojak
•

Dioscoreaceae:

Tamus communis L
•

Droseraceae:

Drosera intermedia Hayne
•

Ericaceae:

Arbutus unedo L.
Calluna vulgaris (L.) Hull
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Erica arborea L.
Erica ciliaris Loefl. ex L.
Erica cinerea L
Erica tetralix L.
Erica umbellata Loefl. ex L.
Vaccinium myrtillus L
•

Euphorbiaceae:

Euphorbia amygdaloides L. subsp. Amygdaloides
Euphorbia helioscopica L
•

Fagaceae:

Castanea sativa Miller
Quercus fruticosa Brot
Quercus pyrenaica Willd.
Quercus robur L.
Quercus suber L.
•

Gentianaceae:

Gentiana pneumonanthe L.
•

Geraniaceae:

Erodium cicutarium (L.) L'Her. subsp.bipinnatum Tourlet
•

Gramineae:

Agrostis curtisii Kerguélen
Agrostis truncatula Parl. subsp. Truncatula
Aira caryophyllea L. subsp. Caryophyllea
Anthoxantthum cristatum Boiss
Arrhenatherum album (Vahl) W. D. Clayton
Arrhenatherum elatius (L.) J. & C. Presl subsp. baeticum Romero Zarco
Avena albinervis (Boiss.) Lainz
Avena sulcata Gay ex Delastre
Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult
Briza maxima L.
Briza minor L
Bromus hordeaceus L.
Cynosurus cristatus L.
Dactylis glomerata (Roth) Nyman subsp. Hispânica
Danthonia decumbens (L.) DC
Deschampsia flexuosa (L.) Trin
Echinochloa crus-galli (L.) Beauv
Festuca indigesta Boiss
Festuca rubra L. subsp. Rubra
Hordeum murinum L. subsp. Murinum
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Melica uniflora Retz
Poa trivialis L. subsp. Trivialis
Pseudarrhenatherum longifolium (Thore) Rouy
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult.
Vulpia geniculata (L.) Link
•

Guttiferae:

Hypericum androsaemum L.
Hypericum linariifolium Vahl.
Hypericum perfoliatum L
Hypericum tetrapterum Fries
•

Hypolepidaceae:

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
•

Iridaceae:

Crocus serotinus Salisb. subsp. clusii (Gay) Matthew
Gladiolus illyricus Koch subsp. Illyricus
Romulea bulbocodium (L.) Sebastiani & Mauri subsp. Bulbocodium
•

Juncaceae:

Juncus bulbosus L.
Juncus squarrosus L.
Luzula lactea (Link) E.H.F. Meyer
Luzula multiflora (Retz.) Lej. subsp. Multiflora
•

Labiatae:

Ajuga pyramidalis L. subsp. meonantha (Hoffmanns. & Link) R. Fernandes
Clinopodium vulgare L. subsp. Vulgare
Lamium maculatum L
Mentha poelegium L
Mentha rotundifolia (L.) Hudson
Origanum virens (Hoffmanns. & Link)
Prunella vulgaris L. subsp. Vulgaris
Stachys officinalis (L.) Trevisan
Teucrium salviastrum Schreber
Teucrium scorodonia L. subsp. Scorodonia
Thymus caespititius Brot
Thymus zygis L. subsp. Zygis
•

Leguminosae:

Adenocarpus complicatus (L.) J.Gay
Chamaespartium tridentatum (L.) P. Gibbis
Genista falcata Brot
Genista florida L.
Genista triacanthos Brot.

A DENDA AO EIA: A MPLIAÇÃO DA Á REA DA P EDREIRA N º 4735 “L ABOEIRA ”
MARTINHO PAIVA – GRANITOS, LDA.

75

Lathyrus montanus Bernh.
Lotus pedunculatus Cav.
Lotus uliginosus Schkuhr
Ornithopus perpusillus L.
Trifolium campestre Schreber
Trifolium glomeratum L.
Trifolium repens L
Ulex parviflorus Pourr.
Vicia tenuifolia Roth
•

Lentibulariaceae:

Pinguicula lusitanica L.
•

Liliaceae:

Allium sphaerocephalon L. subsp. Sphaerocephalon
Asphodelus ramosus L.
Gagea nevadensis Boiss.
Merendera pyrenaica (Pourret) P. Fourn
Ornithogalum unifolium (L.) Ker-Gawler
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
Ruscus aculeatus L.
Simethis planifolia (L.) Gren.
Tulipa sylvestris subsp. australis (Link) Pamp
•

Linaceae:

Radiola linoides Roth
•

Malvaceae:

Malva tournefortiana L.
•

Oleaceae:

Circaea lutetiana L. subsp. Lutetiana
Epilobium hirsutum L.
Epilobium lanceolatum Sebast. & Mauri
•

Orobanchaceae:

Orobanche foetida Poiret
•

Osmundaceae:

Osmunda regalis L
•

Papaveraceae:

Chelidonium majus L.
Corydalis claviculata (L.) DC
Fumaria bastardii Boreau
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•

Pinaceae:

Cedrus atlantica (Endl.) Carrière
Larix decidua Miller
Pinus contorta Douglas ex Loudon
Pinus nigra Arnold subsp. laricio (Poiret) Maire
Pinus pinaster Aiton
Pinus pinea L
Pinus rigida Miller
Pinus sylvestris L
•

Plantaginaceae:

Plantago coronopus L. subsp. Coronopus
Plantago lanceolata L.
Plantago major L. subsp. Major
•

Polygalaceae:

Polygala serpyllifolia J. A. C. Hose
Polygala vulgaris L.
•

Polygonaceae:

Polygonum aviculare L
Polygonum persicaria L.
Rumex acetosella subsp. angiocarpus (Murb.) Murb
•

Polypodiaceae:

Polypodium vulgare L.
•

Primulaceae:

Primula vulgaris Hudson
•

Ranunculaceae:

Anemone trifolia subsp. albida (Mariz) Ulbr
Aquilegia dichoroa Feyn
Helleborus foetidus L.
Ranunculus bulbosus subsp. aleae (Willk.) Rouy & Fouc.
Ranunculus hederaceus L.
Thalictrum flavum subsp. glaucum (Desf.) Ball
•

Resedaceae:

Reseda media Lag.
Sesamoides pygmaea (Scheele) O. Kuntze
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•

Rhamnaceae:

Frangula alnus Mill.
•

Rosaceae:

Fragaria vesca L. subsp. Vesca
Potentilla erecta (L.) Raeusch
Prunus avium L
Prunus lusitanica L. subsp. Lusitânica
Pyrus communis L.
Rubus henriquesii Samp.
Rubus lespinassei Clavand
•

Rubiaceae:

Galium broterianum Boiss. & Reut
Galium glabra (L.) Ehrend.
Galium palustre L. var. elongatum (C. Presl) Rchb. fil.
Galium saxatile L. subsp. Saxatile
•

Salicaceae:

Populus alba L.
Salix alba L.
•

Santalaceae:

Thesium divaricatum Jan ex Mert. & Koch
•

Saxifragaceae:

Saxifraga clusii Gouan subsp. lepismegena (Planellas) D.A. Werl
•

Scrophulariaceae:

Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd
Anarrhinum longipedicellatum R. Fern
Digitalis purpurea L. subsp. Purpúrea
Linaria spartea (L.) Willd. Spartea
Linaria triornithophora L.
Pedicularis sylvatica L. subsp. Sylvatica
Scrophularia auriculata L
Verbascum thapsus L. subsp. Thapsus
Veronica officinalis L
•

Selaginellaceae:

Selaginella kraussiana L
•

Taxodiaceae:

Cryptomeria japonica (L.) D. Don
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•

Thymelaeaceae:

Daphne gnidium L
•

Umbelliferae:

Carum verticillatum (L.) W.D.J. Koch
Conopodium majus (Gouan) Loret
Elaeoselinum gummiferum (Desf.) Tutin
Eryngium duriaei J. Gay ex Boiss
Foeniculum vulgare Mill.
Heracleum sphondylium L. subsp. Sphondylium
Oenanthe crocata L
Physospermum cornubiense (L.) DC
Thapsia villosa var. villosa
Torilis japonica (Houtt.) DC.
•

Valerianaceae:

Centranthus calcitrapae (L.) Dufresne var. calcitrapae
•

Violaceae:

Viola lactea Sm.
Viola reichenbachiana Jordan ex Boreau

Apesar de os limites da área de estudo se situarem afastados de qualquer Área Protegida ou Sensível,
como visível na figura seguinte (Figura 5.7.5), de forma a obter outros inventários florísticos
considerou-se a informação constante no Sítio de Interesse Comunitário SIC PTCON0047 – Serra de
Freita e Arada, retirado do site do ICNF, respeitante à Rede Natura 2000.
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Figura 5.7.5 – Localização da área da pedreira face aos sítios da Rede Natura 2000 (Fonte: Atlas do Ambiente).
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Relativamente a espécies RELAPE, considerou-se o levantamento existente para o Sitio da Serra de
Montemuro que, apesar de se situar bastante afastado da área de estudo, pode ser indicativo para a
área da Pedreira “Laboeira” (retirado do relatório técnico “Caracterização ecológica e biológica dos
mosaicos de habitats nas áreas de intervenção”, elaborado por Higro – Conservaçao de Habitats de
Montanha”)
Como tal, seguidamente são apresentadas espécies RELAPE da flora vascular consideradas para esta
área classificada.

Tabela 5.7.1 – Espécies RELAPE da flora vascular para o Sítio da Serra de Montemuro.

Das espécies listadas como espécies RELAPE, nenhuma se pode enquadrar no conceito de “rara” ou
de “em perigo de extinção”.
Arnica montana subsp. atlantica ocorre de forma localizada em zonas montanhosas, principalmente
nos habitats 6410pt2 e 7140pt2. Encontra-se listada no anexo B-V do Decreto-Lei Nº 49/05, de 24 de
Fevereiro, que condiciona a sua colheita na natureza.
Gentiana pneumonanthe ocorre em matos higrófilos (habitat 4020*) e cervunais (habitat 6230*) nas
zonas atlânticas de Portugal Continental.
Genista berberidea é um endemismo estrito no norte de Portugal e da Galiza, não ocorrendo em
zonas interiores. As suas populações encontram-se em regressão, sendo que a única polução com
uma dimensão apreciável é a da serra de Arga. Esta espécie é característica do habitat 4020pt2*.
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Genista micrantha é um endemismo do norte da Península Ibéria (não estando presente a NE), que
ocorre em matos 4020pt2* e em prados húmidos (6230*, 6410).
Serratula tinctoria subsp. seoanei ocorre em matos higrófilos (habitat 4020*) e cervunais (habitat
6230*) nas zonas atlânticas montanhosas.
Narcissus bulbocodium encontra-se listado no anexo B-V do Decreto-Lei Nº 49/05 de 24 de
Fevereiro, podendo a sua colheita na natureza ser objecto de gestão.
Menyanthes trifoliata ocorre em turfeiras de zonas montanhosas, principalmente nos habitats
6410pt2 e 7140pt2.

O referido estudo elaborado pela HIGRO descrimina a flora inventariada para o SIC da Serra de
Montemuro por áreas, tendo sido escolhida a mancha mais próxima da área de estudo – P2, como
visível seguidamente.
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Figura 5.7.6 - Localização das áreas selecionadas no contexto do SIC “Serra de Montemuro” e área envolvente
(Fonte: Higro).

A área P2 da Serra de Montemuro encontra-se no baldio de Faifa, na freguesia de Ester, concelho de
Castro Daire.
Nesta área estão inventariados cervunais (6230*), prados de Molinia caerulea (6410pt1), com
presença muito esporádica de pequenas manchas, algo empobrecidas, de urzais-tojais higrófilos
(4020*pt1), juncais (6410pt2) e comunidades típicas das charcas e canais (3130). Há ainda os urzaistojais higrófilos (4020*pt1), embora frequentemente empobrecidos, dominados por Calluna vulgaris
e/ou Ulex minor, estando ausente, ou ocorrendo muito pontualmente a Genista anglica.

A DENDA AO EIA: A MPLIAÇÃO DA Á REA DA P EDREIRA N º 4735 “L ABOEIRA ”
MARTINHO PAIVA – GRANITOS, LDA.

84

Nas zonas mais elevadas e afastadas do nível freático (zonas marginais das áreas selecionadas) os
urzais-tojais enriquecem-se com espécies mesófilas (e.g. Agrostis x fouilladei, Halimium lasianthum
subsp. alyssoides, Pterospartum tridentatum subsp. cantabricum etc., e tendem para tojais mesófilos
(4030), que abundam nas imediações da referida unidade. Nesta unidade ocorrem pontualmente
manchas de cervunal (6230*) e pequenas zonas alagadas durante grande parte do ano onde
dominam as comunidades típicas de charcas e canais (3130), juncais (6410pt2) e, nas margens ou
zonas com menor profundidade de água, turfeiras (7140).
Na referida área estão representadas as seguintes espécies RELAPE por ordem de abundância:
Narcissus bulbocodium e Gentiana pneumonanthe.

5.7.2.3. SITUAÇÃO ACTUAL DA ÁREA DE ESTUDO
O estrato arbóreo da zona é constituído essencialmente por pinheiro bravo, eucalipto e, mais
raramente, por pequenos carvalhos que, sem grande margem de sucesso, procuram espaço entre as
espécies de maior porte. A floresta climácica da região é constituída por carvalhos e outras folhosas
caducifólias, mas este tipo de formação apenas subsiste em zonas onde a declivosidade ou a
proximidade a linhas de água constituíram uma barreira natural ao avanço das plantações extremes
de pinheiro e eucalipto. Já o substrato arbustivo se apresenta pouco denso, destacando-se a urze, o
tojo e a giesta.
A situação actual da zona em estudo caracteriza-se pela área explorada dentro dos limites que se
pretendem licenciar e de uma área, onde se pretende a ampliação da pedreira, actualmente ocupada
com eucaliptos. Já em termos da envolvente é de registar a presença de floresta maioritariamente de
eucaliptos, o que consituti a matriz da paisagem envolvente, e representa o biótopo com maior
expressão na região.
Outras manchas de ocupação, na envolvência caracterizam-se por Áreas Agrícolas, correspondendo
a pequenas faixas associadas a talvegues, ou próximo das áreas mais urbanizadas onde os solos se
apresentam com melhores características (ver figura 5.7.5.), sendo este o segundo biótopo mais
expressivo.
O local onde se insere a pedreira “Laboeira”, bem como a sua envolvência, reflectem as intervenções
a que estes espaços têm sido sujeitos, nos últimos anos, nomeadamente no que se prende com a
ocupação florestal.
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Figura 5.7.7. Ocupação actual do solo no local em estudo e envolvente.

Pode ainda referir-se, em termos de uso do solo, Há ainda manchas de uso do solo de carácter
urbano, extractivo e industrial que, apesar de não serem biótopos, têm uma expressão significativa.
O uso urbano corresponde às localidades de Caçus e Alagoas.
Os usos do solo extractivo e industrial também são representativos, e correspondem às intervenções
antropogénicas do local. Efectivamente, o local onde se insere a pedreira “Laboeira”, bem como a
sua envolvência, reflectem as intervenções a que estes espaços têm sido sujeitos, nos últimos anos,
nomeadamente no que se prende com a ocupação florestal.
Neste sentido, no que se refere, concretamente, à vegetação presente na área em estudo (e
envolvente directa), e respectivos biótpos, predomina essencialmente uma matriz florestal, formada
por espécies como o eucalipto ou o pinheiro bravo (Biótopo A) (ver figura 5.7.7.).
Os matos caracterizados pela presença do tojo (tojais) surgem, em sub-bosque, associados a esta
formação.
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Estas formações reflectem, actualmente, o resultado da influência do homem sobre o território,
correspondendo por isso a ecossistemas marcadamente antropizados, nesta região ainda mais
marcada pela presença, bastante activa, da indústria extractiva.
De uma forma geral considerou-se, em termos do presente estudo, a ocorrência apenas um biótopo
(habitat) no local da pedreira, cujas características constam na tabela seguinte.

Tabela 5.7.2 – Biótopo dominante na região em estudo.
Biótopo
A

Floresta Mista

Caracterização
Formação arbórea composta por eucaliptos, menor densidade de pinheiros e
com sub-bosque de matos (tojais e giestais)

5.7.2.4. INTERESSE FLORÍSTICO DA ÁREA EM ESTUDO
A avaliação do interesse florístico da área em estudo é muito importante, no sentido da previsão da
ocorrência de impactes e determinação do seu significado e magnitude.
Na metodologia utilizada neste ponto estabelece-se uma relação directa entre o interesse florístico
das diversas comunidades ocorrentes na região estudada e o seu valor ecológico.
O valor ecológico de um determinado fitossistema pode ser abordado de uma forma quantitativa.
Estes métodos permitem efectuar uma comparação mais objectiva entre os diferentes cenários
ocorrentes, possibilitando simultaneamente uma percepção do espaço na sua globalidade e também
das características das comunidades vegetais.
A metodologia utilizada passa por analisar todos os biótopos registados recorrendo aos critérios
definidos por R. Marks e col. (1989) (cit. in Fernandes, 1991). O método de avaliação de Marks tem a
grande vantagem, em relação a outros métodos, de permitir analisar simultaneamente duas funções
distintas de cada comunidade vegetal, exprimindo por um lado o valor biológico do sistema (“Função
de Formação de Écotopos (FFE)), e por outro o seu valor biológico patrimonial relativo, recorrendo a
dados relativos à sensibilidade ecológica da estrutura e que reflectem a sua “Função de Protecção da
Natureza (FPN)”. É importante referir que apenas a FFE avalia o valor absoluto da estrutura
ecológica, apresentando a FPN um valor relativo, essencialmente em termos regionais e supraregionais. Assim, e dada a escala a que se está a elaborar o presente estudo, apenas será considerada
a FFE.

A DENDA AO EIA: A MPLIAÇÃO DA Á REA DA P EDREIRA N º 4735 “L ABOEIRA ”
MARTINHO PAIVA – GRANITOS, LDA.

87

Os indicadores, expressos numa escala de 1 a 5, utilizados para avaliar os parâmetros referidos estão
descritos na Tabela 5.7.3:

Tabela 5.7.3 – Indicadores utilizados para o cálculo da Função de Formação de Écotopos.
Indicador

Descrição

Maturidade (M)

Exprime o grau de evolução do ecossistema.

1

Exprime o afastamento da estrutura ecológica relativamente à
Naturalidade (N)

situação natural potencial, onde o maior afastamento
corresponde ao valor mínimo (1) e o menor afastamento
corresponde ao valor máximo (5).
Exprime a variedade estrutural e a riqueza em espécies, onde

Diversidade (D)

a maior variedade corresponde ao valor máximo (5) e a
menor variedade corresponde ao valor mínimo (1).
Exprime a intensidade da intervenção humana com

Degradação pelo Homem (De)

consequências negativas para o ecossistema, onde a maior
intervenção corresponde ao valor mínimo (1) e a menor
intervenção corresponde ao valor máximo (5).

Assim, o valor correspondente à FFE, que se traduzirá no valor ecológico de cada biótopo será
definido pela seguinte expressão:

FFE = M + N + D + De

Com base na expressão apresentada pode assim efectuar-se a análise referente ao biótopo
dominante na área em estudo (Tabela 5.7.3.).

1

Neste ponto utilizou-se a classificação de Seibert (1980) (cit. in Fernandes, 1991) onde: (5)-Associações

terminais ou climácias; (4) -Associações duráveis; (3)-Associações substitutas de carácter natural e de elevada
longevidade; (2)-Associações substitutas de carácter natural e de baixa longevidade; (1)-Solo exposto com
estádios iniciais ou pioneiros ou associações substitutas de certa longevidade.
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Tabela 5.7.4 – Análise do valor ecológico do biótopo dominante apontado para a região.
Indicador
Biótopo

Descrição

A

Floresta Mista

M

N

D

De

4

3

2

2

FFE
11

Observando a tabela anterior, confirma-se que o biótopo dominante apresenta, de acordo com os
critérios em análise, um valor ecológico com significado (11/20). Esta classificação refere-se a
aspectos objectivos, que reflectem a situação actual do biótopo em termos do seu valor ecológico,
não considerando, como anteriormente referido, critérios conservacionistas. Atendendo às
características das espécies que compõem este biótopo (com uma resiliência bastante elevada), é
exequível afirmar que, após a exploração, será possível atingir um estado de recuperação bastante
satisfatório.
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5.7.3. FAUNA
A fauna de um determinado local representa um componente ecológico de fundamental importância
no equilíbrio de um ecossistema.
O estudo das espécies animais é, usualmente, efectuado do ponto de vista da conservação da
natureza, onde as comunidades de vertebrados terrestres são o principal indicador.
O modo de inventariação das espécies presentes num dado local difere segundo cada grupo
considerado. Para o grupo dos mamíferos, visto a observação directa ser muito difícil e apresentarem
geralmente actividade nocturna ou crepuscular, a inventariação baseia-se na procura de vestígios
que indiciem a sua presença, designadamente, dejectos, pegadas, trilhos, fossadas e excrementos.
Para o grupo dos répteis e anfíbios, as técnicas de inventariação baseiam-se na observação directa,
enquanto para aves para além da observação directa, o contacto auditivo é também importante.
Idealmente, um estudo de inventariação de fauna deverá incluir várias visitas ao local e em
diferentes épocas do ano, de forma a recolher o máximo de informação possível acerca do ciclo de
vida das espécies. No caso concreto deste estudo, a metodologia de inventariação de fauna teve
como base:
Pesquisa bibliográfica;
Analogia com estudos no mesmo âmbito efectuados na região em questão;
Recolha de informações in situ, e complementado no terreno, sempre que necessário,
através de visitas efectuadas à área em estudo.

O complemento, no terreno, da informação coligida, embora importante para a confirmação da
presença das espécies, apresenta diversos problemas do ponto de vista prático, quer pelas
características das próprias espécies, nomeadamente aquelas relacionadas com a sua mobilidade
(muitas delas podem ocorrer no local apenas transitoriamente e/ou em determinadas épocas do
ano), quer pelas características intrínsecas ao próprio local, como por exemplo a intervenção
humana mais ou menos acentuada.
Por outro lado, as condicionantes inerentes ao próprio EIA também devem ser consideradas,
nomeadamente o espaço de tempo de execução que é necessariamente curto, relativamente ao
necessário para uma caracterização pormenorizada dos aspectos faunísticos.
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5.7.3.1. ESPÉCIES FAUNÍSTICAS AUTÓCTONES
Os vales e as zonas de serra do concelho de Arouca têm diversas espécies autóctones (de matriz
mediterrânica), domésticas e selvagens.
As espécies domésticas são o podengo português médio (cão coelheiro/ coelheir / cão de caça aos
coelhos, também comumente conhecido pela expressão 'cão de caça'), utilizado na caça aos coelhos
e como cão de guarda nas antigas casas dos lavradores e proprietários rurais; o perdigueiro
português (também conhecido pela expressão 'cão de caça às perdizes'), cuja raça foi apurada,
precisamente, nalgumas das casas senhoriais de Arouca. A raça bovina arouquesa que fornece a
deliciosa carne arouquesa : animais de pequeno porte, uma raça bovina endógena/autóctone, que
não é proveniente de uma fusão de raças anteriores, com uma identidade bem definida, de
corpulência mediana, esqueleto regular e musculado e com pelagem castanha clara.
Uma das espécies autóctones mais importantes é a truta fário, existente em abundância, sobretudo,
no rio Urtigosa: nascida nas faldas da Serra da Freita e afluente do Arda, onde desagua na freguesia
de Rossas, é talvez um dos melhores exemplos de preservação dos rios em Arouca.
Até ao início do século passado, as populações do vale de Arouca não se alimentavam do peixe dos
rios, porque o consideravam repugnante, enquanto para as populações ribeirinhas do Paivó e do
Paiva, o peixe do rio sempre fez parte da sua dieta alimentar.
As espécies piscícolas abundantes nos rios de Arouca são, para além da truta fário (Salmo trutta
fario) – considerado, pelos locais, o peixe mais nobre, por ser o mais difícil de pescar, de
temperamento

irrequieto

e

individualista

–,

a

enguia

(Anguilla

anguilla),

o

escalo

(Leuciscus leuciscus), também denominado bordalo, e a boga (Chondrostoma polylesis). Estes dois
últimos vivem em cardumes e são considerados de menor valor pelas populações.
No rio Paiva pode-se encontrar também o barbo (Barbus barbus) e a carpa (Ciprinus carpio). Junto às
margens dos rios, regista-se a ocorrência de muitos mamíferos, répteis e aves. Entre os mamíferos é
possível registar: a lontra; a raposa; o javali; a gineta; o toirão; a doninha; o ouriço-cacheiro. Entre as
aves será importante salientar duas, que são características dos rios e ribeiros de montanha: o
melro-de-água; o guarda-rios. Depois, é possível assinalar: a rola; o pombo torcaz; o chapim-real; o
pisco-de-peito ruivo; o gaio-comum; a pega rabuda; a trepadeira-azul; a alvéola-amarela; a garçareal; o gavião da Europa; o mocho galego; a coruja do mato.
Em relação aos répteis e anfíbios destacam-se como exemplos: a cobra-de-água de colar; o sardão; a
salamandra de pintas amarelas; a rã verde; o sapo-comum; o tritão-de-ventre-laranja. (Fonte:
Wikipedia).
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A Serra da Freita alberga também algumas espécies raras ao nível da fauna e da flora, algumas
mesmo em vias de extinção, entre elas o lobo ibérico, o javali, a águia de asa redonda ou o gato
bravo, protegidos por vegetação como a urze e a carqueja, o pinheiro, o carvalho, o medronheiro ou
o azevinho.

5.7.3.2. ENQUADRAMENTO FAUNÍSTICO DA ÁREA EM ESTUDO
Com o intuito de salvaguardar espécies que embora não venham a utilizar directamente a área de
exploração da pedreira em causa possam faze-lo de alguma forma (e.g. habitat de refúgio ou
alimentação), durante o seu ciclo de vida ou circadiano, e portanto susceptíveis de serem afectadas,
dever-se-á delimitar uma área de estudo superior à área de exploração.
De referir que para a área envolvente à área da Pedreira “Laboeira” não existe um levantamento de
espécies faunísticas, utilizando-se para o efeito um levantamento existente para a zona mais próxima
da área em questão.
Pretende-se com presente estudo efectuar uma caracterização que permita compreender, de um
modo geral, o local onde está implantada a pedreira, bem como a área envolvente, no que diz
respeito ao tipo de fauna que aí pode ocorrer, tendo sempre em vista a minimização de impactes,
que passará pela preservação (dentro do possível) das condições que levam à ocorrência das
espécies animais.
A caracterização faunística incidiu nos quatro grandes grupos de vertebrados terrestres: Aves,
Mamíferos, Répteis e Anfíbios.
A informação coligida acerca das várias espécies potencialmente ocorrentes na área envolvente à
exploração encontra-se compilada nas várias tabelas onde é apresentada a situação legal dos vários
taxa relativamente aos seguintes documentos:
Convenção de Berna (Anexos II e III);
Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril (Anexos A-I, A-III, B-II, B-IV, B-V) – Transposição da
Directiva Aves (Directiva n.º 79/409/CEE, de 2 de Abril) e Habitats (Directiva n.º 92/43/CEE,
de 29 de Junho), para Direito Nacional, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º
49/2005, de 24 de Fevereiro. (que vem transpor na íntegra as disposições das referidas
directivas). Este único diploma reúne as disposições emergentes das referidas directivas, e
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pretende, através da manutenção do estado de conservação dos habitats e da flora e fauna
selvagens, assegurar a biodiversidade no território da União Europeia.

Desta forma e atendendo aos documentos atrás referidos é então possível caracterizar a região em
estudo do ponto de vista da conservação das espécies faunísticas.
Em cada tabela abaixo indicada, as espécies serão referenciadas pela sua designação em latim,
seguida do nome comum e dos estatutos de conservação a nível nacional (Decreto-Lei n.º 140/99, de
24 de Abril) e internacional (Convenção de Berna).

Tendo ocorrido o trabalho de campo no dia 7 de Janeiro de 2013, bem como nos dias 20 e 21 de
Fevereiro de 2013, foi possível observar algumas espécies, ou encontrar os respectivos vestígios de
presença, situação que se encontra assinalada nas tabelas abaixo expostas.
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MAMÍFEROS

Erinaceus europaeus

Ouriço-cacheiro

NT

Sorex granarius

Musaranho-de-dentes-vermelhos

NT

Sorex minutus

Musaranho-anão-de-dentes-vermelhos*

Neomys anomalus

Musaranho-de-água

NT

Crocidura russula

Musaranho-de-dentes-brancos

NT

Talpa occidentalis

Toupeira

NT

Myotis myotis

Morcego-rato-grande

Oryctolagus cuniculus

Coelho-bravo

NT

Microtus lusitatanicus

Rato-cego

NT

Microtus agrestis

Rato-do-campo-de-rabo-curto

NT

Apodemus sylvaticus

Ratinho-do-campo

NT

Ratus ratus

Ratazana preta

NT

Mus domesticus

Ratazana preta

NT

Mus domesticus

Ratinho caseiro*

NT

Mus spretus

Ratinho-ruivo

NT

Canis lupus

Lobo

Vulpes vulpes

Raposa

NT

Mustela nivalis

Doninha

NT

Martes foina

Fuinha

NT

Mustela putorius

Toirão*

K

Genetta genetta

Geneta

NT

Sus scrofa

Javali*

NT

Anexos II/IV

Anexo II

Observação/
vestígios no
terreno

Convenção
de Berna

NOME VULGAR

Directiva
habitats
(DL 140/99)

ESPÉCIE

Estatuto de
conservação

Tabela 1 – Mamíferos referenciados para a área envolvente à exploração.

K

E

E

x

Anexo II/IV

Anexo II
x

Legenda:
E – em perigo, taxa em perigo de extinção se os factores limitantes continuarem a actuar;
K – insuficientemente conhecido, embora se suspeite da existência de problemas na sua conservação;
NT – não ameaçado;
* – Após o nome vulgar, espécies que, pelas suas características de utilização do habitat, só ocasionalmente podem
frequentar o habitat a utilizar para exploração.

A DENDA AO EIA: A MPLIAÇÃO DA Á REA DA P EDREIRA N º 4735 “L ABOEIRA ”
MARTINHO PAIVA – GRANITOS, LDA.

94

O musaranho-anão-de-dentes-vermelhos, Sorex minutus, é um insectívoro para o qual é
insuficientemente conhecida a dimensão das populações portuguesas, o que significa que se suspeita
da existência de problemas na sua conservação. É uma espécie limitada principalmente por razões
climáticas, pois um baixo grau de humidade constitui uma barreira ecofisiológica. As razões
antrópicas para a sua regressão estão relacionadas com o aproveitamento de solos para o uso
agrícola, o que fragmentando o seu habita, isola populações demasiado pequenas. A localização da
exploração, numa zona de baixa humidade relativa na atmosfera, a sua reduzida dimensão e a
localização, próximo de uma estradada, tornam a actividade económica em causa de impacte nulo
para as populações existentes na área geográfica da exploração.
O morcego Myotis myotis está em perigo se os factores limitantes continuarem e consta dos Anexos
II e IV da directiva Habitats e do anexo II da convenção de Berna. Em Portugal, cria em grutas e minas
abandonadas, formando grandes colónias. Em geral, não passa o Inverno nos abrigos de verão,
podendo hibernar também em abrigos, debaixo do solo, sempre em grupos menores. Caça em zonas
arborizadas, principalmente se não existir extracto arbustivo, apanha também alimentos no solo. As
condições exigidas pela espécie não são postas em causa pela pedreira. Por outro lado, a
perturbação da parte do habitat que lhe serve de alimentação é diminuta, considerando a extensão
deste, em termos relativos com a área de exploração.
O lobo, Canis lúpus, está em perigo, e consta dos anexos II e IV da directiva dos habitats e do anexo II
da convenção de Berna. O último testemunho da sua presença data da década de 1940 – 1949. O
Declínio e refúgio nas montanhas das populações da espécie está, segundo Caetano (1995), mais
dependente da degradação do habitat e regressão de espécies como o javali e o corço, associada à
atitude global das populações humanas com a espécie, do que com a acção pontua de uma pedreira.
O toirão Mustela putorius é uma espécie com estatuto de conservação insuficientemente conhecido,
embora se suspeite da existência de problemas na sua conservação. Normalmente prefere zonas de
menos altitude, estando associado à água, particularmente a zonas alagadas e margens de ribeiras.
Não é muito provável a sua presença nas proximidades da pedreira. Uma adequada sedimentação da
água utilizada na exploração, garante a inexistência de impactes significativos de espécies aquáticas,
o seu espectro alimentar ser muito vasto, ultrapassando claramente as presas associadas à água.
No trabalho de campo foi possível encontrar vestígios de coelho bravo e avistar uma raposa.

A DENDA AO EIA: A MPLIAÇÃO DA Á REA DA P EDREIRA N º 4735 “L ABOEIRA ”
MARTINHO PAIVA – GRANITOS, LDA.

95

Aves

Directiva
das aves
(DL 140/99)

Convenção
de Berna

Circus pygarius

Tartaranhão caçador

V

Anexo I

Anexo II

Accipiter nisus

Gavião da Europa*

I

Anexo II

Buteo buteo

Águia de asa redonda

NT

Anexo II

Falco tinnunculus

Peneireiro vulgar

NT

Anexo II

Alectoris rufa

Perdiz comum

NT

Coturnix coturnix

Codorniz*

NT

Columba palumbus

Pombo torcaz

NT

Spertopelia turtur

Rola comum*

V

Clamator glandarius

Cuco rabilongo*

K

Anexo II

Tyto alba

Coruja das torres*

NT

Anexo II

Athene noctua

Mocho galego

NT

Anexo II

Apus apus

Andorinhão preto*

NT

Picus viridis

Peto verde

NT

Dendrocupus major

Pica-pau malhado grande*

NT

Lulula arborea

Cotovia pequena

NT

ESPÉCIE

NOME VULGAR

Observação
/vestígios
no terreno

Estatuto de
conservação

Tabela 2 – Aves referenciadas para a área envolvente à exploração.

Anexo II
Anexo I

Alauda arvensis

Laverca

Hirundo rustica

Andorinha das chaminés

NT

Delichon urbica

Andorinha dos beirais*

NT

Anexo II

Motacilla alba

Alvéola branca comum*

NT

Anexo II

Troglodytes troglodytes

Carriça

NT

Anexo II

Prunella modularis

Ferreirinha comum

NT

Anexo II

Erithacus rubecula

Pisco de peito ruivo

NT

Anexo II

Phoenicurus ochurus

Rabirruivo preto

NT

Anexo II

Saxicola torquata

Cartaxo comum

Oenanthe oenenthe

Chasco cinzento

NT

Anexo II

Turdus merula

Melro preto

NT

Turdus ciscivorus

Tordeia

NT

Sylvia undata

Felosa do mato

NT

Sylvia atricapilla

Toutinegra de Barreto preto

NT

Anexo II

Aegithalus caudatus

Chapim rabilongo

NT

Anexo II

Parus cristacus

Chapim de poupa

NT

Anexo II

Parus ater

Chapim preto

NT

Anexo II

Parus caeruleus

Chapim azul*

NT

Anexo II

Parus major

Chapim real

NT

Anexo II

Certhia brachydactyla

Trepadeira comum

Garrulus glandarius

Gaio comum

x
Anexo I

Anexo II

NT
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Pica pica

Pega rabuda

NT

Corvus corone

Gralha preta

NT

Passer domesticus

Pardal comum*

NT

Passer montanus

Pardal montez

NT

Fringilla coelebs

Tentilhão comum

NT

Serinus serinus

Chamariz

NT

Anexo II

Carduelis choloris

Verdilhão comum

NT

Anexo II

Carduelis cannabina

Pinta roxo comum

NT

Anexo II

Emberiza cirlus

Escrevedeira de garganta preta

NT

Anexo II

Emberiza cia

Cia*

NT

Anexo II

Observação
/vestígios
no terreno

Convenção
de Berna

Directiva
das aves
(DL 140/99)

NOME VULGAR

Estatuto de
conservação

ESPÉCIE

Legenda:
V – Vulnerável, taxa que entrarão na categoria em perigo se os factores limitantes continuarem a actuar;
I – Indeterminado, taxa que se sabe pertencer às categorias em perigo, vulnerável ou raro, mas cuja informação
existente é insuficiente para decidir a categoria em que deve ser incluído;
K – insuficientemente conhecido, embora se suspeite da existência de problemas na sua conservação;
NT – não ameaçado;
* – Após o nome vulgar, espécies que, pelas suas características de utilização do habitat, só ocasionalmente podem
frequentar o habitat a utilizar para exploração.

O tartaranão caçador, Circus pygargus, é uma espécie com o estatuto de conservação de vulnerável e
entrará em perigo se os factores limitantes continuarem a actuar. Consta do anexo I da directiva de
Aves e do anexo II da convenção de Berna. Frequenta espaços abertos. Os pequenos pássaros,
mamíferos e insectos de grande porte são a sua alimentação. Pela localização da pedreira, em zona
arborizada, não são de considerar impactes significativos na sua população.
O gavião da Europa Accipiter nisus, tem o estatuto de conservação indeterminado, pois sabe-se
pertencer às categorias em perigo, vulnerável ou raro, mas tem informação insuficiente. Consta do
anexo II da convenção de Berna. Frequenta uma paisagem mista de floresta, bosque e terreno
aberto, incluindo zonas agrícolas, evita manchas florestais extensas. Alimenta-se de pequena aves e
mamíferos. Não se esperam impactes da pedreira na sua população, nem da laboração nem após
recuperação.
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O cuco rabilongo, Clamator glandarius, é uma espécie insuficientemente conhecida para a atribuição
de um estatuto de conservação, embora se suspeite da existência de problemas na manutenção das
suas populações. Consta do anexo II da convenção de Berna, frequenta zonas mistas de matos,
culturas arvenses e pousios. O impacte da pedreira será reduzido na sua população.
Das espécies com estatuto de conservação em Portugal, mas que não constam dos anexos II da
Convençao de Berna e I da directiva das Aves há a referir a rola comum, Streptopelia turtur,
nidifcante, espécie vulnerável, que poderá entrar em perigo se os factores limitantes continuarem a
actuar. Prefere zonas abertas de campos de cultura orladas de sebes, moitas ou silvados, mais ou
menos espessos. Não é muito provável a sua presença na área da pedreiraEmbora sem estatuto de protecção em Portugal, é de destacar, pela relação com o habitat em que se
insere a exploração, a felosa-do-mato, Sylvia undata. É uma espécie constante do anexo I da directiva
das aves e II da convenção de Berna, particularmente condicionada pelo rigor dos invernos, sendo a
sua distribuição em Portugal bastante ampla, aproveitando a regressão da floresta e abundância de
matos. Dada a localização da pedreira, os impactes na sua população serão insignificantes.
No trabalho de campo avistou-se um melro preto.

A DENDA AO EIA: A MPLIAÇÃO DA Á REA DA P EDREIRA N º 4735 “L ABOEIRA ”
MARTINHO PAIVA – GRANITOS, LDA.

98

Répteis

Anguius fragilis

Licranço

NT

Chalcides bedriagai

Cobra-de-pernas-pentadáctila

NT

Chalcides chalcides

Cobra-de-pernas-tridáctila

NT

Lacerta lepida

Sardão

NT

Podarcis bocagei

Lagartixa

NT

Podarcis hispanica

Lagartixa

NT

Psammodromus algirus

Lagartixa-do-mato

NT

Coronella girondica

Cobra bordalesa

NT

Elaphe scalaris

Cobra de escada

NT

Malpolon monspessulanus

Cobra rateira

Vipera latastei

Vibora cornuda

Convenção
de Berna

NOME VULGAR

Directiva
habitats
(DL 140/99)

ESPÉCIE

Estatuto de
conservação

Tabela 3 – Répteis referenciados para a área envolvente à exploração.

Anexo II

I

Legenda:
I – Indeterminado, taxa que se sabe pertencer às categorias em perigo, vulnerável ou raro, mas cuja informação
existente é insuficiente para decidir a categoria em que deve ser incluído;
NT – não ameaçado.

O sardão Lacerta lepida consta do anexo II da convenção de Berna. É, no entanto, abundante em
Portugal, que ocorre desde o nível do mar até aos 1800m, evitando lugares húmidos e sombrios. Os
impactes da pedreira sobre o seu habitat são temporários e reduzidos, quando considerada a sua
extensão global.
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Anfíbios

Salamandra salamandra

Salamandra de pintas amarelas

NT

Rana perezi

Ra verde*

NT

Convenção
de Berna

NOME VULGAR

Directiva
habitats
(DL 140/99)

ESPÉCIE

Estatuto de
conservação

Tabela 4 – Anfíbios referenciados para a área envolvente à exploração.

Legenda:
NT – não ameaçado.

Nenhuma das espécies que se podem encontrar na área da exploração tem qualquer estatuto
especial de conservação.
Nos cursos de água para onde a pedreira drena existem algumas espécies sensíveis como a
salamandra lusitana que exige águas muito oxigenadas, e sendo insuficientemente conhecido o seu
estado de conservação em Portugal, pertence ao Anexo II da convenção de Berna e ao II e IV da
directiva Habitats. O impacte da pedreira no seu habitat não é significativo se a drenagem das águas
for realizada de forma correcta, de acordo com o Plano de Pedreira elaborado.
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Ictiofauna

Directiva
habitats
(DL 140/99)

Petromizon marinus

Lampreia

V

Anexo II

Anguilla anguilla

Enguia

CT

Salmo truta

Truta fário

NT

Barbus bocagei

Barbo do norte

NT

Chondrostoma polylepis

Boga

NT

Leuciscus cephalus

Escalo

NT

Chondrostoma lemmingii

Pardelha

R

Rutilus alburnoides

Bordalo

NT

Anexo II

Rutilus arcasii

Pardelha comum

I

Anexo II

Rutilus macrolepidotus

Ruivaca

I

Anexo II

Cobitius taenia

Serpentina

ESPÉCIE

NOME VULGAR

Convenção
de Berna

Estatuto de
conservação

Tabela 5 – Ictiofauna referenciada para a área envolvente à exploração.

Anexo II

Anexo II

Legenda:
R – Raro, taxa com populações nacionais pequenas, que por isso correm riscos;
V – Vulnerável, taxa que entrarão na categoria em perigo se os factores limitantes continuarem a actuar;
I – Indeterminado, taxa que se sabe pertencer às categorias em perigo, vulnerável ou raro, mas cuja informação
existente é insuficiente para decidir a categoria em que deve ser incluído;
K – insuficientemente conhecido, embora se suspeite da existência de problemas na sua conservação;
CT – Comercialmente ameaçado, taxa cujas populações estão ameaçadas enquanto recurso comercial sustentado;
NT – não ameaçado;
* – Após o nome vulgar, espécies que, pelas suas características de utilização do habitat, só ocasionalmente podem
frequentar o habitat a utilizar para exploração.

O rio para onde drena a pedreira tem características de salmonídeo, pelo que os cuidados de
tratamento das águas de operação e particularmente de desmonte, deve ser efectuado de modo
correcto, para que as espécies presentes mantenham as condições de habitat adequadas.
A lampreia Petromizon marinus é uma espécie vulnerável, que entrará na categoria em perigo se os
factores limitantes continuarem a actuar. O desenvolvimento das suas populações é afectado pela
construção de barragens e extracção de inertes, sobre pesca e captura ilegal. Estas acções dificultam
a progressão dos espécimes para os locais de desova e crescimento, problemas que não serão
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agravados pela actividade da pedreira, desde que o sistema de drenagem funcione de forma
adequada.
A pardelha comum Rutilus arcasii, cirpinideo, com o estatuto de conservação de Indeterminado,
prefere águas límpidas e oxigenadas, estando presente em quase todos os rios e ribeiros. Os
principais factores de ameaça são a eutrofização dos rios, a introdução de predadores e a construção
de infra-estruturas de rega, pelo que garantida a adequada sedimentação dos efluentes, com vista a
evitar alterações no habitat, os impactes da pedreira sobre as populações da espécie não serão
significativos.
Situação idêntica para a ruivaca, Rutilus macrolepidotus – garantida uma adequada sedimentação
dos efluentes, os impactes da pedreira sobre esta espécie não serão significativos.

De acordo com a listagem de espécies faunísticas para a Serra de Freita fornecida pela Rede Natura
2000, SIC PTCON0047 – Serra de Freita e da Arada, é possível ainda indicar as seguintes espécies
faunísticas inventariadas:
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5.7.3.4. SITUAÇÃO ACTUAL
A zona envolvente à área total de estudo, referente à pedreira “Laboeira”, já sofreu intervenção
humana, por parte da exploração da própria pedreira, mas também de actividades similares (sendo
uma zona com elevadas características industriais – existindo mesmo uma zona industrial nas
proximidades).
Como tal, será de prever que as espécies existentes, principalmente as mais sensíveis à presença
humana, não serão ocorrentes no local em estudo e portanto não reflictam a biodiversidade da área
envolvente, sendo previsivelmente menor. Efectivamente, no início dos trabalhos de extracção,
nomeadamente aquando da destruição do coberto vegetal, e como tal, de algumas espécies
florísticas, poder-se-á ter denotar alguma dispersão das espécies faunísticas, que inicialmente
existiriam no local.
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O número baixo de espécies com estatuto de protecção (resultante da análise dos diversos
documentos supracitados) poderá indicar o baixo potencial do local, em termos de conservação.
De realçar, no entanto, a capacidade do local contíguo à exploração de granito, uma vez que os
biótopos se encontram bem conservados, em criar diversas possibilidades de habitat para um grande
número de espécies, cuja presença se acaba por verificar com alguma frequência, nomeadamente
coelhos, répteis diversos, entre outros, e em particular, aquelas com elevada capacidade de
adaptação à presença humana, e que geralmente utilizam as áreas de extracção (escombreiras)
essencialmente como habitat de refúgio.
A habituação destas espécies com os trabalhos que decorrem nas áreas de extracção leva a prever
que, uma vez abandonada a exploração e devidamente recuperada/integrada, ocorra o regresso das
espécies, estabelecendo-se um equilíbrio ecológico, resultante da reabilitação dos biótopos, que irá
valorizar toda a área através da sua requalificação em termos de diversidade faunística.
Assim, o cumprimento rigoroso das medidas propostas no PARP será essencial e permitirá a
recuperação dos habitats, possibilitando o retorno das espécies aos locais.
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9.6. Explicitação da metodologia adoptada no levantamento faunístico e indicação dos biótopos de
ocorrência nas listagens da fauna apresentadas.
No que respeita à Fauna, após a compilação das espécies faunísticas constantes na literatura para a
área em estudo, a metodologia baseou-se na selecção de transectos de comprimento variável em
várias direcções a partir da área da exploração pretendendo-se a observação e/ou detecção de
indícios da presença de espécies, tais como contacto auditivo, tocas, dejectos, pegadas, trilhos,
fossadas e excrementos e como complemento indagação junto dos residentes mais próximos.
O trabalho de campo no dia 7 de Janeiro de 2013, bem como nos dias 20 e 21 de Fevereiro de 2013,
tendo sido possível observar algumas espécies, sem prejuízo da existência de um maior número de
espécies no local, em particular espécies de aves, cuja presença não foi possível identificar com
maior exactidão.
Face aos resultados obtidos e pelo facto de estas espécies apresentarem estatuto de protecção
pouco relevante em termos de riqueza faunística não se procedeu à aplicação de qualquer
metodologia subsequente para determinação de valorização de espécies.
Por um lado, o facto de a área de estudo corresponder a uma pedreira já implantada e em
funcionamento, permite observar o seu enquadramento no espaço, no que se refere às afectações
directas sobre a flora e sobre a fauna local.

9.7. Confirmação da eventual ocorrência de espécies da flora e de habitats naturais ou seminaturais da Directiva Habitats.
Da consulta efectuada à informação disponibilizada pelo ICNB sobressai a distância da área de estudo
a qualquer área com referência para a protecção da natureza, pelo que não se prevê a ocorrência de
espécies de flora e de habitats naturais ou semi-naturais da Directiva Habitats.
A comprovar tal facto apresenta-se o enquadramento com a lista de sítios do Plano Sectorial da Rede
Natura 2000.
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¨
PTCON0019 Rio Minho

PTCON0040 Côrno do Bico
PTCON0002 Montesinho / Nogueira
PTCON0001 Serras da Peneda e Gerês
PTCON0039 Serra d'Arga
PTCON0039 Serra d'Arga
PTCON0020 Rio Lima

PTCON0041 Samil

PTCON0017 Litoral Norte
PTCON0023 Morais
PTCON0043 Romeu

PTCON0042 Minas de St. Adrião

PTCON0021 Rios Sabor e Maçãs

PTCON0003 Alvão / Marão

PTCON0022 Douro Internacional

PTCON0024 Valongo

PTCON0025 Serra de Montemuro
PTCON0018 Barrinha de Esmoriz
PTCON0059 Rio Paiva
PTCON0047 Serras da Freita e Arada

Legenda
LIMITE

PTCON0026 Rio Vouga
PTCON0016 Cambarinho

PTCON0014 Serra da Estrela
PTCON0055 Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas

PTCON0004 Malcata

PTCON0027 Carregal do Sal

0

25

50
Km

Fonte:Google Earth

Coordenadas: Datum Lisboa Hayford Gauss IGEOE

Figura 9.10. Enquadramento da área de estudo com a
listagem de sítios constantes do PSRN 2000 (ICNB).
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9.8. Apresentação de inventários florísticos com indicação das espécies, por estratos arbóreo,
arbustivo e herbáceo, com o seu nome comum, a referência à eventual existência de espécies
RELAPE, ao seu estatuto de protecção e indicação dos biótopos em que ocorrem, fora e dentro
da área de exploração, bem como a localização cartográfica dos locais inventariados.
Este ponto encontra-se no anexo 7, onde é possível encontrar uma lista exaustiva de inventário
florístico para o concelho de Arouca. Como tal, os locais inventariados situam-se dentro dos limites
do concelho de Arouca (Figura seguinte).

Figura 9.11. Localização cartográfica dos limites do concelho, respeitante aos locais inventariados.

9.9. Aprofundamento e detalhe das medidas de minimização para a fauna e flora.
As medidas de minimização apresentadas referem-se às três fases do processo produtivo, devendo
considerar-se a sua integração no Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística:
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Modelação da topografia alterada de modo a ajustar-se o mais possível à situação natural.
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 e cumprimento do PARP proposto).
Manutenção da cortina arbórea já existente como efeito de barreira, recorrendo se
necessário a rega nos períodos mais secos do ano;
Adaptação das infra-estruturas à topografia e restantes características do local (altura,
dimensões, cor, etc.).
Arranjo e manutenção dos acessos no interior da pedreira.
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.
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.
A movimentação de pessoas e máquinas dever ser exclusivamente efectuada em caminhos já
existentes.
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.
Nas acções de recuperação das pedreiras deverão se utilizadas as espécies arbustivas e
herbáceas previstas no PARP, que se consideram adequadas.
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10. Qualidade do Ar
10.1. Efectuar a caracterização da situação de referência, considerando a actividade actual da
pedreira.
A caracterização da situação de referência foi elaborada com base nos dados de referência das
estações mais próximas da zona de implantação da pedreira, ou seja, as estações de Aveiro/Ilhavo e
Estarreja/Teixugueira, para o ano de 2011.
De acordo com a análise dos dados monitorizados, o índice de qualidade do ar foi classificado como
BOM (para a maioria das ocorrências registadas no ano de 2011), para ambas as estações
supracitadas. No que se refere, em particular, ao poluente atmosférico PM10, com especial
relevância num estudo desta natureza, verifica-se que os indicadores, valor médio diário e anual,
foram inferiores aos valores limite diário e anual para a protecção da saúde humana, impostos pelo
Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro.
Os resultados obtidos, ainda que reflictam a situação a uma escala regional, traduzem, à proporção
dessa escala, a laboração da pedreira, uma vez que os dados referem-se ao ano de 2011,
encontrando-se a pedreira já em actividade. Atendendo a uma monitorização mais recente, de forma
validar, de certa forma, os dados de 2011, apresentou-se a informação sobre a qualidade do ar para
as estações supracitadas, para o dia 28 de Fevereiro de 2013 (elaboração do EIA), confirmando-se a
classificação de BOM para as duas estações.
A fim de se efectuar um estudo de qualidade do ar, a uma escala mais local, ou seja, a nível do
projecto, propôs-se em sede de EIA, uma monitorização do parâmetro PM10, no primeiro ano póslicenciamento. De facto esta proposta de monitorização ainda que pós-licenciamento, visa colmatar
a lacuna detectada em termos de avaliação à escala local, como seria expectável e desejável. Esta
monitorização não foi possível agendar durante o período de execução do EIA, uma vez que o
mesmo foi realizado (incluindo o trabalho de campo) no período húmido (estação Inverno), pelo que
os resultados obtidos, não iriam, com certeza, reflectir a situação real em termos de emissão de
partículas (PM10) com origem na pedreira. Deste modo, a situação mais representativa da qualidade
do ar será sempre, a que represente de forma mais fiável, a média anual do poluente atmosférico
com maior relevância em termos de actividade extractiva e transformadora (PM10). Assim, a
situação ideal será uma monitorização contínua (dada pelas estações de monitorização APA) e cujos
valores foram apresentados. Contudo, existem alguns pontos fracos, relacionados com esta
monitorização, que se prendem com dois aspectos determinantes, isto é, a abrangência das estações
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actualmente existentes e o espaço temporal a que é possível aceder em termos de informação, à
data de execução do estudo.
Deste modo a obtenção de resultados em tempo útil e que ao mesmo tempo, fiáveis do ponto de
vista técnico, e que sirvam a análise, avaliação e emissão de conclusões, nem sempre é fácil conciliar.
Consequentemente é nosso entendimento, que a situação de maior aproximação à realidade, no que
se refere à obtenção de dados de PM10, será a realização de medições, preferencialmente, fora da
período das chuvas e do período seco, uma vez tratar-se das estações que reflectem situações
extremas. Assim, as medições deverão ser efectuadas nos períodos mais amenos (Primavera ou
Outono) em condições normais de ocorrência dos mesmos, de forma a evitar-se os períodos
extremos.
Saliente-se ainda a pequena dimensão da empresa (em termos de recursos humanos e maquinaria) e
diminuto recurso a explosivos no seu processo de desmonte. Por outro lado, a habitação mais
próxima da pedreira dista cerca de 400 m para Sudoeste e o vento sopra com maior frequência do
quadrante NW (segundo a estação climatológica de Arouca). Assim, não se prevê emissão
significativa de poeiras susceptíveis de provocarem impactes significativos nos receptores sensíveis
mais próximos.
Não obstante e a fim de colmatar a lacuna detectada, reforça-se a recomendação da realização de
monitorização de PM10 in loco, no primeiro ano pós-licenciamento, preferencialmente, fora da
época muito húmida e da época muito seca e quente.

10.2. Identificar e avaliar os impactes ambientais, para a fase de preparação/ampliação, exploração
e desactivação.
Atendendo ao exposto no ponto anterior, as alterações verificadas neste ponto são pouco
significativas, contudo apresenta-se as actividades decorrentes da exploração da pedreira “Laboeira”
e com impactes na qualidade do ar.

A. Fase de Preparação e de Exploração
Nesta fase e uma vez que a pedreira se encontra a laborar há cerca de 15 anos, os impactes derivam
essencialmente da emissão e disseminação de poeiras na fase de exploração. Apresenta-se as
principais operações responsáveis pelos potenciais impactes na qualidade do ar:
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•

Operações de Limpeza e Desmatagem e Decapagem: com recurso a máquinas móveis,
nomeadamente retroescavadoras e giratória;

•

Operações de furação: com recurso a equipamentos de perfuração e explosivos;

•

Operações de saneamento da frente de desmonte: com recurso a máquinas móveis;

•

Operações de transporte do material desmontado para a central de britagem: com recurso
retroescavadora;

•

Operação de fragmentação e cominuição da rocha: com recurso a unidade de britagem
móvel e equipamentos móveis de transporte e carregamento;

•

Expedição e transporte: com recuso a camiões para fora das instalações da empresa.

Em todas as operações apresentadas, a emissão de poeiras com alguma expressão, tem origem na
movimentação de terras e rocha, bem como no seu carregamento e transporte.

Os impactes neste descritor serão, de acordo com os critérios apresentados e com a caracterização
efectuada: Adversos; Directos; Recuperáveis; Temporários; Extensos, Reversíveis e de magnitude
Compatível.

B. Fase de Desactivação/Recuperação
Esta fase corresponde ao cessar dos trabalhos e à implementação da fase final e permanente das
medidas de recuperação paisagística, pelo que ainda poderá haver alguma emissão de poeiras a
partir das acções de modelação de terreno. Contudo e de acordo com o PARP que prevê uma
recuperação faseada, nesta fase, será efectuada a recuperação dos locais correspondentes às áreas
de escavação mais recentes, bem como aqueles anteriormente ocupados pelas estruturas
desmanteladas. Assim, considera-se que nesta fase a disseminação de poeiras é pouco significativa.
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10.3. Apresentar as medidas de minimização a implementar para cada uma das fases
(preparação/ampliação, exploração e desactivação), de forma a minimizar os impactes
ambientais.
No seguimento dos pontos anteriores, as medidas apresentadas são consideradas as já indicadas
para as diferentes fases, em sede de EIA, passando-se a acrescentar o seguinte:
A. Fase de Exploração
(…)
Implementação de aspersores nos tapetes da unidade de britagem de modo a diminuir as
partículas em suspensão e sua disseminação, resultado das operações de fragmentação e
cominuição da rocha.

10.4. Elaborar um Plano de Monitorização relativo ao descritor em questão para as diversas fases
do projecto (preparação/ampliação, exploração e desactivação), o qual deverá incluir os
parâmetros a monitorizar, a metodologia, a periodicidade do acompanhamento, bem como os
objectivos e metas a alcançar (conforme requisitos legais aplicáveis).
Apresenta-se o PGM reescrito para o Descritor em causa.
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PGM Qualidade do Ar
a) Objectivos da Monitorização
O Plano Geral de Monitorização para a Qualidade do Ar pretende, por um lado, controlar os valores
de concentração de partículas (PM10) na atmosfera de modo a que se enquadrem nos parâmetros
legais em vigor, e por outro lado, evitar potenciais impactes junto de receptores sensíveis. Ou seja,
pretende-se por um lado cumprir a lei vigente e por outro prevenir a ocorrência de situações que
possam eventualmente vir a pôr em causa a saúde pública, estando estes dois aspectos, interligados.
De um modo geral, esta monitorização tem os seguintes objectivos:

Controle constante das concentrações de poeiras na atmosfera
Verificação das previsões efectuadas na Avaliação de Impactes
Objectivos
Monitorização

da

Avaliação da necessidade da implementação de medidas mitigadoras
Avaliação da eficácia das medidas mitigadoras
Registo histórico da qualidade do ar da área avaliada

b) Fases da Monitorização
A monitorização processa-se em cinco fases:
- Localização dos pontos de amostragem;
- Recolha de dados;
- Análise e tratamento dos dados;
- Elaboração de Relatório;
- Estudo e recomendação de medidas mitigadoras, em função dos resultados obtidos.

c) Documentos de referência
A legislação em vigor em termos de qualidade do ar é Decreto-lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro,
que visa evitar, prevenir ou limitar os efeitos nocivos de determinados poluentes atmosféricos,
nomeadamente, as partículas em suspensão (PM10), sobre a saúde humana e sobre o ambiente na
sua globalidade, bem como preservar e melhorar a qualidade do ar. O presente diploma vem dar
resposta aos aspectos constantes na tabela seguinte.
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Todos os procedimentos a adoptar na elaboração do plano de monitorização, deverão dentro do
possível, seguir o Decreto-Lei supracitado.

Valores Limite e Limiares de Alerta para as concentrações dos
poluentes na atmosfera
Decreto-lei n.º 102/2010, de Métodos e Critérios de Avaliação das concentrações dos
23 de Setembro
poluentes atmosféricos
Normas sobre Informação ao público

Dever-se-á ter e consideração o exposto no documento técnico: “Metodologia para a monitorização
de níveis de partículas no ar ambiente, em pedreiras, no âmbito do procedimento de avaliação de
impacte ambiental”, onde são definidos, entre outros pontos, a frequência de monitorização.

d) Caracterização da fonte e área envolvente
Deverá ser efectuada uma descrição breve da fonte geradora de poeiras, bem como da sua
envolvente, no que diz respeito aos seguintes aspectos:

Fonte
Área
envolvente

Modo
Laboração

de Equipamentos/máquinas utilizados no processo de exploração

Descrição
Envolvente

da Existência de outras fontes potenciais de poeiras (efeito
cumulativo)

Número de horas de laboração da pedreira

e) Parâmetros a monitorização
Nas pedreiras a céu aberto o principal poluente atmosférico são as partículas em suspensão
(Poeiras), sendo as mais gravosas para a saúde humana as de menor diâmetro (<10 µm), classificadas
segundo o Decreto-lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro, como PM10, sendo este o parâmetro a
monitorizar. Para além deste parâmetro, dever-se-á monitorizar parâmetros meteorológicos,
designadamente, a temperatura, velocidade do vento e humidade relativa em cada ponto de
amostragem e que condicionam as concentrações de poeiras na atmosfera.

Parâmetros
monitorizar

PM10

Partículas em suspensão susceptíveis de serem recolhidas
através de uma tomada de amostra selectiva, com eficiência
de corte de 50%, para um diâmetro aerodinâmico de 10 µm

Parâmetros
Meteorológicos

Temperatura, Velocidade do vento e Humidade Relativa

a
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f) Procedimento de medição
O método de amostragem vem descrito na EN 12341 “Qualidade do ar – Procedimento de ensaio no
terreno para demonstrar a equivalência da referência dos métodos de amostragem para a fracção
PM10 das partículas em suspensão” do decreto-lei supracitado. Este método baseia-se na recolha
num filtro da fracção PM10 de partículas em suspensão no ar ambiente e na posterior determinação
da massa gravimétrica. De referir que outro método é passível de ser utilizado desde possua uma
relação sistemática com o método de referência ou que os resultados obtidos sejam
comprovadamente equivalentes.
Na recolha da fracção de PM10 deverão, tanto quanto possível, ser cumpridas as seguintes
orientações:

Modo
recolha
PM10

O fluxo de ar em torno da tomada de ar não deve ser restringido por eventuais
obstruções que possam afectar o seu escoamento na proximidade do dispositivo
de amostragem (normalmente, a alguns metros de distância de edifícios, varandas,
árvores e outros obstáculos e, no mínimo, a 0,5 m do edifício mais próximo, no
caso dos pontos de amostragem representativos da qualidade do ar na linha de
edificação)
Em geral, a tomada de ar deve estar a uma distância entre 1,5 m e 4 m acima do
de
solo. Poderá ser necessário, nalguns casos, instalá-la em posições mais elevadas
de
(até cerca de 8 m). A localização em posições mais elevadas pode também ser
apropriada se a estação for representativa de uma vasta área
O exaustor do sistema de amostragem deve ser posicionado de modo a evitar a
recirculação do ar expelido para a entrada do sistema
A tomada de ar não deve ser posicionada na imediata proximidade de fontes, para
evitar admissão directa de emissões não misturadas com o ar ambiente
Factores de carácter logístico (acessibilidade, segurança)

g) Localização e Caracterização dos Pontos de Amostragem
Os pontos de amostragem, com vista a protecção do ambiente e consequentemente da saúde
humana devem ser seleccionados de modo a fornecerem dados sobre as áreas onde estão
localizados os receptores sensíveis mais próximos, directa ou indirectamente, expostos a níveis
elevados durante um período significativo em relação ao período considerado para o(s) valor(es)
limite. Os pontos de amostragem deverão, se possível, ser igualmente representativos de locais
similares, junto de outros receptores sensíveis, não situados na sua proximidade imediata.
De um modo geral, os pontos de amostragem devem estar localizados de modo a evitar medir
microambientes de muito pequena dimensão, na sua proximidade imediata.
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Os procedimentos de selecção de locais devem ser devidamente documentados, com identificação
através de coordenadas e utilizando meios como fotografias da área envolvente e um mapa
pormenorizado. Os locais devem ser reavaliados periodicamente, face a novos desenvolvimentos dos
aglomerados populacionais e das próprias pedreiras, com base na actualização dessa documentação,
para garantir que os critérios de selecção continuam a ser válidos ao longo do tempo.

Localização dos pontos de Junto do receptor sensível mais próximo, potencialmente
amostragem
afectado pela actividade da pedreira

O ponto de amostragem deve ser caracterizado quanto aos seguintes aspectos:

Distância ao receptor sensível mais próximo e à pedreira
Caracterização
dos
Condições meteorológicas ocorrentes no local ou relativos à estação
pontos de amostragem
meteorológica mais próxima

h) Periodicidade e Número de Amostragens
A periodicidade das amostragens deverá seguir, dentro do possível, o definido na legislação em vigor,
nomeadamente no Decreto-lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro, considerando-se as emissões, os
padrões mais prováveis de distribuição das partículas e a potencial exposição dos receptores
sensíveis. O número de amostragens proposto está relacionado com os receptores sensíveis mais
próximos da pedreira em estudo e com a sua potencial exposição à concentração de partículas no
ambiente.
Quanto à duração da campanha de amostragem, julga-se que 7 dias (incluindo o fim de semana) de
amostragem serão adequados, tendo em consideração a situação no terreno.
Se os resultados obtidos, perante condições atmosféricas normais, se enquadrarem na legislação em
vigor, as campanhas de amostragem deverão atender ao seguinte:
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Duração

Campanhas de
Amostragem

1)

Calendarização

7 dias, incluindo o fim-de-semana (de modo a obter informação
relativa à qualidade do ar determinada por outras fontes que não
a pedreira em estudo)
Campanha no ano zero da implementação do
Ano Zero1
projecto (a realizar no primeiro ano póslicenciamento) 1
Fase
de Anos subsequentes à 1ª monitorização e a
exploração
definir em função dos resultados obtidos 1)
Não se prevê a necessidade de monitorização
Fase
de
de PM10. Contudo esta avaliação deverá ser
desactivação/
aferida atendendo ao histórico for obtido
recuperação
durante o período de exploração

A frequência das campanhas de amostragem ficará condicionada aos resultados obtidos na

monitorização do primeiro ano de exploração. Assim, se as medições de PM10 indicarem a não ultrapassagem
de 80% do valor-limite diário – 40 µg/m3, valor médio diário a não ultrapassar em mais de 50% do período de
amostragem, as medições anuais não são obrigatórias e nova avaliação deverá ser realizada pelo menos ao fim
de cinco anos. No caso de se verificar a ultrapassagem desse valor, a monitorização deverá ser anual (Guia da
APA “Metodologia para a monitorização de níveis de partículas no ar ambiente, em pedreiras, no âmbito do
procedimento de avaliação de impacte ambiental”).

A monitorização deverá ser feita, de preferência no período seco contudo não no período muito
seco, a fim de se obter uma situação mais representativa do ano de laboração [(que é constituído por
períodos de maior concentração e dispersão de partículas (período muito seco) e períodos de menor
concentração e dispersão de partículas (período húmido)].

i) Análise dos Resultados Obtidos
Como critério de interpretação dos resultados obtidos foi utilizado o Decreto-lei n.º 102/2010, de 23
de Setembro relativo aos valores limite para as partículas em suspensão (PM10).
De acordo com o referido Decreto-Lei, os valores limite para as partículas em suspensão, são os
constantes no quadro seguinte.

Valor Limite para PM10
1 Dia
Ano civil

50 µ/m3
40 µ/m3
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A interpretação dos resultados far-se-á confrontando os resultados obtidos com os limites legais em
vigor, tendo em consideração as condições meteorológicas registadas durante a campanha e
retirando as elações possíveis. Se os níveis de concentração de poeiras ultrapassarem os valores
limite estipulados na legislação vigente citada, dever-se-á adoptar medidas minimizadoras, sendo a
sua eficácia avaliada nas campanhas subsequentes e/ou analisar a eficácia das medidas de
minimização previstas.
Em função dos resultados, poder-se-á ajustar os locais de amostragem, bem como a periodicidade
das mesmas.
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11. Resumo Não Técnico (RNT)
Em relação aos aspectos de consulta pública (CP), e tendo em conta a apreciação da conformidade,
após a análise efectuada ao RNT, considera-se que o mesmo não apresenta as condições necessárias
para abertura da CP, tendo como base a nota técnica “Critérios de Elaboração de Resumos Não
Técnicos” elaborada pela Agência Portuguesa do Ambiente” e os Critérios para a Fase de
Conformidade em AIA, informação SEA nº 10 de 18/02/2008, pelo que se entende que deverá ser
reformulado, integrando os seguintes aspectos:
11.1. O RNT deve ter uma redacção própria e constituir um documento autónomo, e por isso deverá
ser encadernado e apresentado separadamente ao EIA.

11.2. A capa do RNT deve conter a identificação clara do proponente e da entidade responsável pela
Elaboração do EIA, e ainda, a Fase do Projecto, utilizando-se uma das fases constantes da
legislação sobre AIA.

11.3. O 3º parágrafo da Introdução ”Este estudo é ainda composto (…)” deverá ser
alterado/clarificado que se refere ao EIA e não ao RNT.

11.4. A cartografia apresentada (Figura 1 e 2) deverá ser reformulada de forma a conter a
localização do projecto, incluindo o seu enquadramento a nível nacional, regional e local, e as
principais características dos seus elementos, a escalas adequadas, em função do tipo e
dimensão do projecto e ainda elementos complementares (escala gráfica, orientação e legenda).

11.5. A Figura 3 ”Principais Vias de Acesso à Pedreira Nº4375 “Laboeira”, deve ser reformulada de
forma a corresponder à descrição do acesso à pedreira apresentada na pagina 4.

11.6. A descrição do ambiente afectado, dos impactes e das medidas previstas, deverá ser
integrada, e incluir os elementos do ambiente significativamente afectados, a sua evolução
previsível na ausência do projecto, as principais acções causadoras de impactes, os principais
impactes e as medidas previstas.
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11.7. Deverão ser apresentadas as conclusões, nomeadamente, o balanço dos impactes
significativos (positivos e negativos).

O novo RNT deverá ainda ser encadernado e reflectir toda a informação adicional solicitada e ser
apresentado em suporte de papel e suporte informático, com data actualizada, de acordo com o
disposto no Despacho nº 11874/2001 (Diário da República – II, nº 130 – 5 de Junho) em que, de
acordo o ponto 1, os ficheiros das peças escritas e desenhadas que o proponente é obrigado a
entregar devem ser em pdf (portable document format) num único documento, respeitando a
estrutura do RNT apresentado em suporte de papel.

A informação agora solicitada deverá ser entregue impreterivelmente até ao próximo dia 16 de
Setembro de 2013.

Ao abrigo do ponto 5 do artigo 13º do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, com a redacção que lhe
é dada pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro, o prazo para avaliação da conformidade do
EIA encontra-se suspenso desde a data do registo, nos CTT, da notificação à entidade licenciadora
desta deliberação, até à data de boa recepção nesta Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional de toda a documentação solicitada, retomando-se a sua contagem no dia útil seguinte.
Mais e informa que a não apresentação destes elementos no prazo estipulado determina o
encerramento do procedimento de AIA.
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PEÇAS DESENHADAS
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ANEXO 1
Auto de Vistoria
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ANEXO 2
Orçamentos do PARP
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ANEXO 3
Declaração de Reconhecimento de Interesse Público Municipal
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ANEXO 4
Extracto de acta de reunião de Câmara
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ANEXO 5
Delimitação da Reserva Ecológica Nacional do Município de Arouca
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ANEXO 6
Correspondência com a DGT
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ANEXO 7
Inventário Florístico do Concelho de Arouca
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