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Março de 2014 

1 – INTRODUÇÃO 
 
O presente Resumo Não Técnico (RNT) descreve, de forma sumária e em linguagem 

acessível à generalidade do público interessado, as matérias referentes ao Estudo de Impacte 

Ambiental (EIA) do projeto de ampliação da pedreira N.º 5633, denominada “Laje Negra”, 

tendo como finalidade constituir o documento de suporte ao procedimento de Consulta 

Pública, a realizar em sede de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), conforme estabelecido 

no D. L. 151-B/2013, de 31 de outubro. 

 

A empresa proprietária da pedreira Laje Negra e proponente do projeto em avaliação tem a 

designação social de GRANITOS SÃO MARTINHO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA., com 

sede em Estrada dos Arcos, Edifício Mário Gomes, Bloco B, 1.º Esq.º, 4950-438 Monção, 

distrito de Viana do Castelo. Trata-se de uma empresa especializada na exploração de rochas 

ornamentais, inserida no grupo DFG (DAVID FERNÁNDEZ GRANDE), grupo multinacional 

espanhol com sede em Vigo (Pontevedra). 

 

Este projeto encontra-se em fase de execução e refere-se à ampliação de uma pedreira de 

granito ornamental, dos atuais 4,98 ha licenciados para uma área total de 45,3 ha, estando 

sujeito a AIA, nos termos do D. L.151-B/2013, de 31 de outubro, constituindo a Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-Norte), a Autoridade de Avaliação 

de Impacte Ambiental, e a Direção Regional de Economia do Norte (DRE-Norte), a entidade 

licenciadora.  

 

A realização do EIA teve início em março de 2012 e a conclusão dos últimos trabalhos em 

novembro do mesmo ano. Após um período de apreciação do EIA pela empresa proponente, 

que envolveu o ajustamento de algumas componentes do Plano de Pedreira, procedeu-se à 

revisão e atualização do estudo e posterior edição em setembro de 2013. 
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Na elaboração deste RNT foram consideradas as especificações da Portaria 330/2001, de 2 

de abril e as publicações “Critérios de Boa Prática para o RNT” da Agência Portuguesa do 

Ambiente (APA, 2008) e “Critérios para a Fase de Conformidade em AIA” do Ministério do 

Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional (MAOTDR, 2008).   
 

O presente RNT consiste na versão primordialmente submetida a Avaliação de Impacte 

Ambiental, reformulada de forma a incorporar a informação adicional solicitada pela 

Autoridade de AIA, em 11 de dezembro de 2013. 
 

2 – LOCALIZAÇÃO E ACESSOS 
 
A pedreira Laje Negra situa-se no lugar de Pelouros, pertencente à freguesia de Gondomil, no 

concelho de Valença, distrito de Viana do Castelo. Este estabelecimento encontra-se inserido 

num meio rural caracterizado por um relevo bastante acidentado, onde predominam os 

afloramentos rochosos e os povoamentos de pinheiro-bravo, localizando-se cerca de 6,4 km a 

Sudeste da sede do concelho, numa zona consideravelmente afastada de aglomerados 

populacionais (Quadro 2.1). 
 
Quadro 2.1 – Aglomerados populacionais mais próximos da pedreira Laje Negra. 

Aglomerados populacionais Distância à pedreira 
(m) 

Posicionamento geográfico 
relativamente à pedreira 

Quebrada (Sanfins) 880 WNW 

Soutelo (Sanfins) 1300 NNW 

Taião de Cima (Taião) 2250 WSW 

Bouça Velha (Gondomil) 1230 NNE 

Fujacos (Gondomil) 1180 NNE 

Cima de Vila (Boivão) 1350 ENE 

Distância à pedreira: medida de uma linha reta entre o limite da área da pedreira e o limite imediato da povoação. 

 
O acesso rodoviário à pedreira Laje Negra faz-se a partir do km 8 da EN101                

(Valença - Monção), junto à povoação de Friestas, onde se acede à EM506 em direção a 

Gondomil e Fujacos. Após um percurso de aproximadamente 2,8 km na EM506, encontra-se 

a povoação de Fujacos, após a qual se segue à direita por uma estrada alcatroada, 

percorrendo-se cerca de 340 m até se encontrar uma derivação à esquerda para um estradão 

em terra batida com a indicação “Granitos São Martinho”. Neste estradão, cujo troço final já se 

encontra asfaltado, percorre-se cerca de 1,5 km até à entrada principal da pedreira. 
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A figura seguinte representa a localização da pedreira Laje Negra, à escala 1/25 000, onde se 

pode observar a fisiografia da área em estudo e o enquadramento da pedreira em relação aos 

aglomerados populacionais, eixos viários e hidrografia da sua envolvente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Área em estudo

Pedreira Laje Negra

Vila Nova de
Cerveira Paredes de Coura Arcos de Valdevez

Valença

Monção

Pedreira N.º 5633 “Laje Negra”
Freguesia: Gondomil
Concelho: Valença

Unidade de Projeto: Designação do Projeto:

Elaborado por:

Rua João Lúcio Azevedo
n.º 53, 1.º Andar, Sala 5
4200-339 Porto

Ampliação da Pedreira Laje Negra

Coordenadas Retangulares
Hayford-Gauss

Datum 73

Figura 1

Escala: 1/25 000

Designação da Peça Desenhada:

Estrada dos Arcos
Edifício Mário Gomes
Bloco B, 1.º Esquerdo
4950 - 438 Monção

Enquadramento Geográfico da
Pedreira Laje Negra

GEOMEGA
GEOTECNIA E AMBIENTE, LDA.

Empresa Proponente:

O
ce

a
n

o
A

tlâ
n

tic
o

E
sp

a
n

h
a

Braga

Bragança

Porto

Aveiro Viseu

Coimbra

Leiria

Santarém

Castelo Branco

Portalegre

Lisboa

Setubal Évora

Beja

Faro

Viana do Castelo

Vila Real

Guarda

Extractos das Cartas n.º2 e n.º7, do Instituto Geográfico do Exército.Extratos das Cartas n.º2 e n.º7, do Instituto Geográfico do Exército.P=256914M
=

-3
9
6
2
5

P=256914M
=

-3
9
6
2
5

P=263299

M
=

-3
1
9
7
8



 

 
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA N.º 5633 “LAJE NEGRA” 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL - RESUMO NÃO TÉCNICO 

5

3 – ANTECEDENTES 
 
A área da pedreira Laje Negra insere-se em terrenos baldios da freguesia de Gondomil, para 

a exploração dos quais a empresa proponente dispõe de um contrato celebrado com o 

Conselho Diretivo dos Baldios de Gondomil.  

 

A pedreira Laje Negra encontra-se licenciada pela Câmara Municipal de Valença desde 1989, 

licenciamento este que, em 1996, transitou para a competência da então Direção Regional da 

Indústria e Energia do Norte (DRIE-N), tendo a pedreira ficado com uma área licenciada de 

4,98 ha. 

 

Com a entrada em vigor do D. L. 270/2001, de 6 de outubro, as pedreiras licenciadas ficaram 

obrigadas, sem prejuízo das respetivas licenças, a adaptar as explorações às exigências do 

novo diploma, complementando os documentos técnicos necessários para esse efeito e 

submetendo-os à entidade licenciadora, conforme estabelecido no Art.º 63.º deste diploma 

legal.  

 

A empresa exploradora apresentou à DRE-Norte o plano de adaptação do licenciamento da 

pedreira, conforme previsto no D. L. 270/2001, de 6 de outubro (na altura ainda em vigor sem 

alterações), tendo, no decorrer deste processo, a entidade licenciadora comunicado à 

empresa exploradora que deveria apresentar um Estudo de Impacte Ambiental, por considerar 

que a área intervencionada da pedreira configurava uma ampliação da mesma. 
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4 – DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 
4.1 – ÂMBITO E OBJETIVOS 
 
O projeto de ampliação da pedreira Laje Negra é consubstanciado num Plano de Pedreira, 

composto, entre outras peças técnicas, por um Plano de Lavra e por um Plano Ambiental de 

Recuperação Paisagística (PARP), realizado de acordo com as especificações do                  

D. L. 270/2001, de 6 de outubro, alterado e republicado pelo D. L. 340/2007, de 12 de outubro. 

 

As principais componentes do Plano de Pedreira relacionam-se com o método de exploração 

do maciço granítico e com a recuperação ambiental e paisagística que será levada a cabo nas 

áreas exploradas. 

 

O Plano de Pedreira agora submetido a licenciamento incide sobre uma área total de 45,3 ha, 

a afetar à exploração do maciço granítico e às instalações anexas, tendo com objetivo 

assegurar a continuidade da pedreira Laje Negra.  

 

4.2 – SISTEMA DE EXPLORAÇÃO 
 
4.2.1 – MÉTODO DE DESMONTE 
 
Previamente ao avanço da exploração procede-se à remoção do estrato arbustivo e dos solos 

de cobertura para colocar à vista o maciço rochoso e, deste modo, criar as condições 

necessárias à realização do desmonte de rocha. Os solos de cobertura são armazenados em 

pargas para posterior utilização nas ações de recuperação ambiental e paisagística das áreas 

exploradas da pedreira. 

 

A ampliação da pedreira não irá alterar o método de exploração atualmente em prática na 

pedreira, o qual consiste no desmonte a céu-aberto por degraus direitos, com extração de 

blocos de granito por corte com fio diamantado, uma técnica eficaz para se realizar o arranque 

de rocha com precisão e a custos operacionais controlados. 

 

A operação de corte por fio diamantado inicia-se com a realização de furos perpendiculares e 

paralelos à frente livre de desmonte, recorrendo a perfuração pneumática - martelo 

pneumático de coluna. A interseção dos furos verticais com os horizontais forma os planos 
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verticais de corte, definindo, respetivamente, a altura e a largura do bloco a extrair e a 

interseção dos furos horizontais entre si forma o plano horizontal de corte. Através do canal 

formado pelos furos intersetados faz-se passar o fio diamantado, com a utilização de fios 

guias de nylon. Uma vez colocada a máquina de corte em posição, o fio diamantado é 

passado pelas roldanas e poli da máquina, unindo as suas duas extremidades, iniciando-se a 

operação de corte.   

 

Fotografias 4.1 e 4.2 – Operações de corte por fio diamantado na pedreira Laje Negra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com este método de desmonte são extraídos grandes blocos de granito de formato 

paralelepipédico, com cerca de 320 m3 (10,00m x 4,00m x 8,00m), que depois são submetidos 

a esquartejamento para serem subdivididos em blocos com as dimensões comerciais, regra 

geral, com cerca de 6,7 m3 (3,00m x1,40m x 1,60m).  

 

O esquartejamento dos blocos é realizado com a utilização de martelos pneumáticos manuais 

ou por uma coluna de perfuração, estando ainda a pedreira apetrechada com banqueadores 

equipados com vários martelos perfuradores em linha. Os furos são abertos em linha com 

reduzido espaçamento, criando os planos de fraqueza pelos quais o bloco é forçado 

mecanicamente (cunhas distensoras introduzidas nos furos) a individualizar as suas faces 

prontas.   

 

Esta técnica pode também ser utilizada na extração dos grandes blocos, em integração com o 

método de corte por fio diamantado, quando não existe alguma das frentes livres para se 

realizar o furo horizontal necessário para constituir o canal por onde passar o fio diamantado. 

Nesta situação, a coluna de perfuração pneumática acima referida permite obter um plano de 
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fraqueza no maciço que se pretende extrair, através da realização de vários furos de pequeno 

diâmetro dispostos em linha e pouco espaçados entre si. O arranque do grande bloco pela 

face fragilizada é forçado por ação mecânica ou com a utilização de baixas cargas de 

explosivo, distribuído por alguns dos referidos furos.  

 

Para além da utilização pontual de explosivos na extração dos blocos, os explosivos são 

utilizados no desmonte de zonamentos do maciço rochoso que, devido, quer a um elevado 

grau de alteração da rocha, quer a uma densidade de fracturação desfavorável, não permitem 

a extração de blocos comercializáveis e impedem a acessibilidade aos zonamentos 

efetivamente produtivos.  

 

Tratando-se de uma pedreira de rocha ornamental, em que a finalidade é extrair blocos 

compactos e sem fissuras que possam condicionar o seu valor comercial, as cargas de 

explosivo utilizadas são mínimas, de modo a não provocar vibrações que possam “ferir” a 

massa rochosa confinante com potencialidades de exploração.  

 

Da exploração da pedreira Laje Negra resultarão degraus com uma altura que poderá variar, 

em média, entre os 6 m e os 12 m durante a fase de exploração, não devendo exceder os    

10 m no final da exploração. Em termos de largura, os degraus terão uma largura 

suficientemente ampla, entre os 15 m e os 20 m, durante a fase de exploração, para a 

movimentação em segurança de pessoal e máquinas, prevendo-se que no final da 

exploração, apresentem uma largura mínima de 2 m.  

 

A peça desenhada seguinte representa o modelo de lavra previsto para o final da exploração. 
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4.2.2 – REMOÇÃO, CARGA E TRANSPORTE 
 
A remoção dos blocos de granito, das frentes de desmonte para o parque de armazenamento 

de blocos da pedreira, é efetuada por uma pá-carregadora munida de garfo frontal. Uma vez 

no parque de blocos, estes são marcados e catalogados, ficando aptos a serem expedidos da 

pedreira.  

 

Da atividade de exploração resultam fragmentos de rocha granítica sem potencialidades de 

aproveitamento, vulgarmente designados por escombros. A remoção dos escombros é 

efetuada das frentes de desmonte para as zonas já exploradas da pedreira, neste caso com a 

utilização de uma escavadora giratória e uma pá-carregadora munida de balde frontal que 

depositam diretamente os escombros nas zonas exploradas à retaguarda dos desmontes ou, 

quando necessário, carregam os escombros num dumper que efetua o seu transporte para 

áreas exploradas mais afastadas da frentes de desmonte.  

 

4.2.3 – DEPOSIÇÃO DOS ESCOMBROS NOS VAZIOS DA ESCAVAÇÃO 
 
Conforme acima referido, os escombros serão depositados nas áreas exploradas, à medida 

do avanço da exploração, indo deste modo preencher os vazios da escavação com 

repercussões positivas ao nível da recuperação ambiental e paisagística da pedreira. 

 

A deposição dos escombros será efetuada segundo as disposições do D. L. 10/2010, de 4 de 

fevereiro (alterado pelo D. L. 31/2013, de 22 de fevereiro), o qual estabelece o regime jurídico 

a que está sujeita a gestão de resíduos das explorações de depósitos minerais e de massas 

minerais, designados por resíduos de extração. 

 

Neste sentido, o Plano de Pedreira encerra um plano de gestão de resíduos de extração que 

define as condições de deposição dos escombros, de forma a garantir a estabilidade física e 

química dos materiais depositados, estando esta operação de deposição dos escombros 

contemplada no Plano de Monitorização que integra o EIA. 
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4.2.4 – ARMAZENAMENTO DAS TERRAS DE COBERTURA 
 
As terras de cobertura que resultarem da decapagem dos terrenos serão armazenadas em 

pargas de modo a serem reutilizadas nas zonas exploradas da pedreira, aquando da 

implementação das medidas de recuperação paisagística, tendo em vista a reconstituição dos 

solos e do coberto vegetal.   

 

4.2.5 – PRODUÇÃO ANUAL E PRAZO DE EXPLORAÇÃO 
 
A produção anual da pedreira Laje Negra será da ordem de 26 000 m3 de blocos de granito. 

 

Face ao volume útil de granito estimado na área da pedreira, prevê-se um prazo de 

exploração de cerca de 40 anos.  

 

4.3 – EXPEDIÇÃO DOS BLOCOS DE GRANITO 
 
Os blocos de granito são expedidos da pedreira por camião para unidades externas de 

transformação (serrações de granito).  

 

Os camiões de expedição utilizam a rede rodoviária regional em direção aos diferentes 

pontos de destino, prevendo-se um tráfego médio diário (TMD) de 12 camiões.      

 

4.4 – ANEXOS DE PEDREIRA 
 
Os anexos de pedreira cingem-se a um pequeno edifício destinado às instalações sociais 

(balneários e sanitários) e um telheiro para aparcamento dos equipamentos da exploração, 

estando prevista a construção de um novo edifício para apoio às atividades de exploração 

(armazenamento de materiais e equipamentos). 

 

Grande parte da área prevista no Plano de Lavra para anexos de pedreira, destina-se a ser 

ocupada pelo parque de blocos cujo armazenamento e movimentação em segurança exige 

uma área disponível relativamente ampla e com superfície regularizada.  
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Os blocos de granito extraídos da pedreira Laje Negra são expedidos sem qualquer 

transformação prévia, pelo que não está prevista a instalação na pedreira de unidades de 

transformação de pedra ou outras instalações industriais anexas. 

 

4.5 – EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA EXPLORAÇÃO 
 
O quadro seguinte indica os equipamentos afetos às atividades de exploração do maciço 

granítico.  

 
  Quadro 4.1 – Equipamentos da pedreira. 

Tipo Marca/Modelo Quantidade 

Escavadora-giratória  O&K MH6 1 

Pá-carregadora   CATERPILLER 988 F 2 

Dumper  VOLVO A40 1 

Perfuradora TAMROCK RANGER 500 1 

Martelo pneumático de 
coluna 

SEGEDA MRS 1,5 e 
MSL/MS100 2 

Banqueador de martelos 
pneumáticos  

SEGEDA BS2 MS/85 e 
BS MS/90 2 

Martelo pneumático manual HALCO DA80X 6 

Máquina de corte por fio 
diamantado GRANIROC 2 

Compressor elétrico BETICO LK4 2 

Compressor diesel ATLAS COPCO XAS 175 2 

                                                               Total                      21 

 

Os equipamentos indicados no quadro acima encontram-se em laboração na pedreira, sendo 

suficientes para corresponder aos requisitos do projeto de ampliação, pelo que, embora 

possam vir a ser incorporados novos equipamentos (substituição dos existentes ou novas 

unidades) durante a vida útil da pedreira, não se prevê que a capacidade produtiva nesta 

instalada venha a diferir substancialmente das condições atuais. 
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4.6 – TRABALHADORES E HORÁRIO DE LABORAÇÃO 
 
O quadro seguinte indica as funções e o número dos trabalhadores afetos à pedreira. 

 
                   Quadro 4.2 – Trabalhadores da pedreira. 

Funções  Número 

Encarregado  1 

Manobradores de máquinas  4 

Pedreiros  8 

Serventes  3 

Total 16 
 

Tal com se referiu para os equipamentos, também o atual quadro de pessoal será suficiente 

para levar a cabo a ampliação da pedreira, sendo, contudo, previsível que ao longo da vida 

útil da pedreira venham a ser admitidos novos funcionários, quer por substituição dos atuais 

trabalhadores (por reforma, recolocação, etc.), quer por criação de novos postos de trabalho.  

 

A pedreira labora das 08:00 horas às 18:00 horas, com intervalo das 12:00 horas às 14:00 

horas, de segunda-feira a sexta-feira. 

 

4.7 – FONTES DE ENERGIA 
 
As fontes de energia do processo produtivo da pedreira são o gasóleo e a eletricidade. 

 

O gasóleo é o combustível utilizado pelos equipamentos móveis da pedreira, sendo fornecido 

por uma empresa distribuidora de combustíveis, e a eletricidade é a fonte energética de 

equipamentos como o compressor fixo e a máquina de corte por fio diamantado, sendo 

adquirida à rede elétrica nacional.  

 

4.8 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
 
A pedreira não tem furos de captação de água subterrânea, fazendo a utilização da água que 

brota de um pequeno veio de água sub-superficial localizado na zona de cotas mais elevadas 

da área da pedreira (setor W).  
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Esta água é canalizada para um depósito a partir do qual é distribuída na pedreira, sendo 

utilizada nas instalações sociais, nas operações de desmonte, nomeadamente na perfuração 

e no corte por fio diamantado, e na aspersão para despoeiramento.  

 
Para o consumo dos trabalhadores é disponibilizada água engarrafada (garrafas e garrafões), 

adquirida no comércio local. 

 
4.9 – EFLUENTES LÍQUIDOS 
 
Na pedreira Laje Negra não são originados efluentes líquidos industriais.   

 
Os efluentes domésticos originados nas instalações sociais são enviados a fossa séptica, 

seguida de poço absorvente, devidamente dimensionada para o número de utilizadores.       

 
Está previsto instalar na pedreira um sistema de drenagem destinado a encaminhar para uma 

bacia de decantação as águas que precipitam na pedreira, a partir da qual poderão ser 

libertadas para a rede de drenagem envolvente nas devidas condições de qualidade. 

  

4.10 – RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E PAISAGÍSTICA 
 
O Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP), integrante do Plano de Pedreira, 

define as medidas a implementar na pedreira Laje Negra que permitirão a sua integração 

paisagística na envolvente natural durante a exploração e o restabelecimento do equilíbrio 

biológico e cénico do espaço afetado no final da exploração. 

 
O PARP propõe uma recuperação ambiental e paisagística faseada que envolve medidas a 

implementar no curto-prazo (Fase I), medidas a implementar durante a exploração da 

pedreira, em articulação com o desenvolvimento da lavra (Fase II) e medidas a implementar 

no final da exploração (Fase III). 

 
As medidas propostas para o curto-prazo (Fase I) são medidas de integração paisagística e 

de prevenção da eficácia das subsequentes fases de recuperação e consistem na 

preservação das zonas de defesa e outras áreas do interior da pedreira providas de coberto 

vegetal, para as quais não está previsto ampliar a exploração, no armazenamento dos solos e 

compostos vegetais resultantes das decapagens e na realização de desmontes de acordo 

com as boas práticas de exploração a céu-aberto, cumprindo os parâmetros geométricos 

estabelecidos no Plano de Lavra. 
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Durante a fase de exploração, em articulação com o Plano de Lavra, as medidas propostas 

pelo PARP (Fase II) contemplam o enchimento da escavação com os escombros resultantes 

da exploração da pedreira, a modelação das bancadas que forem sendo dadas como 

exploradas nas zonas mais elevadas da pedreira e que não serão preenchidas com os 

escombros, a abertura de covas para plantação de árvores nestas bancadas superiores e nos 

patamares formados pelos escombros, a reposição das terras vegetais armazenadas, a 

constituição de um coberto vegetal com espécies características da região, o ordenamento da 

drenagem das águas pluviais na periferia da área de exploração da pedreira e a instalação de 

um sistema de rega abrangendo toda a área de exploração recuperada. 

 

As terras vegetais armazenadas serão utilizadas para preencher as covas previamente 

abertas nas banquetas e nos patamares dos aterros de escombros, assim como para 

constituir camadas nestes patamares. Nas covas, o PARP propõe a plantação de        

pinheiro-bravo, por ser uma espécie característica da região, predominante na envolvente 

natural da pedreira e com boa capacidade de adaptação a ambientes rochosos. Nos pisos das 

bancadas e nos respetivos taludes, assim como nos taludes e patamares formados pelos 

escombros, proceder-se-á a sementeiras de espécies arbustivas e herbáceas características 

da região, sendo proposto o método de hidrossementeira. 

 

Com o objetivo de impedir escorrências torrenciais de águas pluviais pelos taludes do rebordo 

da escavação, que poderiam danificar os elementos em recuperação, o PARP prevê a 

instalação de valetas de drenagem ao longo do perímetro da pedreira, nas zonas em que os 

terrenos envolventes apresentam cotas superiores às da área da pedreira.   

 

No final da exploração ou fase de desativação (Fase III), serão recuperadas as últimas zonas 

de exploração e de deposição de escombros, de acordo com as metodologias descritas para 

a fase de exploração. Paralelamente, decorrerão as ações de recuperação paisagística da 

área de anexos de pedreira e da grande plataforma que se encontrará formada na zona 

central da pedreira.   

 

Para estas áreas mais amplas e de topografia aplanada, com boa exposição solar e 

protegidas dos ventos pelo efeito dos taludes contíguos, o PARP preconiza a criação de 

espaços de maior diversidade biológica e cénica, propondo a plantação de carvalho-negral e 

sementeiras de espécies arbustivas e herbáceas características da região.  
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O PARP integra ainda um conjunto de medidas de monitorização e de proteção dos 

elementos em recuperação, das quais se destaca a monitorização da estabilidade dos 

terrenos, das condições de drenagem, das condições de preservação dos solos e do estado 

de desenvolvimento das espécies vegetais, tendo em vista a implementação atempada das 

ações corretivas que se revelarem necessárias. 

 

A peça desenhada seguinte representa o modelo de recuperação ambiental e paisagística 

previsto para o final da exploração da pedreira Laje Negra. 
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5 – DESCRIÇÃO DO AMBIENTE AFETADO, DOS EFEITOS (IMPACTES) 
E DAS MEDIDAS PREVISTAS 
 

A área em estudo insere-se no Maciço Antigo, mais concretamente na Zona Galiza         

Média – Trás-os-Montes, a cerca de 6 km a Este de Valença, numa área onde dominam as 

formações graníticas, ocorrendo na área da pedreira Laje Negra um granito porfiróide, de grão 

médio a grosseiro, de cor cinza clara e com leve tonalidade rosa, comercialmente designado 

por Rosa Monção. 

 

Em termos geomorfológicos, a área em estudo insere-se numa região caracterizada por uma 

acentuada fragmentação do relevo, marcado por sucessões de elevações separadas pelos 

vales associados aos principais rios da região e seus afluentes. Concretamente na área em 

estudo, as elevações topográficas dispõem-se a diferentes altitudes e, em geral, com 

encostas declivosas, encaixando pequenos vales por onde correm linhas de água sazonais, 

com a exceção do setor Nordeste daquela área, onde os vales se tornam progressivamente 

mais abertos e aplanados em direção ao rio Minho. 

 

O relevo da região e a sua relativa proximidade ao litoral são fatores determinantes do clima 

que, assim, se caracteriza como temperado, com um período chuvoso extenso e um período 

seco curto com défice hídrico moderado no verão, manifestando elevada humidade do ar ao 

longo de todo o ano e nebulosidade persistente. 

 

A pedreira Laje Negra situa-se numa zona de encosta voltada para Nordeste da elevação de 

Pelouros (394 m), desenvolvendo-se entre as cotas 360 m, a poente, e 110 m, a nascente, 

onde termina próximo do pequeno vale da ribeira da Furna, um afluente do rio Manco, por seu 

turno, afluente do rio Minho.  

 

Inserida na bacia hidrográfica do rio Minho, a área em estudo tem uma drenagem superficial 

bastante expressiva, direcionada para o rio Manco e para o ribeiro da Lara, ambos afluentes 

do rio Minho, com exceção de uma pequena zona no setor Sudoeste desta área em que a 

drenagem se processa para o ribeiro dos Cavaleiros, afluente do rio Gadanha, por sua vez 

também afluente do Minho.  
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A área da pedreira Laje Negra não é atravessada por linhas de água, efetuando-se pela sua 

envolvente a drenagem de duas linhas de água sazonais: a ribeira da Furna e um afluente 

desta, o regato de S. Lourenço. A ribeira da Furna constitui a linha de água mais próxima da 

pedreira, drenando por um vale encaixado com orientação Sul – Norte, grosso modo paralelo 

à delimitação nascente da pedreira, ponto a partir do qual se torna progressivamente mais 

largo para Norte até afluir no rio Manco, junto à povoação de Fujacos.  

 

No que diz respeito à hidrologia subterrânea, a área em estudo insere-se no sistema aquífero 

Maciço Antigo Indiferenciado, concretamente na massa de água subterrânea Maciço Antigo 

Indiferenciado da Bacia do Minho, tratando-se de um sistema aquífero com baixa 

permeabilidade e consequente baixa aptidão hidrogeológica. As condições observadas na 

pedreira levam a concluir que a exploração não afeta o nível freático do aquífero subjacente 

ao local de intervenção.  

 

Do ponto de vista paisagístico, destacam-se na área em estudo, para além de um relevo 

fragmentado e acidentado, a presença de extensas áreas de afloramentos rochosos nas 

zonas de maior altitude, seguidas por áreas de floresta de produção nas zonas de encostas 

mais suaves e áreas agricultadas nas zonas de vale associadas a cursos de água sazonais e 

aos aglomerados populacionais.  

 

Fotografias 5.1 e 5.2 – Vistas da envolvente da pedreira Laje Negra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A área da pedreira insere-se num local de cariz rochoso que não abrange os espaços urbanos 

ou urbanizáveis associados aos aglomerados populacionais situados na área em estudo, face 

aos quais se encontra distante e bastante isolada em termos do seu enquadramento visual e 

paisagístico. 
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Nas áreas de afloramentos rochosos a cobertura vegetal é escassa consistindo, 

essencialmente, num estrato arbustivo de pequeno porte, pouco denso e pouco diversificado, 

que subsiste em pequenas bolsadas de solos pouco desenvolvidos, ocorrendo por vezes 

unidades dispersas ou pequenas formações de pinheiro-bravo. À medida que desce de 

altitude, nas áreas de relevo mais suave, toma lugar a floresta de produção, com um coberto 

vegetal denso à base de pinheiro-bravo, por vezes em consociação com o eucalipto, fazendo 

esbater as diferenças de altitude e as formas relativas de exposição das encostas. 

 

Os campos agrícolas são, em geral, de pequena dimensão, por vezes dispostos em socalcos 

compartimentados por sebes arbustivas, ramadas de vinha ou muros de pedra. Junto aos 

cursos de água, ocorrem espécies arbóreas típicas de solos húmidos, destacando-se os 

salgueiros e os amieiros. Na envolvente das áreas agrícolas e onde o relevo se torna mais 

acentuado ocorrem densas matas de pinhal-bravo, podendo ainda observar-se soutos e 

carvalhais em locais mais recônditos que vão subsistindo ao avanço do pinheiro e do 

eucalipto.  

 

A escassez de solos e a baixa densidade e diversidade do coberto vegetal conferem à área 

da pedreira e à sua envolvente um valor paisagístico e ecológico pouco relevante, não 

constituindo uma área com potencialidades para a presença da maioria das espécies animais 

assinaladas para a região, em particular as mais sensíveis e que requerem especial estatuto 

de conservação. 

 

A pedreira Laje Negra não interfere com as zonas de maior valor ecológico identificadas na 

sua envolvente, como são as zonas de vale associadas a cursos de água acima descritas, 

distando consideravelmente das áreas sensíveis referenciadas na região, designadamente 

áreas protegidas, Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação, zonas de 

proteção especial ou áreas de proteção da flora e da fauna. 

 

A área da pedreira está integralmente classificada como “Espaço para indústria extrativa” no 

Plano Diretor Municipal de Valença, inserindo-se simultaneamente em Reserva Ecológica 

Nacional (REN) e em Espaço Florestal, sendo que o projeto de ampliação cumpre todas as 

especificações legais estabelecidas nos regimes jurídicos relativos a estes domínios de 

Ordenamento. 
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Na área em estudo existem três locais com interesse geológico/geomorfológico, designados 

por “Alto dos Teares” (freguesia de Sanfins, Valença), “Castelo da Furna” (freguesia de 

Boivão, Valença) e “Castelo de S. Martinho da Furna” (freguesia de Abedim, Monção), todos 

localizados a mais de 1 km de distância da pedreira em estudo.  

 

Quanto à potencial afetação de valores patrimoniais arqueológicos e arquitetónicos, os 

imóveis e os sítios arqueológicos referenciados para a área em estudo encontram-se 

afastados da área da pedreira (a mais de 1 km). Dos trabalhos de prospeção arqueológica 

efetuados na área da pedreira e sua envolvente próxima verificou-se a ausência de 

ocorrências arqueológicas. 

 

As condições biofísicas que caracterizam o local onde se insere a pedreira Laje Negra, dos 

pontos de vista da paisagem, dos solos, da ecologia, da hidrologia e da hidrogeologia, a 

conformidade da pedreira com as políticas de Ordenamento do Território, estabelecidas a 

nível local e regional, assim como o seu enquadramento isolado relativamente a aglomerados 

populacionais e valores patrimoniais de interesse público, são favoráveis à prática da 

atividade extrativa, prevendo-se efeitos negativos pouco importantes nestes domínios na fase 

de ampliação da pedreira.  

 

O EIA analisou ainda os efeitos que podem ser exercidos nestes domínios, nomeadamente ao 

nível dos solos e da qualidade da água, pelos resíduos industriais produzidos na pedreira 

(sucatas, óleos usados, etc.), concluindo que esses efeitos terão uma baixa probabilidade de 

ocorrência, face às tipologias e às quantidades dos resíduos identificados, bem como aos 

procedimentos que se verificaram na pedreira para a gestão dos mesmos, nomeadamente 

quanto ao armazenamento temporário e expedição para unidades externas de tratamento e 

valorização, encontrando-se a empresa exploradora inscrita no Sistema Integrado de Registo 

de Resíduos da Agência Portuguesa do Ambiente (SIRAPA). 

 

Não obstante, o EIA preconiza para todos os domínios biofísicos medidas minimizadoras dos 

efeitos ambientais previstos, as quais, resumidamente, são assim traduzidas: 

 

  Promoção do aproveitamento sustentado do recurso geológico, assente na aplicação das 

melhores práticas mineiras, seguindo com critério o método de exploração do Plano de 

Lavra, a par da implementação faseada do PARP; 
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 Implementação de ações conducentes ao correto armazenamento dos solos que serão 

removidos das áreas a explorar; 

 

 Preservação dos solos e do coberto vegetal das zonas da pedreira para as quais não está 

previsto desenvolver a exploração; 

 

 Concentração e organização dos meios e infraestruturas de produção no interior da área 

da pedreira, cumprindo as zonas de defesa e reduzindo as externalidades sobre o 

ambiente da envolvente; 

 

 Instalação de sistemas de drenagem e de tratamento das águas pluviais por decantação, 

destinados a evitar assoreamentos dos terrenos vizinhos e a degradação da qualidade da 

água dos cursos de água envolventes;  

 

 Melhoria contínua do sistema de gestão de resíduos indústrias implementado na pedreira. 

 

Destacam-se ainda as medidas previstas no PARP, cuja implementação permitirá minimizar e 

compensar, de forma faseada ao longo da exploração, os efeitos negativos em grande parte 

dos domínios biofísicos, com principais repercussões ao nível da paisagem e das condições 

ecológicas, através da prevista deposição dos escombros nos vazios da escavação, seguida 

da reposição dos solos e da reconstituição do coberto vegetal em toda a área intervencionada 

na pedreira. 

 

Relativamente aos efeitos negativos que são exercidos noutros domínios ambientais, como o 

ambiente acústico, a qualidade do ar e as vibrações, cujas fontes identificadas na pedreira 

são, respetivamente o ruído emitido pelos equipamentos móveis e fixos ao serviço, a 

perfuração de rocha e a circulação dos equipamentos em acessos não pavimentados, e o 

desmonte de rocha por ação de explosivos, as análises efetuadas no EIA assentaram nos 

resultados obtidos em campanhas de amostragens/medições realizadas para este estudo na 

envolvente da pedreira Laje Negra, junto aos aglomerados populacionais mais próximos e 

potencialmente mais expostos às emissões provenientes da pedreira. 
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Os resultados obtidos nestas campanhas de medições evidenciaram o cumprimento dos 

valores limite estabelecidos na legislação e normas aplicáveis a cada um destes domínios 

ambientais, indicando que a atividade da pedreira não provoca incomodidade ou danos nos 

aglomerados populacionais situados na sua envolvente, nem afeta, de um modo geral, com 

significado a qualidade do ambiente. Na origem desta situação identificaram-se na pedreira 

Laje Negra os seguintes principais fatores: 

 

 A utilização do corte de rocha por fio diamantado, método que não produz níveis de ruído, 

nem de empoeiramento com significado; 

 A utilização de água na perfuração do granito (martelo pneumáticos) e para aspersão nos 

acessos interiores; 

 A utilização de equipamentos recentes e em bom estado de manutenção, aliada a uma 

relativamente baixa circulação destes na pedreira; 

 A utilização de baixas cargas de explosivo no desmonte de rocha. 

 

Também para estes domínios ambientais, o EIA propõe um conjunto de medidas destinadas a 

assegurar a continuidade do cumprimento dos valores limite legalmente estabelecidos e, por 

conseguinte, o baixo significado dos efeitos produzidos ao longo da vida útil prevista para a 

pedreira. Estas medidas incidem nos seguintes principais aspetos: 

 

 Equipamentos: Recorrer, sempre que possível, ao desmonte por corte com fio 

diamantado (efeitos a minimizar: ruído, empoeiramento); Utilizar equipamentos modernos 

(efeitos a minimizar: ruído); Assegurar o correto funcionamento do sistema de captação 

de poeiras instalado na máquina perfuradora (efeitos a minimizar: empoeiramento). 

 

 Planeamento do processo produtivo: Evitar a dispersão dos desmontes por várias frentes 

de extração (efeitos a minimizar: ruído); Localizar os equipamentos fixos mais ruidosos 

em zonas da pedreira protegidas por barreiras acústicas naturais (efeitos a minimizar: 

ruído); Otimizar continuamente os processos de utilização de explosivos (efeitos a 

minimizar: vibrações); Reduzir ao indispensável o número de detonações diárias (efeitos 

a minimizar: vibrações). 

 

 

 



 

 
AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA N.º 5633 “LAJE NEGRA” 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL - RESUMO NÃO TÉCNICO 

24

 Operações auxiliares: Assegurar a manutenção preventiva dos equipamentos (efeitos a 

minimizar: ruído); Proceder à aspersão de água nos acessos interiores da pedreira 

(efeitos a minimizar: empoeiramento); Realizar a perfuração de rocha para blocos sempre 

com injeção de água no furo (efeitos a minimizar: empoeiramento). 

 

De salientar que a análise dos efeitos ambientais entrou em linha de conta com os efeitos 

cumulativos resultantes da existência de outras pedreiras na envolvente da pedreira em 

estudo. Da análise integrada destes aspetos, realizada para cada um dos domínios 

ambientais considerados no EIA, resultou concluir que a pedreira em estudo não está na 

origem de efeitos cumulativos importantes, considerando os reduzidos efeitos negativos a 

esta intrínsecos no conjunto das unidades extrativas identificadas. 

  

No que se refere aos efeitos negativos do tráfego de camiões de expedição de granito sobre 

as rodovias utilizadas, verificou-se que, aliado ao relativamente baixo tráfego de camiões, 

estes percorrem poucos quilómetros por rodovias locais, as quais apresentam condições de 

segurança para processar este tipo de tráfego, até acederem à rede rodoviária principal, não 

tendo sido identificadas situações críticas relacionadas com pressões ou incómodos nas 

populações. Neste âmbito, as medidas propostas no EIA preconizam a utilização de camiões 

de expedição de fabrico recente, em boas condições de manutenção e de transporte das 

cargas, a sensibilização dos camionistas para a necessidade de redobrar os cuidados de 

condução em zonas habitacionais, a planificação das atividades de transporte e a promoção 

do diálogo com as entidades públicas com intervenção local, tendo em vista a melhoria das 

condições de segurança rodoviária. 

    

Os resultados globais obtidos nos diferentes domínios ambientais analisados no EIA 

sustentaram a análise dos efeitos na saúde das populações, âmbito em que se concluiu que a 

pedreira não exerce efeitos negativos importantes. 

 

Não estando previstas alterações substanciais ao atual processo produtivo na fase de 

ampliação, não se prevê que ocorram alterações significativas do quadro ambiental 

decorrente da situação atual, caracterizado, como exposto, por efeitos negativos pouco 

importantes sobre a generalidade dos domínios ambientais. Deste modo, com a 

implementação das medidas propostas nesse estudo, a par da correta implementação do 

Plano de Pedreira, poderá ser assegurado o bom desempenho ambiental da pedreira ao 

longo da fase de ampliação.    
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Referem-se, por fim, as questões sócio-económicas, domínio em que as análises efetuadas 

no EIA identificaram importantes efeitos positivos exercidos pela pedreira Laje Negra na 

dinamização da economia local e regional e na criação de emprego direto e indireto, ao 

potenciar a instalação e o fortalecimento de outras atividades económicas no município, a 

montante e a jusante da atividade extrativa, tais como a construção civil, o fabrico e/ou 

comercialização de máquinas e ferramentas, a manutenção/reparação de equipamentos, a 

logística e os transportes e, de um modo geral, as atividades do setor terciário. 

 

As sinergias criadas pelo conjunto das atividades que constituem o tecido empresarial do 

concelho de Valença, entre as quais a pedreira em estudo e outras unidades extrativas, 

favorecem a fixação da população em idade ativa no concelho, condição essencial para 

contrariar a tendência que tem vindo a caracterizar o concelho, particularmente nos anos mais 

recentes, de diminuição da população residente e aumento do índice de envelhecimento.  

 

Com a ampliação da pedreira Laje Negra serão preservados e prolongados no tempo os 

efeitos positivos a esta associados, sendo neste âmbito proposto no EIA um conjunto de 

medidas potenciadoras que passam pela intervenção das entidades públicas com 

competências nos diferentes domínios da atividade extrativa, no sentido de se assegurar a 

sustentabilidade económica, territorial e ambiental desta atividade, e pela gestão da empresa 

exploradora, a quem compete proceder ao aproveitamento sustentado do recurso geológico 

contido na área da pedreira Laje Negra no âmbito de uma política de responsabilidade social, 

prosseguindo os investimentos em novas e mais limpas tecnologias ao dispor da indústria 

extrativa e fazendo acompanhar o desenvolvimento da atividade da pedreira por investimento 

na região, pela criação de emprego e pela qualificação dos seus trabalhadores. 
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6 – DESCRIÇÃO DOS EFEITOS (IMPACTES) RESIDUAIS, DA 

MONITORIZAÇÃO E DAS LACUNAS DE INFORMAÇÃO 
 
Os efeitos residuais (efeitos ambientais que não serão possíveis abolir integralmente no final 

da exploração) foram identificados no EIA nos domínios da geologia, geomorfologia e 

paisagem, prendendo-se com o facto de não ser possível repor integralmente a topografia 

original na área explorada, embora o previsto enchimento da escavação, aliado à substancial 

melhoria das estruturas biológicas e visuais que será conseguida com a implementação do 

PARP, levem a considerar estes efeitos como pouco importantes.  

 

Tendo como objetivo avaliar o desempenho ambiental da pedreira Laje Negra ao longo da 

fase de ampliação, o EIA incorpora um Plano de Monitorização que estabelece a recolha 

periódica de dados sobre o estado do ambiente nos domínios: 

 

 Qualidade do ar (poeiras em suspensão no ar ambiente); 

 Ambiente acústico (ruído / incomodidade); 

 Vibrações; 

 Qualidade da Água (bacia de decantação). 

 Resíduos (Industriais e de Extração); 

 
A periodicidade de recolha de dados (amostragem) proposta no Plano de Monitorização é 

anual para o ambiente acústico e para as vibrações (embora a equacionar decorridas duas 

amostragens) e constante para os resíduos, estando a periodicidade das amostragens de 

poeiras dependente dos valores que forem obtidos na primeira amostragem, conforme 

preconizado em diretrizes oficiais. Quanto à qualidade da água, as amostragens deverão 

ocorrer sempre que se pretenda efetuar a libertação da água clarificada na bacia. 

     

O Plano de Monitorização estabelece também os parâmetros, as metodologias e os locais de 

monitorização, definindo os valores limite a cumprir ou os objetivos a atingir para cada um dos 

domínios ambientais considerados, bem como as medidas que devem ser implementadas 

caso se verifique o incumprimento de algum valor limite ou caso não seja alcançado um 

objetivo definido. 
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As lacunas de informação ao nível bibliográfico identificadas em alguns dos domínios 

ambientais analisados, foram colmatadas com os levantamentos de campo e com as 

campanhas de amostragem/medição realizadas especificamente para o EIA, pelo que essas 

lacunas não condicionaram as conclusões retiradas neste estudo. 

 

7 – EVOLUÇÃO PREVISÍVEL DO AMBIENTE NA AUSÊNCIA DO 

PROJETO 
 
Na ausência de implementação do projeto de ampliação da pedreira Laje Negra, seria 

inevitável o encerramento desta pedreira a curto-prazo, por se ter atingido os limites da sua 

área licenciada. 

 

Considerando as condições ambientais que caracterizam a situação de referência do território 

onde se insere a pedreira Laje Negra e os efeitos ambientais que a implementação do projeto 

de ampliação teria nos diversos domínios analisados no EIA, considera-se que a ausência 

deste projeto não aportaria melhorias significativas às atuais condições ambientais na área 

em estudo. 

 

Por outro lado, com o encerramento da pedreira perder-se-ia a oportunidade de valorizar um 

recurso geológico de reconhecido interesse económico, em conformidade com as políticas de 

desenvolvimento e gestão do território municipal, cessariam os atuais postos de trabalho 

existentes na pedreira, bem como a sua contribuição para a dinamização da economia e do 

mercado de trabalho a nível local e regional. 

 

A eventual implementação antecipada de um plano de recuperação ambiental e paisagística 

na área da pedreira traria melhorias muito localizadas e pouco substanciais às atuais 

condições ecológicas e paisagísticas que não justificariam ou compensariam o encerramento 

da pedreira e o não aproveitamento do recurso geológico. 
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8 – CONCLUSÕES 
 

O EIA a que este RNT se refere teve como objetivos identificar, prever e avaliar os efeitos 

ambientais associados ao projeto de ampliação da pedreira Laje Negra e propor medidas que 

permitam minimizar ou potenciar os efeitos ambientais, respetivamente, negativos ou positivos 

do projeto. 

 

As análises efetuadas nos diversos domínios ambientais tratados no EIA mostram que a 

atividade da pedreira tem vindo a processar-se sem afetar de forma significativa e/ou 

irreversível qualquer valor ambiental, social ou patrimonial, não se prevendo alterações 

significativas do atual quadro de impactes com a implementação do projeto de ampliação. 

 

O EIA conclui que a generalidade dos efeitos ambientais negativos do projeto são pouco 

importantes, como resultado da conjugação de uma série de fatores relacionados com as 

características do local de implantação do projeto, favorável à prática da indústria extrativa, e 

com o próprio projeto de ampliação, elaborado de forma a corresponder a padrões ambientais 

exigentes, no cumprimento dos requisitos técnicos e ambientais legalmente estabelecidos. 

 

O EIA reforça a necessidade da correta implementação do Plano de Pedreira, nomeadamente 

no que se refere à articulação do desenvolvimento da exploração com as medidas de 

recuperação ambiental e paisagística, bem como das medidas definidas no próprio estudo, 

com as quais será possível minimizar e, em alguns casos, suprimir os efeitos negativos da 

atividade da pedreira. 

 

O Plano de Monitorização que integra o EIA funcionará como um sistema eficaz de recolha e 

tratamento sistemático de informação ambiental que permitirá à empresa proponente obter os 

elementos necessários para controlar e assegurar o bom desempenho da pedreira. 

 

No quadro ambiental previsto, os importantes efeitos positivos exercidos no meio             

sócio-económico local e regional fazem expressar um balanço ambiental favorável à 

ampliação da pedreira Laje Negra. 
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