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1. ASPETOS GENÉRICOS
Tendo em consideração as consideração as condicionantes impostas no
relatório efetuado no âmbito do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º340/2007, de 12
de outubro, que serviu de base ao licenciamento provisório da pedreira em
avaliação, deverá ser apresentada demonstração do cumprimento integral de
todas as condicionantes impostas no relatório referido.
Apresentam-se de seguida as condicionantes impostas no relatório efetuado no âmbito do
artigo 5.º do Decreto-Lei n.º340/2007, de 12 de outubro.
8.1. Reconhecimento do interesse concelhio da pedreira por parte da Câmara Municipal de
Mondim de Basto
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8.2. Apresentação de Estudo de Impacte Ambiental da pedreira de acordo com o disposto na
alínea a) do n.º 2 do anexo II do Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de maio alterado pelo DecretoLei n.º 197/205 de 8 de novembro.
O Estudo de impacte Ambiental (EIA) do Projeto n.º 6657 “Senhora da Graça” foi remetido à
entidade licenciadora, Direção Regional da Economia do Norte em janeiro de 2015, que por
sua vez o remeteu a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN).
8.3. No âmbito da avaliação impacte ambiental deverão ser apresentadas medidas
compensação ambiental a executar na fase de exploração e pós exploração, ficando ainda a
autorização de exploração da pedreira sujeita a parecer relativo ao plano de pedreira de
acordo com o disposto no D.L 270/2001 de 6 de outubro, alterado e republicado pelo D.L.
340/2007 de 12 de outubro.
Como referido no EIA “De forma a melhorar a qualidade visual da região e dar cumprimento às
medidas compensatórias exigidas no licenciamento provisório a “Irmãos Mota da Silva, Lda.”
irá proceder à recuperação de uma área ardida no concelho de Mondim de Basto, equivalente
à área a licenciar. Assim, uma área equivalente ardida desta região será diluída na paisagem
mediante recuperação, uma vez que a implementação desta pedreira, para além da
recuperação paisagística da sua área explorada, implica como medida compensatória a
recuperação de uma área equivalente. Este aspeto pode ser considerado uma mais-valia no
incremento do valor paisagístico desta região, vastamente descaracterizada pela atividade
mineira.”
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8.4. Apresentação do título comprovativo da propriedade do prédio ou certidão do contrato
quando o explorador não for o proprietário. O contrato celebrado entre o proprietário do
prédio e um terceiro nos termos legais, reveste obrigatoriamente a forma de escritura pública.
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8.5. Apresentação de declaração de conceção provisoria do terreno à exploração de massas
mineiras pelo tempo de vida útil da pedreira, a emitir pela Autoridade Nacional Florestal, uma
vez que a pretensão se situa em Área Florestal Sujeita a Regime Legal Especifico.
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8.6. Verificando-se a existência de linhas de água no local, recomenda-se que seja preservado
o Domínio Hídrico associado.
Por análise da área de implementação do projeto, não se verifica a existência de nenhuma
linha de água. É possível verificar também na Figura n.º 1 referente a carta militar n.º 86 e 87 à
escala 1:25 000 do IGEOE que não existe na área de implantação da pedreira nenhuma linha
de água, cartografada.

Figura n.º 1: Extrato da carta militar de Portugal nº 87, com a localização da “Pedreira Senhora da
Graça”, à escala 1/25 000.)

8.7. Dado que se trata de ocupação de solo rural, e verificando-se a utilização de explosivos,
de geradores e dos próprios reservatórios de combustível, considera-se especial importância a
obrigatoriedade de o estabelecimento respeitara, além da legislação específica aplicável,
aquela que à proteção da floresta diz respeito, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 124/2006, de
28 de junho, com a atual redação.
Importa esclarecer que com referido no EIA o combustível consumido na pedreira,
essencialmente o gasóleo é feito a partir de um autotanque de uma entidade externa que se
desloca à pedreira regularmente para proceder ao abastecimento das máquinas. Desta forma,
não existem na área da pedreira reservatórios de combustível. No que se refere aos explosivos
existe paiol ou paiolim, uma vez que os explosivos são transportados pela empresa
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fornecedora até ao local da pega de fogo e os explosivos que não são utilizados são recolhidos
no final do dia de trabalho, pelo que é sempre feita uma gestão atempada das necessidades de
explosivos. Desta forma, o regime de fornecimento do explosivo é «Regime sem Paiol». Estes
dois fatores diminuem significativamente o risco de incêndio. Contudo a Irmãos Mota da Silva,
Lda. da cumprimento ao Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, com a atual redação,
nomeadamente na sua área a licenciar existem faixas de gestão de combustível, com função
de redução dos efeitos da passagem de incêndios, protegendo de forma passiva os
equipamentos. Toda a área florestar existente na área a licenciar pelos “Irmãos Mota da Silva,
Lda.” é limpa periodicamente, não ocorrendo quaisquer acumulações de sustâncias
combustíveis, como lenha, madeira ou outras substancias altamente inflamáveis. A “Irmãos
Mota da Silva, Lda.” possui uma bacia de decantação com água permanentemente e um jopler
o que lhe permite em casa de uma eventualidade combater facilmente o incêndio. Mais se
informa que todas as máquinas da instalação se encontram equipadas com equipamento de
primeira intervenção, assim como, todas as áreas da área de transformação.
8.8. Apresentação de novas plantas topográficas de modo a que o limite da pedreira/zona de
defesa, diste pelo menos 50 metros da conduta adutora ao deposito de Pedra Vedra (Sistema
de Abastecimento de Santo Apolinário- Abastecimento Publico de Água), uma vez que dista da
mesma unicamente 20,11 metros.
É possível verificar no Anexo n.º I uma planta topográfica (Desenho n.º2 do Plano de Lavra) e
na Figura n.º 2 de modo a que o limite da pedreira/zona de defesa, 50 metros da conduta
adutora ao depósito de Pedra Vedra (Sistema de Abastecimento de Santo ApolinárioAbastecimento Publico de Água).
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Figura n.º 2: Limite da pedreira/zona de defesa, 50 metros da conduta adutora ao depósito de Pedra Vedra (Sistema de Abastecimento de Santo Apolinário- Abastecimento Publico de
Água)

8.9. Apresentação de novas plantas topográficas de modo a que o limite da pedreira/zona de
defesa, diste pelo menos 50 metros da “Casa de Produtos Tradicionais” localizada junto à
estrada da Sr.ª da Graça, uma vez que dista da mesma unicamente 26,71 metros.

É possível verificar no Anexo n.º I uma planta topográfica (Desenho n.º2 do Plano de Lavra) e
na Figura n.º 2 planta topográficas de modo a que o limite da pedreira/zona de defesa, diste
50 metros da “Casa de Produtos Tradicionais”

8.10. Remoção da escombreira localizada nas proximidades das infraestruturas referidas nos
dois pontos anteriores.

É de referir que a referida escombreira próxima das infraestruturas “Casa de Produtos
Tradicionais” e depósito de Pedra Vedra, já se encontra em processo de recuperação,
constituindo também esta área uma área a ser requalificada na Fase I do Plano Ambiental de
Recuperação Paisagística (PARP). É possível verificar nas fotografias abaixo o processo de
recuperação.

Figuras n.º 3: Antiga escombreira em processo de recuperação

8.11. Construção de barreira auditiva e de uma vedação em sebe natural na zona nascente da
pedreira, que confronta com um terreno privado, para o qual já existe uma certidão de
interesse concelhio para a construção de um empreendimento turístico.
De forma a dar cumprimento ao disposto no relatório do artigo 5º do Decreto-Lei n.º 340/2007
de 12 de outubro, onde se refere que na zona nascente, que confronta com um terreno
privado, deverá ser construída uma barreira auditiva e uma vedação em sebe natural, a Irmãos
Mota da Silva, Lda. irá implementada na Fase I do PARP, uma vedação em sebe natural na zona
nascente. É de referir que na zona nascente já existe vegetação natural, pelo que a construção
da sebe não passara de um reforço à essa vegetação. No que se refere a construção de uma
barreira auditiva está será implementada aquando da construção do empreendimento
turístico e após realização de avaliações de ruido ambiental, por forma determinar-se a
necessidade da colocação da barreira auditiva e no caso dessa necessidade determinar o tipo
de barreira auditiva a aplicar em função do ruido gerado.
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Face ao referido relatório mencionado no ponto anterior, as peças desenhadas
deverão referenciar a localização dos limites com a pedreira confrontante,
pedreira 6691 – Granitos I, explorada pela empresa Granitos Senhora da
Graça, Lda., a localização da “Casa dos Produtos Tradicionais” e a localização
da conduta adutora ao depósito de Pedra Vedra (Sistema de abastecimento de
Santo Apolinário - Abastecimento Publico de Água), de forma a que permitam
evidenciar a zona de defesa e proteção.
É possível consultar no Anexo n.º I a localização dos limites com a pedreira confrontante,
pedreira 6691 – Granitos I, explorada pela empresa Granitos Senhora da Graça, Lda., a
localização da “Casa dos Produtos Tradicionais” e a localização da conduta adutora ao depósito
de Pedra Vedra (Sistema de abastecimento de Santo Apolinário - Abastecimento Publico de
Água), de forma a evidenciar a zona de defesa e proteção.

Por outro lado tendo sido gorada a proposta de acordo para a exploração
conjunta das duas pedreiras, em processo de coordenação, para a exploração
da zona de defesa dessas pedreiras contiguas, deverão ser explicitadas as
medidas de recuperação e de segurança para pessoas e bens a adotar.
No que se refere às medidas de recuperação as mesmas, passarão por durante a Fase I do
PARP a Irmãos Mota da Silva, Lda., proceder a modelação do terreno dentro da sua área de
forma a criara uma barreira física entre as duas explorações, bem como colocação de vedação
e sinalética adequada. É de salientar que para se garantir a segurança de pessoas e bens a
Irmãos Mota da Silva, Lda., já procedeu a vedação desta área, assim como, colocou sinalética
identificativa de perigos vários e de risco de queda de pessoas.

Clarificar/apresentação de proposta de medida compensatória de recuperação
de uma área ardida, equivalente à área a licenciar na pedreira, comprovando a
sua viabilidade de execução.
Como referido no EIA “De forma a melhorar a qualidade visual da região e dar cumprimento às
medidas compensatórias exigidas no licenciamento provisório a “Irmãos Mota da Silva, Lda.”
irá proceder à recuperação de uma área ardida no concelho de Mondim de Basto, equivalente
à área a licenciar. Assim, uma área equivalente ardida desta região será diluída na paisagem
mediante recuperação, uma vez que a implementação desta pedreira, para além da
recuperação paisagística da sua área explorada, implica como medida compensatória a
recuperação de uma área equivalente. Este aspeto pode ser considerado uma mais-valia no
incremento do valor paisagístico desta região, vastamente descaracterizada pela atividade
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mineira.” De forma a comprovar a viabilidade da sua execução a equipa projetista tem estado
em contacto como Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), nomeadamente
delegação de Vila Real com o objetivo de definir quais as ações concretas a realizar no âmbito
das medidas compensatórias, assim como definir a área de baldio onde se irão aplicar as
medidas compensatórios. É de salientar que face ao grave problema de pastoreio que existe
em Atei, as medidas compensatórias propostas pelo ICNF, poderão passar não só pela
recuperação de uma área ardida como por:


Arborização por causa do pastoreio com regeneração natural com plantação de
folhosas (sobreiro e azinheira) dado que por experiência comprovada pelo ICNF, são as
espécies mais resistentes ao pastoreio;



Plantação de folhosas junto a linhas de água, nomeadamente medronheiro;



Apoio na limpeza de matos, desramação, corte de árvores de excesso de densidade;



Recuperação de áreas ardidas através da regeneração do pinheiro bravo e instalação
de faixas compartimentação, conservação e instalação de folhosas autóctones.

A Irmão Mota da Silva Lda. encontra-se atualmente a aguardar o agendamento por parte do
ICNF de uma reunião para definição do protocolo de cooperação, protocolo este onde será
identificada a área a recuperar e as mediadas a implementar. O referido protocolo será
disponibilizado à autoridade de AIA, assim que assinado entre as partes.

Estando a pedreira em plena laboração, os impactes ambientais decorrentes
da mesma já ocorrem e são reais, pelo que a identificação e avaliação dos
mesmos deverão ser efetuadas de acordo com esta realidade factual e não
numa perspetiva de eventuais ou potenciais ocorrências.
Efetivamente estando a pedreira em laboração plena, os impactes decorrentes desse
funcionamento já existem como tal a identificação dos mesmos terá de acordo com a
realidade fatual desta forma a Identificação dos Impactes Ambientais passará a ter a seguinte
redação.
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1.1.

IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS

1.1.1. Clima
Pontualmente existem ligeiras alterações sobre o escoamento de massas de ar, mas a um nível
muito localizado, existe uma redução da evapotranspiração (devido à inexistência de coberto
vegetal), alterações na humidade relativa do ar (devido à modificações na topografia) e
emissões de gases com efeito de estufa (devido à utilização de equipamentos móveis), estes
impactes podem ser considerados Pouco Significativos, uma vez que não provocam variações
climáticas substanciais.
A qualidade do ar, a qualidade da água e o ambiente sonoro são os descritores ambientais
mais condicionados pelas variações climatológicas.
O regime de ventos influencia o transporte de partículas em suspensão, potenciando o
consequente transporte de poluentes e naturalmente a qualidade do ar. Já no que se refere à
precipitação, nas suas diversas formas, é determinante no que diz respeito à dispersão e
deposição dos poluentes, condicionados pela vertente húmida da situação. Este fator afeta,
ainda, fenómenos de diluição e arrastamento de partículas com evidentes consequências para
a qualidade das águas superficiais e subterrâneas. A correlação entre ventos e precipitação
contribui para a formação de plumas poluentes, em especial partículas em suspensão em
linhas de águas vizinhas à área da pedreira.
A qualidade da água é sempre condicionada pelo maior ou menor aumento da precipitação.
Nos meses em que existir um incremento do fator há maior influência, uma vez que potencia os
fenómenos de arrastamento e erosão de partículas. No entanto, e tendo em conta que se trata
de uma exploração de granitos, o fator decisivo prende-se com a frequência, quantidade e
extensão de fraturas existentes na área. Quanto maior essa situação afetar a zona explorada,
maior impacto provoca na qualidade das águas, uma vez que existe um aumento da
infiltração, com consequências para a manutenção do bom estado da água.
A temperatura, a humidade atmosférica e o regime de ventos podem condicionar as
características do ambiente sonoro, nomeadamente no que se refere à velocidade de
propagação das ondas sonoras. O aumento da temperatura é proporcional ao aumento da
velocidade de propagação das ondas sonoras. Relativamente à humidade atmosférica a
situação é diversa, ou seja existe uma inversão da proporcionalidade, uma vez que um
aumento da humidade produz um maior número de obstáculos à propagação das ondas
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sonoras reduzindo a sua energia e consequente diminuição da intensidade do tempo de
reverberação. No que se refere aos ventos, a influência sobre o ruído é sentido com maior
intensidade sempre que o vento soprar na direção dos recetores.
Porém, a exploração de uma pedreira a céu-aberto origina a remoção de vegetação,
provocando um aumento da refletância face à existência de uma superfície limpa e clara. Esta
decapagem contribuirá para o aumento da radiação.
Nas áreas onde se observa uma maior exposição de solo e rocha perante a ausência de
vegetação, e face à localização da pedreira, altera, de modo pontual, a temperatura.
A remoção de vegetação tem reflexos insignificantes e pontuais, originando uma diminuição da
humidade, evaporação e evapotranspiração.
Na “Pedreira Senhora da Graça” as atividades de exploração afetam em baixa escala a
ocorrência e aparecimento de aspetos desfavoráveis. Podendo considerar-se que os impactes
mensuráveis sobre as diversas variáveis climatológicas não são significância sobre os mesmos.
O projeto da “Pedreira Senhora da Graça” desenvolve-se de forma faseada. Ou seja, o avanço
da exploração efetuar-se por etapas, estando sempre condicionado à recuperação das áreas
anteriormente exploradas. Desta forma, aspetos desfavoráveis de incremento de fenómenos de
natureza climatológicos são drasticamente reduzidos, existindo consequências reduzidas na
associação entre exploração da pedreira e impactes ambientais.
Com a recuperação das áreas exploradas, desenvolvimento da atividade por fases, duração da
atividade em períodos curtos, a ação sobre as variações climatológicas são diminutas
considerando-se os impactes Poucos Significativos, isto tendo em conta as seguintes variáveis:
Ação: Direta; Desfasamento no Tempo: Imediatos; Duração: Temporária; Extensão Geográfica:
Local;

Magnitude:

Reduzida;

Probabilidade:

Improvável;

Reversibilidade:

Reversível;

Qualificação: Positiva a exceção da Emissões de gases com efeito de estufa em que os impactes
são também Poucos Significativos, mas tendo em conta as seguintes variáveis: Ação: Direta;
Desfasamento no Tempo: Imediatos; Duração: Temporária; Extensão Geográfica: Local;
Magnitude: Reduzida; Probabilidade: certos; Reversibilidade: Reversível com o fim da
exploração; Qualificação: Negativa.

29

1.1.2. Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais
Na área a intervencionar os impactes ao nível do descritor geologia e geomorfologia
relacionam-se com os processos erosivos, a destruição das formações geológicas e do relevo e
a instabilidade e subsidência do maciço.
As atividades que decorrem da fase de funcionamento da atividade extrativa na área a
intervencionar, tais como a destruição do coberto vegetal e a remoção das terras de cobertura,
põem a descoberto uma determinada extensão de rocha, facilitando os processos erosivos, o
que constitui um impacte negativo.
A destruição das formações geológicas presentes na área de intervenção, como resultado das
operações de desmonte, constitui um impacte negativo permanente. Contudo, considera-se
que esta perda é pouco significativa uma vez que estas formações geológicas não constituem
valores geológicos a preservar.
O impacte decorrente da modificação do relevo superficial devido à atividade extrativa é
permanente. Este impacte é significativo uma vez que foi criado um desnível entre a topografia
original e a base da corta (após modelação).
Ao nível da geotecnia, os impactes expectáveis refletem-se na integridade estrutural do maciço
rochoso, com implicações diretas na segurança de pessoas, animais e bens. De facto, a
alteração de relevo resultante das atividades extrativas definiu inclinações do talude superiores
às do relevo natural. A estratificação e a fracturação são os fatores que mais pesam nas
condições de segurança a observar na pedreira.
Face ao anteriormente exposto, o estudo da presença de fatores que motivem o
escorregamento ou tombamento de blocos, são de extrema importância para a garantia da
estabilidade das escavações. Apesar de a probabilidade de ocorrência destes fenómenos ser
praticamente nula, função da metodologia de lavra prevista no PP, a sua ocorrência traduz-se
num impacte direto e negativo. A sua magnitude é função das consequências que dai
advierem, sempre condicionada ao envolvimento de pessoas, bens e animais.
Estes impactes são temporários, uma vez que as operações de recuperação paisagística
preveem o encosto dos estéreis nos taludes de escavação, levando à estabilização dos blocos
individualizados.
A fase de recuperação/desativação tem associados impactes positivos, uma vez que está
associada à implementação de medidas presentes no PARP da zona de extração. Para que tal
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se verifique e se atinja a recuperação do local terá de se proceder à movimentação de terras,
limpeza e revegetação da área. O cumprimento deste plano irá permitir a mitigação de
impactes ambientais, não se prevendo outros impactes nesta fase.
A exploração de um recurso geológico provoca no ambiente um impacte negativo, irreversível,
localizado, permanente, de elevada magnitude e significativo, visto tratar-se de um recurso
geológico finito e não renovável à escala humana.

1.1.3. Solos e Capacidade de Uso do Solo
A ocupação do solo e seus recursos possui a mesma duração temporal que a atividade
extrativa, estando relacionada com a disponibilidade do recurso geológico alvo dessa mesma
exploração e das condições de mercado que permitam a sua realização. Deste modo, quando
se der a cessação da atividade extrativa, os solos serão reabilitados/valorizados de modo a
recuperarem a sua anterior utilização.
Com a implantação da “Pedreira Senhora da Graça” foram introduzidas alterações à ocupação
do solo, com modificação da sua capacidade de uso. Os impactes inerentes ao projeto
consistiram na substituição de uma área de uso e ocupação florestal por uma área de extração
de inertes.
Os impactes sobre os solos surgiram em consequência das operações de preparação da área de
lavra, devendo ser considerados de acordo com o faseamento do projeto. A capacidade
produtiva dos solos na área a intervencionar e já intervencionada para a extração de granitos é
reduzida a muito reduzida, devido à sua reduzida espessura, o que configura que os impactes
são pouco significativos.
Numa perspetiva estritamente económica, esta alteração ao uso do solo constitui um impacte
positivo. Os impactes negativos associados a este descritor são reversíveis pela cessação das
atividades extrativas e consequente implementação do PARP, que estabelece como objetivo de
recuperação o retorno do uso florestal do espaço. Aplicando as medidas propostas no PARP
consegue-se, à medida que se der a cessação da atividade extrativa, promover a reposição dos
solos valorizados, de modo a que estes tenham a mesma utilização que anteriormente. Assim,
durante as ações de desmatagem e decapagem o solo é extraído e armazenado em pargas,
para uma futura aplicação nas ações de recuperação à medida que os degraus atingem a sua
configuração final.
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As modificações do uso do solo relacionam-se com esta atividade e estão relacionados com
implantação de vias de transporte, desmatação, extração de granito e instalação de
infraestruturas.
Os impactes expectáveis da atividade extrativa nas várias etapas da implementação do projeto
são os seguidamente descritos.
Na fase de preparação e exploração, os principais impactes estão relacionados com a remoção
de parte da camada superficial do solo e desmatação e, em estágios posteriores, com a
remoção de todo o solo. A remoção do coberto vegetal origina também uma maior exposição
do substrato, potenciando a sua erosão.
Nesta fase, os impactes identificados e expectáveis no futuro, sobre o solo e capacidade do seu
uso são:


Preparação dos solos, desmatação e decapagem do terreno, que implicou a alteração
da fertilidade e a remoção do coberto vegetal, que origina uma maior exposição do
substrato, potenciando a sua erosão;



Uso de veículos e maquinaria e construção de acessos, que leva a compactação, erosão
e a possíveis contaminações dos solos por derramamentos de óleos e combustíveis;



A movimentação de terras, desmonte e extração, implicam erosão dos solos expostos
nas pilhas de armazenamento, perda de solos ou fertilidade dos solos armazenados,
assim como, separação ou armazenamento incorreto dos solos removidos;



Possível contaminação do solo por resíduos industriais decorrentes da atividade de
extração.

Os impactes ao nível do solo podem ser separados em duas valências: em relação às suas
características naturais e intrínsecas (muito alteradas e irrecuperáveis a curto e médio prazo) e
em relação ao uso do solo (a implantação da pedreira reacondiciona toda a área e utilização
do solo).
Tendo por base tudo o que foi referido, sumarizam-se os impactes para as fases de preparação
e exploração em relação às duas valências agora descritas:
Características dos solos
Assim, e de acordo com as medidas a implementar, os impactes nas características dos solos
são negativos, diretos, temporários até à reposição e cumprimento do PARP, certos, locais,
imediatos, de magnitude moderada, reversíveis e minimizáveis com a aplicação do PARP. Em
síntese serão impactes Pouco Significativos.

32

Uso dos solos
Tal assim como as características do solo, o uso do solo foi alterado durante a existência da
pedreira e enquanto não se cumprirem e/ou se verificar o cumprimento das ações de
recuperação paisagística.
Assim, os impactes no uso do solo durante a exploração são negativos, diretos, temporários,
certos, locais, imediatos, de magnitude reduzida, reversíveis e minimizáveis. Com a aplicação
do PARP, em particular com a modelação de terrenos e recuperação do coberto vegetal os
impactes negativos associados à exploração serão gradualmente eliminados passando a
positivos, diretos, permanentes, certos, locais, imediatos e de magnitude elevada.
Na fase de recuperação e desativação avança-se na recuperação paisagística, modelação de
terrenos e recuperação do coberto vegetal. A desativação da exploração contribui também
com a redução intensa do tráfego rodoviário, o que por si só contribui gradualmente para a
reabilitação dos solos.
O restabelecimento dos meios para a implantação e crescimento de vegetação na área de
intervenção e de condições de drenagem e infiltração de água contribuirá para a fixação dos
solos, bem como para a sua proteção contra os agentes erosivos, fomentando a criação de
condições para que se processe a génese natural dos solos.
Deste modo, os impactes a verificarem-se, serão essencialmente positivos e permanentes.

1.1.4. Recursos Hídricos e Qualidade da Água
As principais influências da implementação do projeto nos recursos hídricos superficiais, a nível
quantitativo, dizem respeito à potencial afetação do regime de escoamento local, na fase de
exploração e mesmo após a desativação da pedreira.
Face à situação atual, a pedreira tem interferências significativas no escoamento superficial.
De facto, a área de intervenção do projeto não interfere com nenhuma linha de água com
significado no território, como se pode verificar pela cartografia. Assim, pode-se afirmar que,
em termos quantitativos, os impactes sobre os recursos hídricos superficiais são pouco
significados.
Durante a fase de exploração ocorrem impactes negativos e restritos à área de intervenção,
resultantes da circulação de máquinas, e consequente aumento da compactação do solo,
implicando desta forma, a redução da infiltração das águas pluviais. No entanto, e uma vez
que o presente capítulo se reporta à componente quantitativa dos recursos hídricos
superficiais, este impacte é pouco significativo.
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O projeto prevê a instalação de sistemas de drenagem ao longo de toda a corta. As águas
pluviais são encaminhadas para a rede de drenagem natural.
Pelo exposto, em termos hidrológicos, considera-se que com a implementação da “Pedreira
Senhora da Graça” os impactes são pouco significativos. De acordo com a caracterização da
situação de referência efetuada para os recursos hídricos subterrâneos, e tendo bem presente
as características do aquífero em presença, conclui-se que os impactes se classificam da
seguinte forma relativamente aos seguintes parâmetros:


Escavações e intersecção do nível freático: Considerando o piso base da “Pedreira
Senhora da Graça” não intersectar o nível piezométrico. A escavação não produz
alterações no regime de fluxo das águas subterrâneas. Pelo que o impacte é
temporário;



Alteração da taxa de infiltração: a remoção do solo de cobertura na fase de
exploração contribui para o aumento da taxa de infiltração na zona de escavação, o
que constituirá um impacte positivo, muito pouco significativo, e parcialmente
reversível após o aterro final das áreas exploradas (recuperação paisagística). Por
outro lado, nas áreas de deposição desse mesmo solo (pargas), ocorre uma ligeira
redução da taxa de infiltração, induzindo assim um impacte negativo, ainda que
também pouco significativo. Salienta-se que a magnitude destes impactes é
extremamente diminuta. Em suma, o balanço hídrico final, após a conclusão de todas
as atividades previstas no PL e no PARP, nomeadamente as de recuperação
paisagística, deverá ser semelhante ao da situação natural do terreno pelo que não é
de esperar diminuição das taxas de recarga. Nestes termos, o impacte na totalidade do
projeto será certo, temporário, reversível, de magnitude reduzida; muito pouco
significativo;



Sobre-exploração do aquífero: Na área de implantação do projeto não existe alteração
do balanço hídrico por extração de água subterrânea, uma vez que a água de
abastecimento da exploração provem de um furo devidamente autorizado para o
efeito, não sendo ultrapassados os caudais estipulados na licença. Nestes termos,
neste parâmetro, o impacte é pouco significativo;



Coeficiente de armazenamento: Na fase de desativação, a área intervencionada sairá
beneficiada em termos de capacidade de armazenamento de água subterrânea uma
vez que verá incrementada a sua porosidade e permeabilidade, função da volumetria
dos materiais aí depositados. Nestes termos, o impacte induzido é certo, positivo, de
magnitude média e significativo;
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Influência do projeto sobre outras captações: Na envolvente da área de intervenção
do projeto não foi identificada qualquer captação municipal, pelo que se trata de um
impacte insignificante;



Acessibilidades: O acesso é feito por um caminho já existente, pelo que se trata de um
impacte insignificante;

A qualidade das águas superficiais na envolvente da “Pedreira Senhora da Graça”, apesar da
sua ocorrência ser diminuta e bastante limitada no tempo, é afetada pela atividade extrativa
devido a:


Deposição, por via húmida e seca, de partículas de poeiras;



Descarga acidental de óleos e lubrificantes utilizados nas máquinas e veículos, afetos à
exploração e transporte;



Descarga acidental de efluentes domésticos;



Arrastamento de sólidos para as linhas de água em função da desmatagem das áreas
de implantação da pedreira.

A afetação da qualidade das águas superficiais por partículas de poeiras constitui um impacte
negativo, certo e temporário, dado que se faz sentir somente enquanto durar a fase de
exploração da pedreira. Dada a quantidade de poeiras produzida neste tipo de atividade, com
origem na exploração do maciço rochoso e na circulação dos veículos de transporte de material
desmontado por vias não pavimentadas, e o facto de serem facilmente transportadas e
depositadas nas linhas de água por ação do vento e da precipitação, o impacte resultante, ao
nível da qualidade da água, é considerado potencialmente significativo. Esta significância é
atenuada pelo regime torrencial das linhas de água potencialmente afetadas pela laboração
da pedreira.
Considera-se que o impacte associado ao aumento do teor de sólidos suspensos totais na linha
de água na envolvente da pedreira é pouco significativo, e temporário, uma vez que só ocorre
durante a fase de exploração da pedreira.
No que respeita à eventual descarga acidental de óleos e lubrificantes utilizados nas máquinas
e veículos afetos à exploração e transporte, o impacte ao nível da qualidade das águas poderá
ser negativo e muito significativo, se não forem tomadas medidas imediatas para a contenção
destes derrames. É de salientar que as pequenas manutenções dos equipamentos é realizada
no interior da pedreira em local adequado e impermeabilizado, existindo uma fossa de vista
ligada a uma separador de hidrocarbonetos.
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No que se refere à uma eventual descarga acidental de efluentes domésticos, o impacte ao
nível da qualidade das águas poderá ser negativo e significativo, se não forem tomadas
medidas imediatas para a contenção destes derrames. Os efluentes domésticos, provem dos
serviços sociais (instalação sanitária e vestiários de apoio a pedreira) e administrativos
(instalação sanitária de apoio à área administrativa), possuem um sistema de recolha acoplado
(fossa séptica estanque) com uma capacidade 40 m3, sendo periodicamente despejada por
operador autorizado, que encaminha as águas residuais domésticas para destino autorizado. É
de salientar que estas áreas sociais localizam-se na área transformação de pedra que foi alvo
de licenciamento autónomo. Assim não existem efluentes domésticos na área do Projeto. É
importante ainda salientar que a nível dos efluentes domésticos, os baixos caudais não têm
uma influência significativa.
No quadro das atividades previstas no projeto, não se esperam impactes especialmente
gravosos sobre as águas subterrâneas.
Com efeito, desde que sejam observadas restrições à manipulação de substâncias solúveis
perigosas, de forma a impedir eventuais derrames acidentais que seriam especialmente
perigosos, dada que poderiam entrar na circulação subterrânea, apenas parecem ser de
considerar os seguintes tipos de fontes poluentes:


a descarga acidental de efluentes líquidos domésticos com origem nas infraestruturas
de suporte à atividade extrativa (instalações sociais);



derrames acidentais de óleos, lubrificantes e combustíveis, da maquinaria utilizada na
extração, no transporte e na expedição dos materiais.

Neste cenário, e perante uma eventual situação de acidente, o impacte ao nível da qualidade
das águas do aquífero será negativo e muito significativo, se não forem tomadas medidas
imediatas de contenção dos derrames.
As estruturas previstas (instalações sociais) estão devidamente impermeabilizadas e isoladas,
sendo os efluentes e resíduos produzidos retirados por empresas autorizadas para o efeito.
Salienta-se que as operações de manutenção da maquinaria são efetuadas nas instalações da
empresa que presta serviço de mecânica, onde existem infraestruturas devidamente
preparadas para este fim e que são alvo de conservação apertada pelo que não são
expectáveis impactes ao nível da introdução de poluentes no sistema hídrico.
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Relativamente à fase de exploração, não ocorrem impactes resultantes da escavação uma vez
que o projeto não interceta a superfície freática, não havendo, assim, o risco de
desorganização do fluxo hídrico subterrâneo nem o aumento de turbidez.
Na fase de desativação, os estéreis inertes que serão aplicados na modelação do terreno irão
contribuir minimamente para a proteção do sistema freático local.
Pelo exposto não são expectáveis impactes negativos que possam determinar uma alteração
significativa do meio hidrogeológico.

1.1.5. Biologia (Fauna e Flora)
Num primeiro nível de análise, a pedreira a céu aberto comporta várias intervenções capazes
de influenciar as biocenoses. Em termos gerais, estas características podem-se agrupar-se em
dois grandes conjuntos:


Ações responsáveis por alteração de biótipos – Este efeito resulta da implantação de
estruturas necessárias à execução da obra, implementação do estaleiro, da melhoria
ou instalação de acessos, terraplanagens, aterros, ações que implicam a remoção da
vegetação na área de implantação do projeto (impactes negativos). Ações deste tipo
implicam a remoção completa do coberto vegetal, a compactação de solos e
movimentações de terras;



Ações responsáveis pelo aumento dos níveis de perturbação direta, discriminando-se:
o

Aumento dos níveis de ruído resultante dos trabalhos inerentes à obra;

o

Aumento da perturbação visual resultante da presença de maquinaria e de
pessoal adstrito à obra;

o

Passagem de veículos e presença de pessoas, determinando o aumento dos
níveis de ruído e de impacte visual, durante a fase de funcionamento, impactes
que ultrapassarão os limites geográficos do projeto.

Identificaram-se as seguintes ações como geradoras de impactes diretos:


Dano ou destruição total da vegetação: Devido a atividades ligadas à extração de
inertes e construção de caminhos, instalações de apoio e drenagens;
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Emissão de poeiras: Derivada de atividades de extração tratamento e transporte de
inertes, admite-se que a deposição de poeiras nas folhas possa interferir com a taxa de
fotossíntese;



Aumento da perturbação direta: Resulta dos trabalhos de exploração das pedreiras,
ruído provocado por maquinaria, de britagem, presença humana, etc., fator que
determina a ausência ou escassez de espécies com comportamento antropofóbico
marcado;



Construção de uma parede rochosa: Trata-se de um impacte positivo para a fauna de
vertebrados, pois permite a presença de espécies rupícolas, algumas delas escassas em
Portugal, portanto de elevado valor conservacionista.

Os impactes indiretos resultam do aumento da passagem de veículos inerente ao
funcionamento das pedreiras. Este facto leva a um acréscimo dos níveis de perturbação direta
sobre os vertebrados terrestres, e ao aumento da mortalidade de vertebrados por
atropelamento, e ainda ao aumento da emissão de poeiras resultante da passagem de veículos
sobre os acessos não asfaltados e das emissões do material transportado. O facto das
biocenoses desta zona estarem mais degradas por causas extrínsecas ao funcionamento das
pedreiras, designadamente os intensos níveis de perturbação e pressão humana, leva a que os
impactes sejam muito reduzidos.
Durante a fase de preparação e exploração existe:
Um aumento da perturbação direta, nomeadamente o aumento do ruído e do impacte visual
provocado por pessoal e maquinaria durante os trabalhos de extração, processamento e
expedição de inertes. Os impactes resultantes afetam a fauna de vertebrados, com especial
incidência nos vertebrados superiores. Acresce que as espécies mais sensíveis a este fator já
desapareceram, pelo que não se preveem impactes associados significativos.
Muitas espécies reagem à perturbação afastando-se das áreas que ocupam para áreas menos
adequadas à sobrevivência. Durante o período de reprodução este tipo de impacte é
especialmente importante pois pode levar ao abandono das atividades reprodutoras
interferindo gravemente na dinâmica populacional. No entanto, na área de estudo, as espécies
mais sensíveis já desapareceram, devido aos elevados níveis de perturbação a que a área está
sujeita.
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Estes impactes são considerados negativos, certos, restritos à fase de exploração, mas pouco
significativos considerando que as biocenoses já estão adaptadas a este fator, que as espécies
mas sensíveis à perturbação não ocorrem já no local e que não existem espécies com estatuto
de ameaça.
A destruição de biótopos resulta diretamente do dano ou destruição da vegetação, devido à
lavra e ainda à extração e confinamento de inertes, construção de caminhos, e estruturas de
apoio anexas.
As áreas que ainda não foram intervencionadas irão afetar habitats, em termos de
continuidade ecológica, pouco importantes tanto do ponto de vista da fauna como da flora.
A destruição de biótopos apresenta os seguintes efeitos negativos:


Dano ou destruição total da vegetação - Este efeito resulta da implantação de
estruturas necessárias à lavra e atividades associadas, nomeadamente estaleiros,
melhoria ou instalação de acessos, desmatações nas áreas a explorar e adjacentes,
terraplanagens, aterros, etc.. Ações deste tipo implicam a remoção completa do
coberto vegetal, compactação de solos e movimentações de terras. Face à atual
estrutura há a possibilidade de uma recuperação integrada com as áreas adjacentes;



Diminuição das áreas vitais e morte de fauna hipógea - A remoção completa do
coberto vegetal, compactação de solos e movimentações de terras provocarão a
destruição de áreas de alimentação e refúgio de fauna e a eliminação física de alguns
indivíduos, de espécies de vida hipógea (e.g.: Talpa occidentalis e, herpetofauna em
hibernação ou estivação). Destes factos resulta uma diminuição do efetivo reprodutor
das espécies, o que pode interferir com a viabilidade das populações.

Nos dois casos os impactes são considerados negativos, certos, restritos à fase de exploração e
reversíveis através da recolonização do local. Porém, são também considerados pouco
significativos, dada a ausência de espécies com estatuto de ameaça na área da pedreira.
A emissão de poeiras é também um impacte, embora em alguns estudos tem sido alegado que
as indústrias extrativas têm como impacte negativo na vegetação a produção de poeiras e a
sua deposição das superfícies foliares, diminuindo deste modo a atividade fotossintética. No
entanto, no sul da Europa, onde a exposição à luz é elevada, julga-se que este tipo de impacte
não gerará consequências significativas, porque a disponibilidade de luz é muito elevada,
existindo mesmo plantas que possuem adaptações morfológicas destinadas a diminuir a
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quantidade de luz que atinge as folhas. Os impactes da deposição de poeiras nas superfícies
foliares tem, aliás, sido um tema frequente no debate científico, existindo dúvidas sobre a
ocorrência de impactes negativos significativos (e.g: Chan, 2012). Neste contexto, considera-se
os impactes associados possíveis mas não prováveis, permanentes durante período de
funcionamento da pedreira, mas muito pouco significativos.
O aumento da frequência de atropelo trata-se de um impacte direto. Resulta do tráfego
rodoviário gerado pela laboração da pedreira. São gerados impactes negativos na fauna de
vertebrados superiores, particularmente nas espécies usualmente apontadas como sendo mais
sensíveis a este fator: ofídeos, oriço cacheiro (Erinaceus europaeus) e strigiformes (corujas e
afuns). Porém os impactes associados são muito pouco significativos, porque o contributo da
pedreira para o aumento do tráfego na rede viária circundante é insignificante face ao tráfego
de outras origens. São efeitos ainda considerados certos, e permanentes.
Na fase de recuperação e desativação irá verificar-se a recuperação/renaturalização de
biótopos, a implementação das ações de recuperação das zonas intervencionadas e/ou
ocupadas temporariamente por deposição de materiais sobrantes e das zonas de proteção
permitirá iniciar um processo de renaturalização da área, embora conduzido, que introduzirá
um impacte positivo imediato pela recuperação ecológica com alguma continuidade com os
biótopos da zona envolvente.
Estes impactes são positivos, significativos, permanentes, de estabelecimento ou início após a
fase de implementação do PARP, e maximizáveis após o abrandamento da lavra e prossecução
do PARP, com aplicação da implantação e recuperação dos espaços verdes da zona.

1.1.6. Património Arquitetónico e Arqueológico
Um impacte sobre o património de um determinado local é considerado negativo quando
existe uma alteração numa característica local, que pelo seu valor é considerada única e digna
de proteção.
Genericamente, as intervenções a executar na área de projetos similares, potencialmente
geradoras de impactes no âmbito arqueológico são: a desmatação, a intrusão no subsolo,
nomeadamente, a movimentação e revolvimento de terras, a abertura de acessos e a
implantação de zonas de descarga e entulhamento de materiais residuais, provenientes da
lavra da pedreira e a implantação de anexos.
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Na área envolvente foram identificados três Elementos Patrimoniais (E.P) de diferentes
categorias. O Aqueduto (Elemento Patrimonial 1), a cerca de 30 m do limite noroeste da área
de implantação do projeto em estudo e em toda a sua extensão, tal como, o povoado
fortificado do Crastoeiro (Elemento Patrimonial 3) a pouco mais de 900 m para sul e a cerca de
600 m também para sul, a Estação de Arte Rupestre de Campelo (Elemento Patrimonial 2).
O avançado estado dos trabalhos de exploração na “Pedreira Senhora da Graça” (Figura n.º
101), não permite garantir que não possa ter existido um impacte negativo sobre algum sítio
arqueológico que se encontrasse no local. Contudo não existem quaisquer indícios que
apontem nesse sentido.

Figura n.º 1: Vista geral da Pedreira Senhora da Graça.

Para a pequena área ainda por explorar, dada a sua reduzida dimensão, e o facto de durante
os trabalhos de prospeção se ter verificado tratar-se de uma zona onde é visível o afloramento
rochoso (granito) em quase toda a sua extensão, sendo a camada vegetal muito dispersa e
com muito pouca potência, sem que se tivesse identificado a presença de quaisquer vestígios
arqueológicos, determina-se não ser necessário efetuar o acompanhamento arqueológico dos
trabalhos de escavação.
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O Aqueduto (Elemento Patrimonial 1 encontra-se na área de incidência direta (até 50 metros
distância da obra), enquanto que os outros dois elementos (Crastoeiro -Elemento Patrimonial 3
e a Estação de Arte Rupestre de Campelo -Elemento Patrimonial 2) encontram-se apenas na
área de pesquisa (de 200 m até 2 km da obra).
A afetação sobre o Elemento Patrimonial 1 é indireta, de extensão pontual, magnitude pontual,
improvável, temporário (enquanto se realizarem trabalhos na zona mais baixa da pedreira
(noroeste), transversal a todas as fases da obras, pelo que deve ser considerado um Impacte
Pouco Significativo.
Como medidas gerais de mitigação de potenciais impactes sobre o aqueduto, ainda que muito
pouco prováveis, foram propostas medidas de mitigação.

1.1.7. Sócio Economia
Os impactos socioeconómicos associados a uma determinada atividade, no caso concreto a
indústria extrativa, apresentam sempre um grau de incerteza associada e um grau de
imprevisibilidade relativo à extensão temporal de influência dos impactes.
A indústria extrativa constitui um pólo dinamizador e de desenvolvimento socioeconómico,
devido à extração dos recursos existentes, bem como pelos benefícios que gera direta e
indiretamente em termos financeiros e de empregabilidade nas indústrias paralelas,
contribuindo de forma positiva para o estímulo da atividade económica local e regional. Nesta
abordagem essencialmente de índole económica, os impactes resultantes desta atividade são
claramente positivos.
Os impactes negativos são sobretudo de carácter ambiental, influenciando de forma negativa a
qualidade de vida das populações locais, designadamente ao nível das poeiras, ruído, vibrações
e dificuldades de tráfego.
Na fase de preparação/exploração existe uma série de ações do projeto suscetíveis de provocar
impactes, as quais estão associadas com as diferentes etapas da atividade, desde a extração
até à expedição do produto final. As ações associadas à fase de exploração do recurso,
designadamente a desmatação e decapagem, desmonte, transformação e expedição, têm
como principais impactes positivos a criação de emprego para os diferentes intervenientes no
processo extrativo. A manutenção de catorze postos de trabalho (Pedreira e Unidade Industrial
de Transformação da Pedra) é localmente significativa, face aos números do desemprego
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atualmente registados e à escassez de ofertas de trabalho e contrariando as tendências de
desertificação.
Além da criação de postos de trabalho, existem ainda uma série de efeitos indiretos positivos
no tecido económico local e regional, designadamente ao nível ao nível das empresas
fornecedoras de serviços necessários à atividade da pedreira (combustíveis, reparação de
máquinas, logística).
Do anteriormente exposto resulta claro que, apesar dos claros benefícios em termos de
geração de emprego e estímulo económico local e regional com a atividade da pedreira em
causa, o seu impacto apresenta um grau de incerteza elevado, tornando complexa a sua
quantificação direta.
As ações do projeto desenvolvidas na fase de exploração são responsáveis pela emissão de
poeiras, produção de vibrações, e pela produção de ruído. As povoações mais próximas são
Pedravedra, Sobreira e Carvalhos. Atendendo a que os aglomerados populacionais não se
localizam na envolvente imediata da pedreira, considera-se que o nível de ruído e dispersão de
poeiras e vibrações são impactos pouco significativos, dado que os recetores sensíveis mais
próximos se localizam a cerca de 600 m da exploração.
O acesso principal à “Pedreira Senhora da Graça” efetua-se a partir da Estrada Municipal n.º
1109.
Dado que a produção anual média da pedreira será da ordem dos 7 200 m3, o ritmo dos
veículos pesados de transporte é de 1 veículo pesado por dia, podendo haver dias sem que se
verifique qualquer tráfego associado. Considera-se que o impacte gerado pela pedreira, apesar
de negativo, é pouco significativo. Desta forma considera-se não haver uma alteração
significativa no padrão de circulação rodoviária já registado, não sendo por isso alterado o
padrão de qualidade de vida das populações locais.
Atendendo ao expectável tráfego de veículos pesados afetos à pedreira, os mesmos não
contribuam de forma significativa para a degradação do pavimento das vias. Caso ocorra
eventual degradação do pavimento, o mesmo não constituirá um impacto significativo, já que
apresentará um efeito local e apenas no período de atividade da pedreira.
No global, considera-se que os impactes socioeconómicos do projeto de licenciamento da
“Pedreira Senhora da Graça” são positivos, dada a importância local na criação de emprego
direto e indireto, contribuindo de forma positiva para o estímulo da atividade económica local
e regional.
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A fase de recuperação/desativação tem associados impactes positivos.

1.1.8. Paisagem
Uma vez que os impactes sobre a paisagem, associados aos trabalhos de extração de rocha
estão atualmente presentes nesta região, devido à já existência da pedreira em atividade no
interior da área em análise e respetiva área envolvente, não se espera o seu aumento
significativo. Os principais impactes sobre a paisagem cingir-se-ão ao aumento da área
explorada, que após atingir o limite definido na planta anterior será efetuada em
profundidade, à eliminação da vegetação existente na área referida e ao consequente
aumento da área de contraste cromático com a envolvente e respetivo destaque visual na
paisagem.
Ao ser atingida a configuração final da lavra, prevista no Plano de Pedreira, a descontinuidade
topográfica com a envolvente será superior à existente, considerando-se o aumento da área
em exploração como um impacte negativo, irreversível e de magnitude média, uma vez que a
área em estudo já se encontra em plena atividade e integra um núcleo de pedreiras onde,
atualmente, este impacte já está presente. A alteração deste impacte está associada à
implementação do disposto no Plano de Aterro, onde é referido que em função das fases de
avanço, serão sempre que possível aterradas as zonas já exploradas e posteriormente cobertas
com terra vegetal, que provém da decapagem do terreno e que cria condições para o
desenvolvimento de um coberto vegetal. Com esta ação surgirá um impacte positivo, de
magnitude elevada.
Uma vez que a vegetação presente na área em estudo, embora visualmente se considere de
importância relevante, não apresenta elevado potencial biológico, considera-se que o impacte
associado à sua eliminação na “Área de Exploração” como negativos e de magnitude reduzida.
Importa salientar que, considerando a exposição da área em estudo e a pendente da encosta
onde se localiza, assim como a sua capacidade de absorção visual reduzida, a presença da
barreira vegetal na “Zona de Defesa”, composta por eucaliptos, não se apresenta como uma
medida eficiente para reduzir a visibilidade sobre a área de exploração, exceto a uma reduzida
distância do Limite de Pedreira em análise.
Com base na análise de visibilidade apresentada anteriormente e considerando a ampla bacia
visual associada à área em estudo, considera-se que o impacte visual atualmente presente
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como negativo, irreversível, mas minimizável com a implementação do PARP. Tendo como
fundamento a sua amplitude visual este considera-se de magnitude elevada e significativo,
uma vez que apesar de a sua presença desequilibrar a harmonia da paisagem, a unidade
paisagística onde esta se encontra apresenta uma qualidade classificada como média a
reduzida, o que, em parte, se associa à presença de diversas área de exploração semelhantes à
que se encontra em estudo. Com o aumento da área de exploração para a totalidade de área,
não se espera a alteração desta classificação de impacte visual. Salienta-se ainda que, após
atingido esse limite a exploração passa a ser efetuada em profundidade, o que reduz a
probabilidade de observação dos trabalhos para possíveis observadores localizados em ponto
de cotas inferiores às do limite da área em estudo.
Para este descritor, alguns impactes originados assumirão um carácter definitivo, surgindo
novos elementos visuais que serão responsáveis pelas alterações da estrutura e organização
da paisagem.

1.1.9. Ordenamento
Da análise e avaliação do enquadramento do projeto com os instrumentos de gestão territorial
em vigor, a avaliação de impactes deverá atender a uma figura de planeamento o Plano
Diretor Municipal de Mondim de Basto.
A avaliação dos impactes a ocorrer no âmbito do PDM de Mondim de Basto deverá ser
efetuada ao nível do ordenamento e das condicionantes.
Ao nível do ordenamento os impactes são insignificantes, uma vez que nas duas classes de
espaço presentes (Área Florestal submetida a Regime Legal específico, Zona Florestal do
Tipo I) esta atividade industrial é permitida. A Direção Geral dos Recursos Florestais emitiu em
junho de 2006 um parecer em que é autorizada a exploração em Espaços Florestais (consultar
o referido parecer no Anexo XV).
Ao nível das condicionantes, a área de estudo apresenta as seguintes condicionantes, Reserva
Ecológica Nacional e Área Florestal Submetida a Regime Geral Especifico. Ao nível da REN o
sistema biofísico que lhe está associado corresponde a áreas de prevenção de riscos naturais,
nomeadamente áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo.
Ao nível da avaliação dos impactes na perspetiva biofísica, os impactes sobre este sistema
ecológico encontram-se explanados nos descritores recursos hídricos e geologia.
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Segundo o atual regime jurídico da REN (alínea d), secção VI do anexo II), novas áreas de
explorações de recursos geológicos e áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo estão
sujeita a uma comunicação prévia. A Portaria n.º 419/2012, de 20 de novembro refere que esta
comunicação prévia poderá ser concedida desde que seja garantida a drenagem dos terrenos
confinantes, de acordo com o disposto na alínea d), do capítulo VI, do anexo I (Condições para
a viabilização dos usos e ações referidos nos n.ºs 2 e 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º
166/2008, de 22 de agosto, alterado pelo Decreto-lei n.º 239/2012, de 2 de novembro). O
presente EIA deve ser considerado como a referida comunicação prévia.

Não são lançamento de lixos, entulhos e/ou vazadouros contaminantes, dedicando todo o
respeito à atual situação da região no que se refere a espécies naturais de fauna e flora. A
rápida execução do Plano Ambiental de Recuperação Paisagística permitirá minimizar alguns
dos impactes que serão provocados pela exploração. O Projeto da “Pedreira Senhora da Graça”
salvaguardará as distâncias mínimas de proteção em relação a caminhos públicos, linhas
elétricas e de telecomunicações. Deste modo, não colide com servidões rodoviárias e elétricas.

1.1.10.

Ruido

Na fase de preparação/exploração, o impacte sobre o ambiente sonoro é classificado como
negativo, local, direto, certo, imediato e moderada. Todos os impactes descritos são
considerados temporários, limitados a fase de exploração e, eventualmente, a fase de
recuperação/desativação e reversíveis, com o encerramento da exploração. Deste modo,
podemos considerar que os impactes da “Pedreira Senhora da Graça” sobre o ambiente sonoro
são Pouco Significativos, contudo com a aplicação das medidas de mitigação os impactes são
minimizáveis.
Na fase de recuperação/desativação, irão ocorrer trabalhos de movimentação de terras,
relacionados à execução do PARP. A execução destes trabalhos irá implicar a utilização de
equipamentos semelhantes aos utilizados durante a fase de exploração. Como tal, o ruído será
semelhante ao da fase de exploração. De acordo com conceção do projeto a exploração e a
recuperação paisagística ocorrem em simultâneo, como tal prevê-se que os trabalhos na fase
recuperação/desativação se prolonguem por apenas mais uma fase, até recuperação da última
área explorada.
Face ao exposto ao longo da fase de recuperação/desativação considera-se que ocorrem
impactes negativos ao nível do ambiente sonoro da envolvente da “Pedreira Senhora da Graça”
contudo com a correta aplicação das medidas de mitigação estes impactes são minimizáveis.
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1.1.11.

Vibrações

Pressupondo o cumprimento das cargas máximas de explosivos por furo, previstas, considerase que não ocorrem impactes negativos ao nível da integridade física das construções. No
entanto, poderão surgir situações de incomodidade. Previsivelmente as vibrações induzidas
pelas detonações não deverão ser sentidas pelos habitantes mais próximos. Este impacte
negativo, que poderá ser considerado de cariz social, é Pouco Significativo, e reversível com o
encerramento da exploração. No que se refere as vibrações resultantes do trafego rodoviário
os impactes são Pouco Significativos.

1.1.12.

Qualidade do Ar

Como referido anteriormente, as partículas em suspensão são o principal poluente atmosférico
associado a “Pedreira Senhora da Graça” sendo que a sua origem se encontra relacionada com
a circulação de equipamentos e veículos pesados no interior da pedreira e com o próprio
processo de desmonte e transporte do granito.
Pelo exposto, na fase de exploração, o impacte sobre a qualidade do ar é classificado como
negativo, local, direto, provável e imediato, temporário, moderado, reversível e minimizável.
Deste modo, com a correta aplicação das medidas de mitigação durante a exploração, os
impactes decorrentes da atividade da “Pedreira Senhora da Graça” não são distintos dos
demais gerados por outras explorações semelhantes existentes em zonas igualmente
semelhantes.
Na fase de recuperação/desativação irão ocorrer trabalhos de movimentação de terras,
associados à execução do PARP, pelo que os impactes a gerar nestas fases são semelhantes aos
da fase de exploração, mas em níveis inferiores uma vez que o ritmo de trabalhos será menor.

1.1.13.

Resíduos

Uma gestão adequada dos resíduos implica o conhecimento real dos quantitativos gerados na
laboração, sua caracterização, destino final, frequência de recolha e meios de transporte
utlizados. Os impactes resultantes de um eventual incorreto manuseamento dos resíduos não
mineiros são na fase de exploração e na recuperação/desativação, classificados como
negativos, locais, direto, certo, imediato e moderada. Todos os impactes descritos são
considerados temporários, limitados à fase de exploração e, eventualmente, a fase de
recuperação/desativação e reversíveis, com o encerramento da exploração.

47

2. Descrição do Projeto
Deverá ser apresentada explicitação clara e detalhada das intervenções já
realizadas na área da pedreira a licenciar, incluindo a quantificação das
diferentes áreas afetas ao projeto. A descrição do projeto deverá ser
consentânea com essa realidade e refleti-la.
O Plano de Pedreira reformulado e que constitui o Anexo n.º II do presente documento,
apresenta uma explicitação clara e detalhada das intervenções já realizadas na área da
pedreira a licenciar, incluindo a quantificação das diferentes áreas afetas ao projeto. Assim
como a descrição do projeto é consentânea com essa realidade.

Deverá ser apresentada caracterização da área não intervencionada na área a
licenciar.
É possível verificar na Figura n.º 2 a área anteriormente denominada de área não
intervencionada. Está área correspondia a uma área que não foi até a data intervencionada
nem seria futuramente intervencionada. Apenas se encontrava na área a licenciar, por
constituir uma barreira visual e acústica aos impactes gerados pela pedreira. Na reformulação
do Plano de Pedreira a equipa projetista, optou por abolir a denominação de “Área não
intervencionada” e alargar o limite de defesa para além dos limites definidos na legislação
nacional vigente, englobando esta área.

Deverá ser apresentada cartografia representativa do ponto de situação atual
da pedreira identificando claramente os limites do projeto, bem como as
diferentes áreas afetas ao projeto, designadamente área de exploração, área
não intervencionada, área industrial, escombreiras, pargas, etc.
O Plano de Pedreira reformulado e que constitui o Anexo n.º II do presente documento,
apresenta nas peças desenhadas a cartografia representativa do ponto de situação atual da
pedreira identificando claramente os limites do projeto, bem como as diferentes áreas afetas
ao mesmo.
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Em complemento aos cortes topográficos apresentados (topografia inicial e
final da lavra), deverão ainda ser apresentados perfis que, face à orientação
da lavra e das bancadas a criar, melhor permitam compreender o projeto.
O Plano de Pedreira reformulado e que constitui o Anexo n.º II do presente documento,
apresenta nas peças desenhadas novos cortes topográficos paralelo e perpendicularmente ao
avanço da lavra.

Deverá ser apresentada representação gráfica da delimitação da pedreira e
respetiva envolvente próxima, com identificação das estruturas mais
relevantes existentes (incluindo as referidas no parecer emitido no âmbito do
artigo 5.º do Decreto-Lei n.º340/2007, de 12 de outubro, outras explorações
existentes na vizinhança, recetores sensíveis, etc.)
É possível verificar nona figura abaixo a representação gráfica da delimitação da pedreira e
respetiva envolvente próxima, com identificação das estruturas mais relevantes existentes.

Figura n.º 5: Representação gráfica da delimitação da pedreira e respetiva envolvente próxima, com
identificação das estruturas mais relevantes existentes
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Figura n.º 6: Representação gráfica da delimitação da pedreira e respetiva envolvente próxima, com
identificação das estruturas mais relevantes existentes

Toda a cartografia e representação gráfica (fotografias aéreas, ortofotomapas,
etc.) deverão ser reformuladas, de modo a contemplar a delimitação da
pedreira e atualizadas, sempre que aplicável.
É possível verificar nas figuras abaixo toda a cartografia e representação gráfica do EIA,
reformulada, de modo a contemplar a delimitação da pedreira e atualizada.
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Figura n.º7: Figura referente à Figura n.º 1 do EIA (Figura n.º 1: Enquadramento geográfico da pedreira
na freguesia de Atei e concelho de Mondim de Basto)
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Figura n.º8: Figura referente à Figura n.º 2 do EIA (Figura n.º 2: Extrato da carta militar de Portugal nº 87, com a localização da “Pedreira Senhora da
Graça”, à escala 1/25 000.)

Figura n.º9: Figura referente à Figura n.º 33 do EIA (Figura n.º 33: Extrato de ortofotomapa (Bing Maps)
da área de implantação do projeto.)
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Figura n.º10: Figura referente à Figura n.º 37 do EIA (Figura n.º 37:Ocupação atual do solo)
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Figura n.º11: Figura referente à Figura n.º 55 do EIA (Figura n.º 55: Localização da área de projeto
(vermelho) e localização da área sensível mais próxima, no Sítio Alvão/Marão (verde sombreado).)
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Figura n.º13: Figura referente à Figura n.º 57 do EIA (Figura n.º 57: Ortofotomapa da área da pedreira,
podendo verificar-se a existência uma extensa mancha de florestal em tono da pedreira (verde escuro) e
a estrada de acesso ao Santuário da Sr.ª da Graça.
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Figura n.º14: Figura referente à Figura n.º 64 do EIA (Figura n.º 64: Localização das indústrias que se
encontram mais próximas da Pedreira em estudo)
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Figura n.º15: Figura referente à Figura n.º 65 do EIA (Figura n.º 65: P1-Habitação unifamiliar sita a cerca
de 600 metros a SW da unidade (recetor sensível))
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Figura n.º16: Habitação unifamiliar (recetor sensível))
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Figura n.º17: Figura referente à Figura n.º 66 do EIA (Figura n.º 66: Igreja mais próxima da área em
estudo)
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Figura n.º18: Igreja próxima da área em estudo
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Figura n.º19: Figura referente à Figura n.º 67 do EIA (Figura n.º 67: Escola básica mais próxima da área
em estudo)
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Figura n.º20: Figura referente à Figura n.º 69 do EIA (Figura n.º 69: Posto de abastecimento de
combustíveis mais próxima da área em estudo)
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Figura n.º21: Figura referente à Figura n.º 70 do EIA (Figura n.º 70: Parque de Merendas mais próximo
da área em estudo)
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Figura n.º22: Figura referente à Figura n.º 73 do EIA (Figura n.º 73: Habitação mais próxima da área em
estudo)
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Figura n.º23: Figura referente à Figura n.º 86 do EIA (Figura n.º 86: Cartografia da Analise Visual)
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Figura n.º24: Figura referente à Figura n.º 91 e 95 do EIA (Figura n.º 91: Localização do ponto de
medição da exploração)
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Figura n.º25: Figura referente à Figura n.º 92 do EIA (Figura n.º 92: Localização do ponto de
amostragem 1 Campanha)

É possível consultar no Anexo n.º III, as imagens acima com melhor resolução.

68

Apresentação de um ficheiro georreferenciado da “Área total de
implementação do projeto”, em formato shapefile, que terá de representar o
seguinte:
 Sistema de Referenciação: os dados a fornecer devem ser enviados no
sistema ETRS89PTM06-código EPSG3763;
 Metadados: a informação enviada deve sempre estar acompanhada dos
respetivos metadados, as informações que descrevem conjuntos e
serviços de dados geográficos e que permitem pesquisá-los, inventariálos e utilizá-los. Os metadados devem ser produzidos de acordo com o
perfil nacional de metadados, definido no artigo 14.º do Decreto-lei
n.º180/2009, de 7 de agosto;
 Cartografia topográfica e temática de base topográfica: a cartografia
para fins de utilização pública tem, necessariamente, de ser oficial ou
homologada. assim sendo, todos os elementos cartográficos que
integram e suportam a elaboração do EIA, devem respeitar o disposto
no Decreto-Lei n.º 193/95, de 28 de julho, alterado e republicado pelo
Decreto-lei n.º 220/2007, de 25 de maio. A entidade responsável pela
elaboração dos mapas constantes do estudo deve ser registada junto da
Direção Geral do território como produtora cartografia, e nos
metadados da informação geográfica deve constar a identificação de
base utilizada.
É possível consultar no Anexo n.º IV o ficheiro georreferenciado da “Área total de
implementação do projeto”, em formato shapefile.
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3. Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP)
O Plano de Pedreira esta dividido por fases, pelo que para melhor
compreensão, cada fase do PARP deve ser devidamente contemplada nas
peças desenhadas e assim suportarem o orçamento apresentado.
No Plano de Pedreira reformulado e que constitui o Anexo n.º II do presente documento, é
possível verificar na planta n.º 6 as 4 fases do PARP.

De acordo com o Anexo VI do Decreto-Lei n.º 270/20011, de 6 de outubro,
com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 340/2007 de, 12 de outubro, deverá
o
PARP
contemplar
uma
planta
da
situação
final
após
regularização/modelação com implantação da drenagem pluvial e do
revestimento vegetal.
No Plano de Pedreira reformulado e que constitui o Anexo n.º II do presente documento, faz
parte a planta n.º 7 da situação final após regularização/modelação com implantação da
drenagem pluvial e do revestimento vegetal.

Apresentação do cálculo das áreas intervencionadas, recuperadas e não
mexidas para o fim do primeiro triénio.
É possível verificar na tabela abaixo o calculo das áreas intervencionadas, recuperadas e não
mexidas para o final do primeiro triénio.
Item

Valor

Unidade

Produção

7200

m

3

Estéril

2880

m

3

Estéril triénio

8640

m

3

Modelação zona de defesa

3303

m

3

Modelação em frente às oficinas

5337

m

3

Área afeta à exploração

5400

m

2

Área afeta ao PARP

7009

m

2
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Revisão da proposta do PARP, apresentando uma proposta alternativa de
recuperação paisagística, de modo a cumprir os objetivos de restabelecer a
vegetação natural, valorizar e potenciar as condições ecológicas locais e a
paisagem e incrementar a fauna e a biodiversidade. As espécies deverão
constituir um conjunto diversificado e heterogéneo de espécies autóctones
(arbóreas, arbustivas e herbáceas), de interesse conservacionista (importantes
para a fauna), que permitam restaurar e aumentar a variedade de
microhabitats disponíveis, disponibilizando áreas de refugo, de alimentação e
de reprodução para os vários grupos faunísticos. O coberto vegetal permitirá
cumprir simultaneamente funções de enquadramento paisagístico e de recreio
e lazer.
No Plano de Pedreira reformulado e que constitui o Anexo n.º II do presente documento, é
possível verificar a revisão do Plano Ambiental de Recuperação Paisagístico (PARP).

Para efeitos do referido no ponto anterior, deverá ser redefinido o plano de
plantação e apresentado um plano de sementeiras. No plano de plantação
deverá substituir-se o pinheiro bravo (não autóctones) e introduzir espécies
arbóreas e arbustivas pertencentes à vegetação autóctone (carvalhais),
sugerindo-se a introdução das seguintes espécies de árvores e arbustos
constantes do PROF Tâmega: Quercus pyrenaica, Castanea sativa, Acer
pseudoplatanus, Celtis australis, Arbutus unedo, Corylus avellana, Crataegus
monogyna, Pistacia terebinthus. O plano de sementeira deverá propor
misturas compostas por espécies arbustivas e herbáceas da flora autóctone,
nomeadamente na estabilização dos taludes.
No Plano de Pedreira reformulado e que constitui o Anexo n.º II do presente documento, é
possível verificar a revisão do Plano Ambiental de Recuperação Paisagístico (PARP).

Explicitação das sebes vivas (cortinas visuais) das zonas de defesa existentes
ou a planear, as quais deverão ser enquadradas no plano de plantação global,
apresentando espécies arbóreas e arbustivas do elenco atrás referido,
referindo a sua composição e dimensionamento/ esquema de plantação.
No Plano de Pedreira reformulado e que constitui o Anexo n.º II do presente documento, é
possível verificar a do Plano Ambiental de Recuperação Paisagístico (PARP).
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Clarificação/justificação da proposta de manutenção de uma parede rochosa
para abrigo da fauna, no âmbito das propostas de PARP e sua indicação em
carta, bem como apresentação de medidas de minimização que fomentem a
população faunística, nomeadamente do coelho bravo.
A proposta de escarpa deve-se ao facto de neste habitat estarem presentes aves de rapinas
quer diurnas quer noturnas, que utilizam este tipo estrutura (escarpa), para nidificação e
pontos de observação para caça. A orientação da escarpa é a mais favorável para os fins que se
destina dada a exposição solar. É possível verificar nos cortes topográficos do Anexo n.º II a
localização da referida escarpa.
Serão constituídos os chamados marouços em pedra. Trata-se de acumulações em pedras de
grande dimensões, com buracos pelo meio, que poderão ser aproveitados pelos coelhos como
tocas. Posteriormente, a vegetação recobrirá estes locais. Por entre as pedras deve ficar o
espaço suficiente para que os animais circulem.

Figura n.º 26:Exemplo e marouço de pedra e a sua construção.

A manutenção de paredes de pedra, em fase de recuperação, visa aumentar a diversidade de
habitats, com o consequente aumento da diversidade biológica. Permitirá também aumentar
as áreas de abrigo para a fauna, uma vez que este é um papel muito importante
desempenhado por este habitat. Conforme proposta do PARP a sementeira irá fomentar a
presença do coelho bravo e de outras espécies cinegéticas, que são presas preferenciais para
algumas espécies das rapinas. É possível verificar nos cortes topográficos do Anexo n.º II a
localização dos marouços em pedra.
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Justificação do preço proposto para as plantações com orçamento de três
fornecedores para os tamanhos propostos no caderno de encargos.
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Justificação da quantidade orçamentada relativa ao movimento de materiais
para aterro face ao descrito no EIA de produção de escombros (152.000 X 1,2 =
182,400 m3).
No Plano de Pedreira reformulado e que constitui o Anexo n.º II do presente documento, é
possível verificar a do Plano Ambiental de Recuperação Paisagístico (PARP).
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O orçamento do PARP deverá ser retificado com base nos pontos anteriores e
no referido na análise aos diversos fatores ambientais, bem como contemplar
todos os trabalhos necessários à realização do PARP, nomeadamente a
execução dos muretes de suporte de terras para construção dos taludes, os
trabalhos de abertura de covas e de fertilização, etc. para além dos já
mencionados.
No Plano de Pedreira reformulado e que constitui o Anexo n.º II do presente documento, é
possível verificar a do Plano Ambiental de Recuperação Paisagístico (PARP).

4. Vibrações
Deverá ser justificada a escolha do ponto de amostragem - constata-se que é
considerada uma habitação que se situa a cerca 600 m da pedreira e não são
contempladas a Casa de Produtos Tradicionais ou a conduta adutora ao
depósito de Pedra Velha/Aqueduto que, de acordo com o relatório do artigo
5.º do Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro, distam menos de 50 m da
referida pedreira.
Relativamente às razões que levaram à escolha do local de medição de vibrações, junto da
habitação mais próxima do rebentamento, informa-se que:


Relativamente ao aqueduto a sua presença era desconhecida do laboratório dada a
densa vegetação envolvente limitava também a sua perceção.



Quanto à casa de produtos regionais, foi por nós entendida como uma estrutura
amovível dada a sua arquitetura e forma de implantação no local, pelo que optámos
pelo edifício habitado mais próximo. Acrescenta-se que esta estrutura está fora de
serviço e já consideravelmente degradada.

Face ao referido no ponto anterior, deverá ser ponderada a necessidade de
alteração do ponto de amostragem identificado no EIA, bem como atualizada
toda a informação em conformidade (caracterização da situação de referencia,
identificação e avaliação de impactes, propostas de medidas de minimização e
/ ou compensação, proposta de programas de monitorização).
É possível verificar no Anexo n.º V do presente documento o estudo/avaliação de vibrações
com os novos pontos de amostragem.
A caracterização da situação de referência passa a ter a seguinte redação:
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1.1. VIBRAÇÕES
1.1.1. Introdução
Na “Pedreira Senhora da Graça” o desmonte da rocha é realizado com recurso a explosivos. A
utilização de explosivos no desmonte origina benefícios a nível industrial mas também
desvantagens a nível ambiental. Os benefícios a nível industrial estão relacionados com o
arranque da rocha do maciço e a sua fragmentação, facilitando assim a sua remoção,
transporte e o posterior processamento. No que se refere às suas desvantagens, estas
prendem-se com as vibrações induzidas no maciço, o ruído, os gases, as poeiras e a projeção de
material, que podem, individualmente ou conjugadas, causar danos significativos na
envolvente da exploração. Uma vez que a exploração decorrer a céu aberto os efeitos
relacionados com a libertação de gases de poeiras durante os rebentamentos são menos
significativos.
Com o presente estudo pretende-se estudar os efeitos das vibrações resultantes do uso de
explosivos no desmonte da rocha nas populações vizinhas. Foi efetuada uma caracterização
pela empresa “Pedamb, Engenharia Ambiental, Lda.”, podendo consultar-se em anexo o seu
relatório (Relatório n.º III do EIA e Anexo IV do presente documento).

1.1.2. Caracterização da Situação de Referência
1.1.2.1.

Principais Fontes de Vibrações Presentes no local de
implementação da Exploração

Como referido anteriormente, as principais fontes de vibrações associadas à “Pedreira Senhora
Graça”, são oriundas da utilização dos explosivos para o desmonte da rocha, sendo ainda de
referir as vibrações resultantes da circulação da maquinaria pesada e do funcionamento da
unidade industrial, estas últimas menos significativas.

1.1.2.2.

Identificação dos Recetores Sensíveis

Como recetores sensíveis em relação ao descritor em analise, podemos considerar os
aglomerados habitacionais de Sobreira, Pedravedra e Carvalhos, assim como o parque de
merendas situado a 100 m da exploração, a casa de produtos tradicionais atualmente sem
funcionamento e a conduta adutora ao deposito de Pedra Vedra (Sistema de Abastecimento de
Santo Apolinário- Abastecimento Publico de Água).
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1.1.2.3.

Avaliações Efetuadas

METODOLOGIA DE AMOSTRAGEM

Por forma a determinar o risco de ocorrência de danos em edificações, efetuou-se a
monitorização das vibrações de acordo com a Norma Portuguesa NP 2074 de 1983, “Avaliação
da influência em construções de vibrações provocadas por explosões ou solicitações similares”.
Determinou-se a velocidade de vibração utilizando um acelerómetro triaxial, fixo a um
elemento solidário com a fundação. A partir dos resultados das medições, é determinado o
valor máximo de velocidade de vibração

, que é comparado com um valor limite

,

sendo este função de diversos parâmetros que podem influenciar o comportamento das
construções.

Obtido um registo das três componentes da velocidade de vibração (nos eixos x, y e z) em
função do tempo, determina-se o valor máximo registado

, através da seguinte expressão:

Para uma situação de cálculo e verificação de conformidade mais expeditos, note-se que:

Os resultados obtidos são comparados com o respetivo valor limite

, determinado pela

seguinte expressão:

Em que:


𝛼: Coeficiente que, tendo em conta as características do terreno de fundação, assume
os valores indicados na Tabela n.º 56 e se destina a acautelar os efeitos de
assentamentos diferenciais das fundações;



β: Coeficiente que, tomando em consideração o tipo de construção, assume os valores
indicados na Tabela n.º 56;



𝛾- Coeficiente que, fazendo intervir o número médio de solicitações, assume os valores
indicados na Tabela n.º 56.
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Tabela n.º 1: Valores dos coeficientes

𝛼 ,β, 𝛾

Características do terreno
Rochas e solos coerentes rijos
Solos coerentes muito duros, duros e de consistência média; solos incoerentes compactos; areias e misturas
areia-seixo bem graduadas, areias uniformes
Solos incoerentes soltos: areias e misturas areia-seixo bem graduadas, areias uniformes, solos coerentes moles
e muito moles
Tipos de Construção
Construções que exigem cuidados especiais (ex.: monumentos históricos, hospitais, depósitos de água,
chaminés)
Construções correntes
Construções reforçadas
Numero diário de solicitações
<3
>3

2
1
0,5

0,5
1
3
1
0,7

As medições das vibrações foram realizadas com recurso ao seguinte equipamento:



Analisador Svantek SV-948;



Acelerómetro triaxial SV 207A;



GPS Garmin Geko 301;



Máquina fotográfica digital.

A “Pedreira Senhora da Graça” labora no horário diurno das 08:00 às 12:00 e 13:00 - 17:00, de
2.ª a 6.ª feira.
PERÍODO E LOCAIS DE MEDIÇÃO

Para avaliar a probabilidade de afetação das estruturas existentes na envolvente da pedreira
relativamente aos potenciais efeitos das vibrações, foram realizadas duas medição. Uma na
junto da habitação mais próxima do local de rebentamento, designadamente 600 m a NW do
local de rebentamento, Travessa da Sr.ª da Graça, n.º 51 Sobreira de Mondim - Atei 4880-053
Mondim de Basto (41.426585° -7.933522°). A monitorização foi realizada em 9 de setembro de
2013, entre às 16:51 e às 16:59. É possível verificar nas Figuras n.os 92 e 93 a localização do
ponto de medição e a localização do equipamento respetivamente.
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Figura n.º 2: Localização do ponto de amostragem

Figura n.º 3: Localização do equipamento de monitorização/Vista a partir do recetor.

Outra junto do local de rebentamento, designadamente 160 m a NW do rebentamento, junto
do aqueduto de alimentação do depósito da Pedra Velha (41.425867° -7.930565°). A
monitorização foi realizada em 7 de agosto de 2015, entre às 16:40 e às 17:10. É possível
verificar nas Figuras n.os 94 e 95 a localização do ponto de medição e a localização do
equipamento respetivamente.
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Figura n.º94: Localização do ponto de amostragem

Figura n.º95: Localização do equipamento de monitorização

RESULTADOS OBTIDOS
Descrição das fontes de vibração analisadas

Apresenta-se de seguida a discriminação das principais fontes de vibrações percetíveis nos
locais de medição.
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Tabela n.º 2: Descrição das fontes de vibração
Ponto
Local
Coordenadas

Descrição das fontes de vibração

41.424020°
1

2

Rebentamento de explosivo (furos com 5 m de profundidade)
-7.930090º°

Pedreira
Senhora da
Graça

Rebentamento de explosivos (Descrição: 17 furos; 4.20 mts de
profundidade; 1.25 Kg de pólvora em cada furo; 85 mts de
cordão detonante n.º 6; 1 Unid. de detonador; 50 cms de
rastilho.)

41.42467° 7.929410°

Medições
Apresentam-se de seguida os valores caracterizadores das vibrações, registados nos diversos
pontos de amostragem, relativos às ocorrências de maior impacte.
Tabela n.º 3: Valores máximos medidos, nos eixos x, y e z – Ponto 1.
Ensaio 1
Velocidade de Vibração (mm/s)
16:52

x

y

Z

0,2

0,2

0,1

(mm/s)

0,3

Nota: apenas foi efetuado um rebentamento, pelo que não há registo de réplicas.
Tabela n.º 59: Valores máximos medidos, nos eixos x, y e z – Ponto 2.
Ensaio 1
Velocidade de Vibração (mm/s)
17:07

x

y

Z

1,2

1,7

1,5

(mm/s)

2,6

Nota: apenas foi efetuado um rebentamento, pelo que não há registo de réplicas.

CUMPRIMENTO LEGAL
Por forma a minimizar o impacte decorrente das vibrações produzidas no decurso da atividade
da empresa, deverão ser observados os seguintes valores limite determinados na NP 2074 de
1983, por forma a evitar a ocorrência de danos nas edificações:

Tabela n.º 60: Valores Limite
Valor limite da velocidade máxima de vibrações (mm/s)
Tipos de solos
Tipo de
construção

Incoerentes
soltos e
coerentes moles

Incoerentes
compactos e
coerentes duros
e médios

Coerentes Rijos

Sensível

1,75-2,5

3,5-5

7-10

Corrente

3,5- 5

7-10

14-20
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Reforçada

10,5-15

21-30

42-60

Nota: Os primeiros valores referem-se a situações de ocorrência de mais do que 3 solicitações diárias. Os segundos
são aplicáveis nas restantes situações.

ANÁLISE DE CONFORMIDADE
Com base nas avaliações efetuadas, apresenta-se na Tabela n.º 60 a análise comparativa dos
resultados com os respetivos valores limite. Observou-se que os locais analisado apresenta solo
rochoso, a construção é de tipo corrente e sensível, ocorrendo em média menos de 3
solicitações diárias.
Tabela n.º 4: Análise da Conformidade legal – Ponto n.º1
Coeficientes
ɑ

β

Ɣ

2

1
Resultados Parciais (mm/s)
Max 2
---

1

Max 1
0,3

Max 3
---

Valor limite da
vel. de vibração
20
Resultado Final
(mm/s)
0,3

Tabela n.º 61: Análise da Conformidade legal – Ponto n.º2
Coeficientes
ɑ

β

Ɣ

2,6

0,5
Resultados Parciais (mm/s)
Max 2
---

1

Max 1
2,6

Max 3
---

Valor limite da
vel. de vibração
10
Resultado Final
(mm/s)
2,6

Através da análise dos resultados obtidos, face aos respetivos valores limite definidos na NP
2074:1983, verifica-se serem respeitados os valores limites nos locais analisados (habitação
600 m a NW do rebentamento e Aqueduto, 160 m a NW do rebentamento).
Face aos resultados obtidos, não se detetou risco de ocorrência de danos nas construções
analisadas.
A avaliação de impactes ambientais passa a ter a seguinte redação:

4.1.1. Vibrações
Pressupondo-se o cumprimento das cargas máximas de explosivos por furo, previstas,
considera-se que não ocorrem impactes negativos ao nível da integridade física das
construções. No entanto, poderão surgir situações de incomodidade. Previsivelmente as
vibrações induzidas pelas detonações não são sentidas pelos habitantes mais próximos. Este
impacte negativo, que poderá ser considerado de cariz social, é Pouco Significativo, e reversível
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com o encerramento da exploração. No que se refere as vibrações resultantes do trafego
rodoviário os impactes são Pouco Significativos
As medidas de mitigação passam a ter a seguinte redação:

4.1.2. Vibrações
As medidas de minimização relativas a este descritor passam essencialmente pelo
cumprimento da carga máxima de explosivos por furo a utilizar na exploração, este
cumprimento não deverá conduzir à existência de impactes ao nível das vibrações, contudo e
no caso de se virem a verificar situações de incomodidade poderão ser tomadas medidas de
minimização.
As medidas de minimização poderão passar pela alteração do diagrama de fogo, alteração do
tipo de explosivos, proporção dos diferentes tipos de explosivo, pela alteração do layout dos
furos.
De uma foram genérica recomenda-se:


A utilização equipamentos e veículos modernos, equipados com atenuadores de
vibrações;



A execução de uma manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos,
de forma a não haver um incremento de vibrações. Deverá ser efetuado o registo das
manutenções efetuadas;



A execução de monitorizações de vibrações, com uma periodicidade bianual. Aquando
da implementação do plano de monotorização, e caso os valores das medições o
justifiquem, estas medidas e recomendações deverão ser aferidas, no sentido de
promover uma melhoria contínua em termos de funcionamento regular da pedreira.

A monitorização passa a ter a seguinte redação:

1.1.3. Vibrações
1.1.3.1.

Parâmetros a Monitorizar

Os parâmetros a avaliar serão as vibrações para o meio.

1.1.3.2.

Local de Amostragem

O ponto de amostragem será o mesmo utilizado na caracterização da situação de referência
habitação (600 m da exploração). O ponto definido, deve manter-se ao longo do período de
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monitorização, exceto se houver alterações em termos de direção de lavra ou ao nível dos
recetores sensíveis. Caso se verifiquem alterações no método de exploração, dever-se-á
proceder a novas medições.

1.1.3.3.

Método de Amostragem

As amostragens serão realizadas com base na Norma Portuguesa NP-2074 (1983) e ter-se-á
em conta as medições já realizadas, seguindo o mesmo procedimento e técnica de medição, no
sentido de se acompanhar a evolução dos valores registados anteriormente. Os resultados
obtidos deverão ser analisados de acordo com a norma. Se as medições de vibrações
ultrapassarem os valores limite estipulados, deverão ser tomadas medidas corretivas e
posteriormente avaliada a sua eficácia nas campanhas subsequentes.

1.1.3.4.

Frequência e Duração da Amostragem

A frequência da amostragem será bienal e sempre que se verifiquem situações de
incomodidade. Caso se verifiquem alterações no método de exploração, dever-se-á proceder a
novas medições.

5. Ruido Ambiental
Apresentação de um Estudo/Avaliação de Ruido Ambiental que considere
também o recetor sensível mais próximo (Parque de merendas situado a cerca
de 100 m da Pedreira).
É possível verificar no Anexo n.º VI do presente documento o estudo/avaliação de Ruido
Ambiental com o novo ponto de amostragem, parque de merendas situado a cerca de 100 m
da pedreira.

Em função dos resultados obtidos na Avaliação junto ao parque de merendas
referido no ponto anterior, o EIA deverá ser modificado e complementado,
designadamente no que se refere à identificação e avaliação dos impactes, das
medidas de minimização e plano de monitorização.
A caracterização da situação de referência passa a ter a seguinte redação:
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1.2. RUIDO
1.2.1. Introdução
O Ruído pode ser definido como um som indesejável, que constitui uma causa de incómodo, um
obstáculo à concentração e à comunicação. O ruído é atualmente o principal fator ambiental
causador de reclamações das populações e de conflitos, podendo mesmo ser considerado como
um dos principais fatores de degradação da qualidade de vida.
Os efeitos relacionados com o ruído alternam consoante o tipo de ruído e a sensibilidade
auditiva de cada pessoa. A intensidade de ruído, a composição e duração condicionam as
perturbações que este pode causar.
Par avaliar os impactes associados à implementação da “Pedreira Senhora da Graça”, ao nível
do ruído, tornou-se necessário caracterizar o ambiente sonoro existente no local em estudo.
Ao longo do presente descritor será efetuado o relato da situação na envolvente da área em
estudo, identificando-se as principais fontes de ruído e os potenciais recetores. Será ainda
descrita a metodologia utilizada na caracterização do ruído, assim como, os locais de
amostragem e os resultados obtidos.

1.2.2. Caracterização da Situação de Referência
1.2.2.1.

Principais Fontes Ruidosas
Implementação da Exploração

Presentes

no

Local

de

As principais fontes ruidosas presentes no local de implementação da “Pedreira Senhora da
Graça” são oriundas do tráfego rodoviário, relacionado com a infraestrutura de transporte
presente nas proximidades, nomeadamente Estrada Municipal, assim como das várias
explorações ativas semelhantes à pedreira que se encontram na sua envolvente que podem
levar a uma degradação do ambiente sonoro.

1.2.2.2.

Identificação dos Recetores Sensíveis

Segundo definição do Regulamento Geral de Ruido, mais concretamente artigo 3º, alínea q)
são considerados recetores sensíveis os edifícios habitacionais, escolares, hospitalares ou
similares ou espaços de lazer, com utilização humana. Assim, e de acordo com a definição,
podemos considerar recetores sensíveis em relação ao presente descritor os aglomerados
habitacionais de Sobreira, Pedravedra e Carvalhos, assim como o parque de merendas situado
a aproximadamente 100 m da exploração.
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1.2.2.3.

Avaliações Efetuadas

Com esta avaliação pretende-se efetuar a análise do cumprimento do “nível sonoro médio de
longa duração”, face aos requisitos do Decreto-lei n.º 9/2007 de 17 de janeiro com as
alterações do Decreto-lei n.º 278/2007, de 1 de agosto e Declaração de Retificação nº 18/2007.
De forma a efetuar-se uma análise do cumprimento do “nível sonoro médio de longa duração”,
face aos requisitos do Decreto - Lei nº 9/2007, de 17 de janeiro com as alterações do DecretoLei n.º 278/2007,de 1 de agosto e Declaração de Retificação nº 18/2007, foi efetuada pela
empresa “Pedamb, Engenharia Ambiental, Lda.” duas caracterização dos níveis de ruído
ambiente registados na habitação mais próxima a SW da “Pedreira Senhora da Graça” e no
Parque de Merendas, situado a 100 m da pedreira, podendo consultar-se, em anexo ao EIA, o
relatório (Relatório n.º II) referente à caracterização junto à habitação mais próxima a SW e no
Anexo n.º VI do presente documento o relatório referente à caracterização junto Parque de
Merendas, situado a 100 m da pedreira.
METODOLOGIA DE AMOSTRAGEM

A monitorização do ruído ambiental foi efetuada de acordo com a metodologia estabelecida
nos seguintes documentos:


NP ISO 1996:2011 (Partes 1 e 2);



Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro (Anexo I);



Circular Clientes nº 02/2007 IPAC/APA.

Ao parâmetro “nível sonoro médio de longa duração”, quando aplicável, é efetuada correção
meteorológica (Cmet), conforme procedimento indicado nos seguintes documentos:


ISO 9613-2:1996, Cap. 8;



AR-INTERIM-CM(Ref.:B4-3040/2001/329750/MAR/C1).

A correção meteorológica é efetuada quando não se verifica a seguinte condição:
𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑎 𝑓𝑜𝑛𝑡𝑒+ 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟
𝐷𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑎 𝑓𝑜𝑛𝑡𝑒 𝑒 𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟

≥ 0,1 [cap. 7.1 da NP ISO 1996-2:2011]

A avaliação da conformidade legal dos resultados obtidos, é efetuada face aos requisitos do
Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de janeiro (“Regulamento Geral do Ruído”).
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As avaliações foram efetuadas com tempos de amostragem representativos com o microfone
omnidirecional situado a 3,5 metros de superfícies refletoras e posicionado a 1.5 m, acima do
solo.
Área entre a fonte e o recetor é composta por terreno rochoso, maioritariamente decapado por
explorações de rocha.
O sonómetro foi usado no modo para análise de característica Impulsive e Fast em simultâneo.
Caso duas amostras do ruído ambiente e/ou residual em análise, efetuadas em dias distintos,
apresentem diferenças superiores a 5 dB(A) entre si, deverá ser efetuada uma ou mais
amostras adicionais (conforme circular IPAC n.º 02/2007). Esta situação não foi observada.
A janela de propagação mais favorável de ruído para os recetores sensíveis será registada
quando ocorrerem rumos de vento montante-jusante face ao recetor em questão, em situações
de inversão térmica e com ventos superiores a 3m/s.
As medições de ruído foram realizadas com recurso a:


Sonómetro integrador “CESVA-SC310” N.º de série: T222659;



Calibrador sonoro “CESVA-CB5” N.º de série: 038312;



Anemómetro TSI 8330 N.º de série: 97050273;



Termo higrómetro TESTO 445 N.º de série: 0664687/202;



Barómetro OREGON SCIENTIFCS N.º Interno: 02/02/GMG;



GPS Geko 1.

A “Pedreira Senhora da Graça”, labora no horário descrito na Tabela n.º 49, relativamente a
cada um dos períodos de referência.
Tabela n.º 5: Períodos de referência e de funcionamento das fontes sonoras.

Período de referência
Período de laboração
Tempo de laboração no
Período de referência

DIURNO

ENTARDECER

NOTURNO

07:00 - 20:00 h

20:00 - 23:00 h

23:00 - 07:00 h

sem laboração

sem laboração

0%

0%

08:00 – 12:00 13:00 17:00
65%
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PERÍODO E LOCAIS DE MEDIÇÃO

De forma a efetuar-se a análise do cumprimento do “nível sonoro médio de longa duração”,
face aos requisitos do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, foram selecionados dois pontos
de amostragem. É possível verificar, na Figura n.º 91, a localização dos pontos de amostragem
assim como as fotografias dos referidos pontos na Tabela n.º 50.

Legenda: P1-Habitação unifamiliar sita a cerca de 600 metros a SW da unidade (recetor sensível)

Legenda: P1-Parque de Merenda sita a cerca de 100 metros a oeste da unidade (recetor sensível)
Figura n.º 4: Localização dos pontos de medição da exploração
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Tabela n.º 6: Pontos de amostragem selecionados
CÓDIGO DO LOCAL DE AMOSTRAGEM

FOTOGRAFIA

Ponto de Amostragem
Habitação unifamiliar sita a cerca de 600 metros a SW
unidade (recetor sensível)

Ponto de Amostragem
Parque de merendas sito a cerca de 100 metros a Oeste
unidade (recetor sensível)
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RESULTADOS OBTIDOS
Apresenta-se de seguida o resumo com a descrição das principais características associadas ao
ruído analisado. São ainda apresentados nas Tabelas n.º 51 e 52 os parâmetros
caracterizadores dos ruídos avaliados, a utilizar para efeitos de verificação de conformidade
legal.
Tabela n.º 7: Caracterização do Ruído no Ponto de Amostragem Junto a habitação Unifamiliar
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Tabela n.º 52: Caracterização do Ruído no Ponto de Amostragem Junto ao Parque de Merendas e dos
períodos de medição

Tendo por base os resultados das medições efetuadas, apresentam-se de seguida os
parâmetros caracterizadores dos ruídos avaliados, a utilizar para efeitos de verificação de
conformidade legal.
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Tabela n.º 53: Resultados Finais da medição efetuada Junto a habitação Unifamiliar
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Tabela n.º 54: Resultados Finais da medição efetuada Junto ao Parque de merendas

ENQUADRAMENTO LEGAL
De acordo com o definido pelo “Regulamento Geral do Ruído - RGR” atualmente em vigor
(Decreto - Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro), a instalação e o exercício de atividades ruidosas
permanentes em zonas mistas, nas envolventes das zonas sensíveis, ou mistas ou na
proximidade dos recetores sensíveis isolados, estão sujeitos ao cumprimento de critérios de
conformidade, como se indica em seguida:


Critério do “nível sonoro médio de longa duração” (Art. 11.º)
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As zonas sensíveis e mistas não devem ficar expostas ao ruído ambiente exterior, expresso
pelos indicadores Lden e Ln, nem ser superior ao valor indicado na Tabela n.º 55.
Tabela n.º 55: Valores limite de exposição.
CLASSIFICAÇÃO DA ZONA
Zona mista
Zona Sensível
Zona Classificada
Zonas sensíveis nas proximidades de GIT existentes
Zonas sensíveis nas proximidades de GIT não aéreas em projeto
Zonas sensíveis nas proximidades de GIT aéreas em projeto

VALOR LIMITE DE EXPOSIÇÃO
LDEN
LN
DB(A)
DB(A)
65
55
55
45
63
53
65
55
60
50
65
55

GIT: Grande Infra Estrutura de Transporte



Critério de “Incomodidade” (n.º 1 – alínea b), do Art. 13.º)

O valor limite a cumprir é função da duração e horário de ocorrência do ruído particular,
conforme se indica na Tabela n.º 56.
Tabela n.º 56: Atividades ruidosas permanentes
VALOR DA RELAÇÃO
PERCENTUAL (Q) ENTRE A
DURAÇÃO ACUMULADA DE
OCORRÊNCIA DO RUÍDO
PARTICULAR E A DURAÇÃO
TOTAL DO PERÍODO DE
REFERÊNCIA
q≤12,5%
12,5% < q ≤ 25%
25% < q ≤ 50%
50% < q ≤75%
q > 75%

VALOR LIMITE "INCOMODIDADE"

P. DIURNO
DB(A)

P. ENTARDECER
DB(A)

9
8
7
6
5

8
7
6
5
4

P. NOTURNO
DB(A)

6*

5**
5
5
4
3

* Valores aplicáveis a atividades com horário de funcionamento até às 24 horas;
** Valores aplicáveis a atividades com horário de funcionamento que ultrapasse as 24 horas.

VALORES LIMITE A CUMPRIR
Face à duração e horário de laboração da empresa, o limite a cumprir para o critério da
“Incomodidade” é de 6dB(A) para o período diurno, 5B(A) para o período do entardecer e
4dB(A) para o período noturno.
Relativamente ao “nível sonoro de longa duração”, atendendo a que a zona avaliada não se
encontra ainda estabelecida no PDM como “zona mista” ou “zona sensível”, devem ser
cumpridos os seguintes valores limite: Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A) - (n.º 3 do Art. 11.º).
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ANÁLISE DE CONFORMIDADE LEGAL
Com base nas avaliações efetuadas, apresenta-se na tabela seguinte a análise comparativa dos
resultados com os respetivos valores limite, definidos para as zonas onde ocorre utilização
mista ou sensível.

Tabela n.º 57: Análise de conformidade legal Ponto de Amostragem Habitação Unifamiliar

Tabela n.º 58: Análise de conformidade legal Ponto de Amostragem Parque de Merendas

Através da análise dos resultados obtidos face aos respetivos valores limite definidos pelo
Regulamento Geral de Ruído, conclui-se o seguinte:


“Critério da Incomodidade”

Nos pontos avaliados, este indicador encontra-se a ser cumprido.
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“Nível sonoro médio de longa duração”

No local monitorizado habitação unifamiliar, os valores quantificados para os indicadores Ln e
Lden, cumprem os respetivos valores limite, definidos quer para "zonas não classificadas", quer
para "zonas mistas".
No local monitorizado parque de merendas, o valor quantificado para os indicadores Lden e Ln,
cumpre o valor limite definido legalmente para "zonas sensíveis

A avaliação de impactes ambientais passa a ter a seguinte redação:

5.1.1. Ruido
Na fase de preparação/exploração, o impacte sobre o ambiente sonoro é classificado como
negativo, local, direto, certo, imediato e moderada. Todos os impactes descritos são
considerados temporários, limitados a fase de exploração e, eventualmente, a fase de
recuperação/desativação e reversíveis, com o encerramento da exploração. Deste modo,
podemos considerar que os impactes da “Pedreira Senhora da Graça” sobre o ambiente sonoro
são Pouco Significativos, contudo com a aplicação das medidas de mitigação os impactes serão
minimizáveis.
Na fase de recuperação/desativação, irão ocorrer trabalhos de movimentação de terras,
relacionados à execução do PARP. A execução destes trabalhos irá implicar a utilização de
equipamentos semelhantes aos utilizados durante a fase de exploração. Como tal, o ruído será
semelhante ao da fase de exploração. De acordo com conceção do projeto a exploração e a
recuperação paisagística estão a ocorrer em simultâneo, como tal prevê-se que os trabalhos na
fase recuperação/desativação se prolonguem por apenas mais uma fase, até recuperação da
última área explorada.
Face ao exposto ao longo da fase de recuperação/desativação considera-se que ocorrem
impactes negativos ao nível do ambiente sonoro da envolvente da “Pedreira Senhora da Graça”
contudo com a correta aplicação das medidas de mitigação estes impactes poderão ser
minimizáveis.
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As medidas de mitigação passam a ter a seguinte redação:

5.1.2. Ruido
Por forma a obter-se uma diminuição de ruído deverão ser adotadas as seguintes medidas de
mitigação:


Construção de barreira auditiva e de uma vedação em sebe natural na zona nascente
da pedreira, que confronta com um terreno privado, para o qual existe já uma certidão
de interesse concelhio para construção de um empreendimento turístico;



Deverão ser utilizados equipamentos e veículos modernos, equipados com
silenciadores e atenuadores de ruído;



Deverá ser feita uma manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos,
de forma a não haver um incremento de ruído. Deverá ser efetuado o registo das
manutenções efetuadas;



Deverão ser feitas monitorizações do ruído ambiental da pedreira, com uma
periodicidade bianual. Aquando da implementação do plano de monotorização, e caso
os valores das medições o justifiquem, estas medidas e recomendações deverão ser
aferidas, no sentido de promover uma melhoria contínua em termos de funcionamento
regular da pedreira;



Limitação da velocidade de circulação dos equipamentos e máquinas no interior da
pedreira;



Garantir a presença na exploração unicamente de equipamentos que apresentem
homologação acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom
estado de conservação e manutenção;



Evitar o uso de martelo pneumático e privilegiar o uso de máquina de fio sempre que
possível;



Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que
originem o menor ruido possível.
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A monitorização passa a ter a seguinte redação:

1.2.3. Ruído
1.2.3.1.

Parâmetros a Monitorizar

Os parâmetros a monitorizar serão:


“Nível Sonoro Médio de Longa Duração ” (Lden);



Critério de incomodidade.

1.2.3.2.

Local de Amostragem

Os pontos de amostragem serão os mesmos utilizados na caracterização da situação de
referência (habitação a 600 m a SW da pedreira e o parque de merendas a 100 m a Oeste da
pedreira) e em locais onde ocorram situações de incomodidade.

1.2.3.3.

Método de Amostragem

A monitorização do ruído ambiental será efetuada de acordo com a metodologia estabelecida
nos seguintes documentos:


NP ISO 1996:2011 (parte 1 e 2);



DL n.º 9/2007 (Anexo I);



Circular Clientes nº 02/2007 IPAC/APA;



Guia prático para medições de ruído ambiente no contexto do Regulamento Geral do
Ruído tendo em conta a NP ISO 1996.

Os resultados obtidos deverão ser analisados de acordo com a legislação em vigor. Se os níveis
de ruido ultrapassarem os valores limite estipulados na legislação vigente, deverão ser
tomadas medidas corretivas e posteriormente avaliada a sua eficácia nas campanhas
subsequentes.

1.2.3.4.

Frequência e Duração da Amostragem

As monitorizações deverão realizar-se bienalmente e sempre que se verifiquem situações de
incomodidade, durante o período de vida útil da pedreira.
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6. Qualidade do Ar
Tendo em consideração a identificação como recetor sensível o Parque de
Merendas, a 100m da Pedreira, esse ponto deverá igualmente ser
monitorizado, quer para efeitos de caracterização da situação de referência,
quer no restante desenvolvimento do EIA, designadamente na identificação e
avaliação de impactes, propostas de minimização e/ou compreensão e
proposta de programas de monitorização, tendo em consideração os
resultados obtidos.
É possível verificar no Anexo n.º VII do presente documento o estudo/avaliação de qualidade
do ar com o novo ponto de amostragem localizado em Fraguinha, dado não ser possível
realizar a amostragem no parque de merendas situado a cerca de 100 m da pedreira, por falta
de corrente elétrica e de condições de segurança conforme correspondência abaixo.
“Boa tarde.
Obrigado pela sua mensagem. Vamos então considerar as prioridades indicadas para proceder
à nova avaliação de PM10.

Cumprimentos,
Jorge Branco
------------------------

Pedamb - Engenharia Ambiental, Lda.
R. D. Manuel Trindade Salgueiro, 29 - R/C Dto.
3830-655 Gafanha da Nazaré
Tel. 234 087 820 | Fax 244 560 875
www.pedamb.com | aveiro@pedamb.com

EMISSÕES GASOSAS – RUÍDO - VIBRAÇÕES – QUALIDADE DO AR - PM10__

De: Rui Fonseca [mailto:rui.fonseca@ccdr-n.pt]
Enviada: quarta-feira, 17 de Junho de 2015 16:02
Para: Jorge Branco
Cc: Andreia Cabral
Assunto: RE: "Irmãos Mota da Silva, Lda" - pedido de esclarecimento (reenvio)
Importância: Alta

Caro Sr. Eng. Jorge Branco.
Em primeiro lugar, quero apresentar as nossas desculpas por não ter sido possível responder
atempadamente à questão colocada.

100

Relativamente ao assunto em causa, informamos que não abdicamos da realização da
campanha solicitada no âmbito do pedido de elementos adicionais, contudo, tendo em conta a
justificação apresentada e após análise das várias alternativas, sugerem-se as seguintes
localizações, por ordem preferencial: aglomerado populacional de Fraguinha; ou S. Gonçalo; ou
Carvalhas; ou Campos.
Com os melhores cumprimentos.
Rui Fonseca
CHEFE DA DIVISÃO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL / DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE AMBIENTE
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

Rua Rainha D. Estefânia, 251, 4150-304 PORTO, Portugal
TEL +351 225 433 965 l FAX +351 226 073 041

www.ccdr-n.pt www.novonorte.qren.pt
l

AVISO LEGAL

De: Jorge Branco [mailto:aveiro@pedamb.com]
Enviada: quarta-feira, 17 de Junho de 2015 10:50
Para: Andreia Cabral
Cc: Rui Fonseca
Assunto: RE: "Irmãos Mota da Silva, Lda" - pedido de esclarecimento (reenvio)

Bom dia.
Um mês após a nossa mensagem inicial, aguardamos uma resposta dos vossos serviços
relativamente à questão da impossibilidade de medir PM10 na localização que propõem. O
cliente pretende dar resposta às questões colocadas pelos vossos serviços, mas estamos
bloqueados por esta limitação…
A questão é se o cliente poderá não fazer nova medição de PM10 na localização proposta? Ou
se querem indicar outra localização com electricidade e segurança?...
Despeço-me aguardando resposta urgente SFF.
Cumprimentos,
Jorge Branco
------------------------

Pedamb - Engenharia Ambiental, Lda.
R. D. Manuel Trindade Salgueiro, 29 - R/C Dto.
3830-655 Gafanha da Nazaré
Tel. 234 087 820 | Fax 244 560 875
www.pedamb.com | aveiro@pedamb.com

EMISSÕES GASOSAS – RUÍDO - VIBRAÇÕES – QUALIDADE DO AR - PM10__
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De: Andreia Cabral [mailto:andreia.cabral@ccdr-n.pt]
Enviada: quarta-feira, 27 de Maio de 2015 15:42
Para: aveiro@pedamb.com
Cc: Rui Fonseca
Assunto: RE: "Irmãos Mota da Silva, Lda" - pedido de esclarecimento (reenvio)
Importância: Alta

Exmos. Senhores,
Na sequência das mensagens infra, as quais mereceram a nossa melhor atenção, vimos pela
presente informar que a solicitação está a ser objeto de apreciação técnica, pelo que, assim
que possível, comunicaremos o nosso entendimento sobre o assunto.
Com os melhores cumprimentos,
Andreia Duborjal Cabral
TÉCNICA SUPERIOR / DIVISÃO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

Rua Rainha D. Estefânia, 251, 4150-304 PORTO, Portugal
TEL +351 22 543 39 65 l FAX +351 22 607 30 41

www.ccdr-n.pt www.novonorte.qren.pt
l

AVISO LEGAL

De: Raul Silva
Enviada: terça-feira, 26 de Maio de 2015 15:58
Para: Andreia Cabral
Assunto: FW: "Irmãos Mota da Silva, Lda" - pedido de esclarecimento (reenvio)
De: Jorge Branco [mailto:aveiro@pedamb.com]
Enviada: terça-feira, 26 de Maio de 2015 15:56
Para: Raul Silva
Assunto: FW: "Irmãos Mota da Silva, Lda" - pedido de esclarecimento (reenvio)

Boa tarde.
Temos muita urgência em receber a resposta da Eng.ª Andreia, às questões colocadas em 15
de Maio! Caso ela não tenha condições para responder, quem é a pessoa responsável a quem
devemos solicitar esclarecimentos?
Despeço-me aguardando a resposta dos vossos serviços.
Cumprimentos,
Jorge Branco
------------------------
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Pedamb - Engenharia Ambiental, Lda.
R. D. Manuel Trindade Salgueiro, 29 - R/C Dto.
3830-655 Gafanha da Nazaré
Tel. 234 087 820 | Fax 244 560 875
www.pedamb.com | aveiro@pedamb.com

EMISSÕES GASOSAS – RUÍDO - VIBRAÇÕES – QUALIDADE DO AR - PM10__

De: Jorge Branco [mailto:aveiro@pedamb.com]
Enviada: sexta-feira, 15 de Maio de 2015 08:48
Para: raul.silva@ccdr-n.pt
Assunto: "Irmãos Mota da Silva, Lda" - pedido de esclarecimento

Âmbito: AIA de Exploração "Senhora da Graça - Atei", de Irmãos Mota da Silva, Lda; Mondim
de Basto
A/C Eng.ª Andreia Cabral
Bom dia.
Na sequência de solicitação por parte do cliente, o nosso laboratório encontra-se a preparar
plano de trabalhos por forma a responder adequadamente a questões colocadas pelos vossos
serviços (ver questões em baixo).
Surgem-nos no entanto algumas dúvidas metodológicas para as quais solicitamos
esclarecimento, por forma a que as estas avaliações correspondam às vossas espectativas:


Solicitam-se medições de PM10 no Parque de merendas a NW da exploração, mas este
local não se encontra no enfiamento dos ventos predominantes na zona (antes pelo
contrário). Adicionalmente e tratando-se de uma campanha de uma semana, ao
contrário do previsto no ponto c) do Anexo IV do DL 102/2010, não é possível garantir
a segurança dos equipamentos de amostragem no local, que é público, isolado e
desprovido de fonte de energia elétrica acessível. Neste contexto, perguntamos se
estão disponíveis para abdicar desta avaliação, ou se pretendem sugerir outra
localização onde se cumpram os requisitos atrás referidos?
Despeço-me agradecendo desde já a sua atenção e resposta.”
A caracterização da situação de referência passa a ter a seguinte redação:

1.3. QUALIDADE DO AR
1.3.1. Introdução
A Qualidade do Ar é o termo que se usa para traduzir o grau de poluição no ar que respiramos.
A poluição do ar é provocada por uma mistura de substâncias químicas, lançadas no ar ou
resultantes de recções químicas, que alteram o que seria a constituição natural da atmosfera.
Estas substâncias poluentes podem ter maior ou menor impacte na qualidade do ar consoante
a sua composição química, concentração na massa de ar em causa e condições meteorológicas
(APA, I.P.).
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No presente descritor serão abordados aspetos relacionados com a qualidade do ar. Por forma
a efetuar a caracterização da qualidade do ar, foram realizadas medições de concentração de
partículas com o objetivo de caracterizar a situação atual. As medições foram realizadas num
ponto de amostragem próximo da área em estudo (a sudoeste e a sotavento da exploração),
uma vez que as estações de monitorização em contínuo da qualidade do ar mais próximas
(Lamas de Olo e Guimarães) se situam em locais afastados da área em estudo, não podendo
ser consideradas como representativas da qualidade do ar existente na mesma.

1.3.2. Caracterização da Situação de Referência
1.3.2.1.

Principais Fontes de Poluentes Atmosféricos

No local em estudo a qualidade do ar poderá ser condicionada pela existência de várias
explorações de granito ativas, e ainda pelo tráfego da Estrada Nacional, sita nas proximidades
do projeto da “Pedreira Senhora da Graça”. Relativamente às fontes responsáveis por emissões
do tráfego rodoviário importa referir o monóxido de carbono (CO), os óxidos de azoto (NOx), os
óxidos de enxofre (SOx) e o ozono (O3). No que se refere ao tecido industrial, envolvente da
futura “Pedreira Senhora da Graça”, o poluente atmosférico de relevo são as partículas finas
medidas como PM10.

1.3.2.2.

Poluentes Gerados na Exploração

Numa pedreira a céu aberto, como é o caso da “Pedreira Senhora da Graça”, os principais
poluentes que poderão afetar a qualidade do ar serão: os gases de combustão e as partículas.
Os primeiros estão relacionados com os processos de combustão dos equipamentos móveis da
“Pedreira Senhora da Graça”. Os segundos estarão relacionados com a circulação desses
equipamentos e com o próprio processo de desmonte. É possível verificar na Tabela n.º 61 as
principais fontes emissoras de poluentes atmosféricos, tipo de fonte e principais poluentes que
são previsivelmente emitidos pelo funcionamento da “Pedreira Senhora da Graça”.
Tabela n.º 8: Principais fontes emissoras de poluentes atmosféricos, tipo de fonte e principais poluentes
emitidos pelo funcionamento da “Pedreira Senhora da Graça”.
FONTE
Viaturas e Equipamentos da
Pedreira
Vias de acesso exteriores à zona de
exploração, por onde irão, circular
as viaturas pesadas de transporte
Vias temporárias do interior da
exploração, por onde irão, circular
as viaturas pesadas de transporte

TIPO DE FONTE
Difusa

PRINCIPAIS POLUENTES EMITIDOS
CO, CO2, NOX, SOX, Partículas,
Chumbo (Pb), Hidrocarbonetos (HC).

Linear

CO, CO2, NOX, SOX, Partículas,
Chumbo (Pb), Hidrocarbonetos (HC).

Linear fugitiva

Partículas

No que se refere aos veículos e equipamentos móveis os principais poluentes emitidos são os
típicos do tráfego rodoviário, como é possível verificar na tabela acima. O facto da exploração
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se desenvolver a céu aberto leva a que os gases libertados pelos veículos e equipamentos
sofram imediatamente uma dispersão na atmosfera, não vindo a existir qualquer acumulação
de valores suscetíveis de registo. As condições meteorológicas são o fator fundamental na
dispersão dos poluentes na atmosfera existindo duas componentes principais:


componente vertical comandada pela turbulência gerada pelo gradiente vertical da
temperatura entre as camadas da baixa atmosfera;



componente horizontal em que o vento é o principal agente tanto no transporte como
na mistura.

Deste modo, na área da “Pedreira Senhora da Graça”, e à semelhança de todas as pedreiras a
céu aberto, o principal poluente atmosférico a considerar serão as partículas em suspensão. As
partículas poderão ser agressivas para o meio ambiente e, consequentemente, para a saúde
humana, dependendo de alguns fatores como sejam a sua composição química, dimensão e
volume na atmosfera. As mais gravosas para a saúde humana são as de menor diâmetro (< 10
µm), as denominadas PM10. É de salientar que ao contrário de outros poluentes como o CO2,
O3, etc., as partículas são conservativas e a sua dispersão depende da componente horizontal
vento, como tal a sua dispersão afeta de uma forma geral apenas uma pequena área
localizada numa zona próxima da fonte emissora.

1.3.2.3.

Identificação dos Recetores Sensíveis

Como recetores sensíveis, entende-se a população e/ou áreas protegidas afetadas pela
exploração do projeto ou pelas atividades complementares do mesmo (circulação de veículos
de carga afetos à atividade e outras).
Como recetores sensíveis em relação aos previsíveis poluentes atmosférico a emitir pela
“Pedreira Senhora da Graça”, temos os aglomerados habitacionais de Sobreira, Carvalho,
Fraguinha e Pedravedra, assim como o parque de merendas situado a aproximadamente 100
m da exploração.
Verifica-se em volta da “Pedreira Senhora da Graça” a presença de outras fontes importante de
emissão de material fino em suspensão, mais concretamente o trafego rodoviário relacionado
com a Estrada Nacional, assim como a presença nas proximidades da pedreira em análise de
outras explorações semelhantes em laboração.
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1.3.2.4.

Avaliações Efetuadas

Pelo exposto e visto que as partículas em suspensão são o principal poluente gerado,
efetuaram-se duas caracterização das emissões de poeiras em suspensão na fração PM10. Estas
caracterizações foram efetuadas pela empresa “Pedamb, Engenharia Ambiental, Lda.”,
podendo consultar-se em anexo ao EIA o (Relatório n.º IV) e no Anexo n.º VI do presente
documento as referidas caracterizações. Com estas avaliações pretendeu-se efetuar a análise
de conformidade face aos valores definidos para PM10 no Decreto-lei. n.º 102/2010, de 23 de
setembro. Foram efetuadas as amostragens a caudal constante durante períodos de 24 horas
consecutivas perfazendo um total de sete dias, nas duas campanhas incluindo o fim-desemana, e com início às zero horas de cada dia.


1.ª Campanha: 17 de novembro a 23 de novembro de 2011, no recetor sensível mais
próximo da “Pedreira Senhora da Graça” localizado a cerca de 600 m a sudoeste do
limite da pedreira.



2.ª Campanha: 7 de agosto a 13 de agosto de 2015), junto a uma habitação no lugar
de Fraguinha, cerca de 900 a SW do limite da exploração em análise (GPS: 41.41684,7.93651) dado não ter sido possível realizar a monotorização junto ao parque de
merendas por questões de segurança e falta de eletricidade.

Metodologia de Amostragem
As análises foram efetuadas com base em elementos constantes na norma europeia de
referência EN 12341 - “Determination of the PM10 fraction of suspended particulate matter” –
mas também os constantes na secção IV do Anexo VII do Decreto-Lei nº 102/2010, de 23 de
setembro e ainda todos os elementos gerais analíticos constantes na norma portuguesa
NP2266 (“Colheita de ar para análise de partículas sólidas e liquidas”) sendo colhidas e
analisadas as partículas de dimensão inferior a 10µm (PM10).
Foi usado um amostrador sequencial com caudal constante (1m³/hora) colocado junto de um
recetor sensível, o mais próximo possível da “Pedreira Senhora da Graça”, considerando os
ventos dominantes. Foi efetuada a amostragem a caudal constante durante períodos de 24
horas consecutivas perfazendo um total de 7 dias, incluindo o fim-de-semana, e com início às
zero horas de cada dia. A análise é efetuada por gravimetria, após estabilização de peso do
material colhido no filtro em ambiente controlado. Foi ainda analisado um filtro branco não
amostrado para controlo de contaminação.
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Figura n.º 5: Amostrador sequencial usado nos recetores sensíveis.
O amostrador possui sistema de mudança automática do filtro amostrado ao final de cada
período de 24 horas de amostragem, sendo registadas as condições ambientais existentes nos
sete porta-filtros.
LOCAIS DE MEDIÇÃO
De forma a obter a caracterização dos níveis de concentração de partículas em suspensão no
local de implementação da “Pedreira Senhora da Graça”, foi colocado o amostrador a 600 m a
sudoeste da zona de extração (N 40º 25,305' ; W 007º 56,214' na primeira campanha
realizada.
Na segunda campanha realizada, foi colocado o amostrador no Exterior, junto a habitação no
lugar de Fraguinha, cerca de 900 a SW do limite da exploração em análise (GPS: 41.41684,7.93651)
Durante a realização destas medições a pedreira encontrava-se em plena laboração, à exceção
do fim-de-semana. É possível verificar, na Figura n.º 95 e 96, a localização do ponto de
medição das PM10.
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Figura n.º 6: Localização da exploração e ponto de medição da 1 Campanha.

Figura n.º 96: Localização da exploração e ponto de medição da 2 Campanha.
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CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS NOS PERÍODOS DE MEDIÇÃO
Em ambas as campanhas foi colocada no local de medição uma estação meteorológica portátil
com sistema de aquisição de dados em contínuo, para registo das condições meteorológicas
observadas no decorrer dos ensaios.
As condições metrológicas observadas no decorrer da primeira campanha foram as indicadas
na Tabela n.º 62.
Tabela n.º 9: Caracterização meteorológica do período de medição
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
TEMPERATURA
DATA

MÉDIA

17-11-2011
18-11-2011
19-11-2011
20-11-2011
21-11-2011
22-11-2011
23-11-2011

MAX.

12
9
11
12
7
12
14

18
13
14
17
11
17
18

HUMIDADE (% HR)

MIN
6
4
9
7
4
7
8

MÉDIA

MAX.

73
88
89
84
90
81
88

90
93
94
93
95
92
96

VENTO (M/S)
DIREÇÃO

VEL

VEL.

PERDOMIN.

MÉDIA

MÁX.

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

1,3
1,9
1,8
1,8
2,2
1,5
1,9

3,6
3,6
3,6
3,6
4,9
4,5
4,5

MIN
53
73
76
58
79
58
76

PATM
(MBAR)

PRECIPITAÇÃO
DIÁRIA
(MM)

1001
987
980
983
986
984
982

0
9
3
2
2
1
1

As condições metrológicas observadas no decorrer da primeira campanha foram as indicadas
na Tabela n.º 63.
Tabela n.º 63: Caracterização meteorológica do período de medição
CONDIÇÕES AMBIENTAIS
VENTO (M/S)
REGISTO

Mínimo
Máximo
Média

TEMPERATURA

12
32
19

HUMIDADE
(% HR)
17
100
32

Pressão
mbar
1012
1025
1018

DIREÇÃO

VEL VENTO

PERDOMIN.

(m/s)

NNW

0,0
10,0
3,6

PRECIPITAÇÃO
ACUMULADA
mm

4

A Figura n.º 97 seguinte indica a rosa de ventos observada no período da 1 Campanha e as
classes de estabilidade observadas no período da 1 Campanha com base nos valores discretos
diários.
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Figura n.º 97: Rosa-dos-ventos no local e período de amostragem da 1.ª Campanha

Nesta rosa é possível verificar a dominância do rumo NE sendo precisamente este o rumo mais
“crítico” para a propagação de material proveniente da zona em análise para o recetor
avaliado a SW.
A velocidade do vento apresentou ventos “fracos” na maior parte do tempo, sendo a classe “F”
a classe de estabilidade dominante.
A Figura n.º 98 indica a rosa de ventos observada no período da 2 Campanha e as classes de
estabilidade observadas no período da 2.ª Campanha com base nos valores discretos diários.

Figura n.º 98: Rosa-dos-ventos no local e período de amostragem da 2.ª Campanha

Nesta rosa é possível verificar a dominância do rumo NNW, correspondendo este a uma
situação que coloca o local de amostragem a sotavento da área de exploração.
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Conforme se observa na figura seguinte, a velocidade do vento apresentou ventos com
velocidades variáveis, predominando “fracos” na maior parte do tempo, sendo a classe “D” a
classe de estabilidade dominante.
RESULTADOS OBTIDOS
Na Tabela n.º 64 é possível verificar o resultado da análise obtida ao parâmetro PM10 analisado
na 1.ª Campanha. É efetuado o comparativo com o normativo nacional aplicável,
concretamente o disposto no Anexo XII do Decreto-Lei nº 102/2010, de 23 de setembro.
Tabela n.º 64: Resultados obtidos para PM10 no ponto de medição e comparação com valor-limite para 24H.
LOCAL DE AMOSTRAGEM: P1 HABITAÇÃO A SE

PONTO N.º
1
1
1
1
1
1
1

DIA DE AMOSTRAGEM
17-11-2011
18-11-2011
19-11-2011
20-11-2011
21-11-2011
22-11-2011
23-11-2011

DIREÇÃO
PREDOMINANTE
DO VENTO

5.ª Feira
NE
6.ª Feira
NE
Sábado
NE
Domingo
NE
2.ª Feira
NE
3.ª Feira
NE
4.ª Feira
NE
Valor máximo do Período
Valor médio do Período

CONCENTRAÇÃO
MEDIDA
3
(µG/NM )
30
30
18
13
32
19
25
32
24

VALOR LIMITE
3
(µG/NM )⃰
50
50
50
50
50
50
50

*Valor limite diário para proteção da saúde humana, a não exceder mais de 35 vezes em cada ano civil.

É possível verificar na Figura n.º 99 os resultados expressos de forma gráfica.

Figura n.º 99: Resultados obtidos para PM 10 e comparação com valor-limite recomendado para 24H, 1
Campanha
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Na Tabela n.º 65 é possível verificar o resultado da análise obtida ao parâmetro PM10 analisado
na 2.ª Campanha. É efetuado o comparativo com o normativo nacional aplicável,
concretamente o disposto no Anexo XII do Decreto-Lei nº 102/2010, de 23 de setembro.
Tabela n.º 65: Resultados obtidos para PM10 no ponto de medição e comparação com valor-limite para 24H.
LOCAL DE AMOSTRAGEM: P1 HABITAÇÃO A 900 m a SW da exploração

PONTO N.º
1
1
1
1
1
1
1

DIA DE AMOSTRAGEM
07-08-2015
08-08-2015
09-08-2015
10-08-2015
11-08-2015
12-08-2015
13-08-2015

DIREÇÃO
PREDOMINANTE
DO VENTO

6.ª Feira
NNW
Sábado
NNW
Domingo
SSE
2.ª Feira
SW
3.ª Feira
S
4.ª Feira
SW
5.ª Feira
NW
Valor máximo do Período
Valor médio do Período

CONCENTRAÇÃO
MEDIDA
3
(µG/NM )

VALOR LIMITE
3
(µG/NM )⃰

15
37
23
39
42
35
7
42
28

50
50
50
50
50
50
50
50

É possível verificar na Figura n.º 100 os resultados expressos de forma gráfica.

Figura n.º 100: Resultados obtidos para PM10 e comparação com valor-limite recomendado para 24H 2.ª
Campanha.

Após análise dos resultados foi possível concluir:


Nas duas campanhas e nos pontos analisados o valor limite diário não foi excedido em
nenhum dos sete dias avaliados;
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Na 1.ª Campanha os valores mais baixos verificaram-se no fim-de-semana, indiciando
a existência de relação direta entre as atividades de exploração desenvolvidas na
envolvente do recetor e a qualidade do ar aí verificada;



Na 2.ª Campanha os valores mais baixos não se verificaram no fim de semana,
indiciando a inexistência de relação direta entre as atividades de exploração
desenvolvidas na envolvente do recetor e a qualidade do ar aí verificada; mantem-se
no entanto a reserva que as poeiras embora não resultando diretamente da atividade,
poderão ser resultado do seu arrastamento da área de exploração decapada.



Na 1.ª Campanha o valor mais alto foi registado num dia útil de semana, pelo que não
se torna evidente a influência do fim-de-semana e do tráfego nas concentrações
registadas ao longo da semana;



Na 1.ª Campanha o valor de 80% do valor limite (40 μg/m³) não foi atingido em
nenhum dos dias analisados;



Na 2.ª Campanha 0 valor de 80% do valor limite (40 μg/m³) foi atingido em um dos dias
analisados, com ventos predominantemente de Sul, o que resultará provavelmente de
um fenómeno de emissão pontual, não relacionado com a exploração;



Em ambas as campanhas o valor máximo diário recomendado pela O.M.S. para a
saúde de 120 μg/m³, não foi excedido;



Os rumos de vento registados colocaram, tal como desejado, o recetor avaliado na
janela meteorológica mais favorável à propagação de material fino, o que aconteceu
com o vento predominante de NE na 1.ª Campanha e de NNW na 2.ª Campanha;



O índice de qualidade do ar definido pela Agência Portuguesa do Ambiente de uma
determinada área resulta da média aritmética calculada para cada um dos poluentes
medidos em todas as estações da rede dessa área. Os valores assim determinados são
comparados com as gamas de concentrações associadas a uma escala de cores sendo
os piores poluentes responsáveis pelo índice. O índice diário (obtido com as médias
diárias) varia de Muito Bom a Mau para cada poluente de acordo com a matriz de
classificação seguidamente apresentada:
3

Tabela n.º 66: Classificação do Índice de Qualidade do Ar para PM10 em μg/m (2009)
Poluente em

PM10

causa /
Classificação

Min

Máx

Mau

120

-----

Fraco

50

119

Médio

35

49

113

Bom

20

34

Muito Bom

0

19

No caso presente, na 1.ª Campanha a qualidade do ar registada no período de medição poderá
ser classificada como de “Muito Bom” e “Bom”, relativamente ao indicador PM10.
No caso presente, na 2.ª Campanha a qualidade do ar registada no período de medição poderá
ser classificada oscilando entre "Muito bom" e “Médio”, com predominância para “Médio” (4
dias).
A avaliação de impactes ambientais passa a ter a seguinte redação:

6.1.1. Qualidade do Ar
Como referido anteriormente, as partículas em suspensão são o principal poluente atmosférico
associado a “Pedreira Senhora da Graça” sendo que a sua origem se encontra relacionada com
a circulação de equipamentos e veículos pesados no interior da pedreira e com o próprio
processo de desmonte e transporte do granito.
Pelo exposto, na fase de exploração, o impacte sobre a qualidade do ar é classificado como
negativo, local, direto, provável e imediato, temporário, moderado, reversível e minimizável.
Deste modo, com a correta aplicação das medidas de mitigação durante a exploração, os
impactes decorrentes da atividade da “Pedreira Senhora da Graça” não são distintos dos
demais gerados por outras explorações semelhantes existentes em zonas igualmente
semelhantes.
Na fase de recuperação/desativação ocorrem trabalhos de movimentação de terras,
associados à execução do PARP, pelo que os impactes a gerar nestas fases são semelhantes aos
da fase de exploração, mas em níveis inferiores uma vez que o ritmo de trabalhos será menor.
As medidas de mitigação passam a ter a seguinte redação:

6.1.2. Qualidade do Ar
No presente ponto serão descritas as medidas de mitigação para o controlo do principal
poluente atmosférico (Poeiras em Suspensão), no que se refere ao descritor qualidade do ar. É
contudo de salientar que não se prevê o incumprimento dos limites máximos legais. Após o
exposto serão tomadas as seguintes medidas de mitigação:
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Limitação da velocidade de circulação dos equipamentos e máquinas no interior da
pedreira (20km/h);



Aspersão com água das vias de circulação, para redução das poeiras em suspensão,
levantadas pela deslocação de equipamentos e veículos pesados e deposição de
matéria-prima, essencialmente no período estival. Com esta medida irá conseguir-se
uma redução de cerca de 80% nos valores de emissões de partículas suspensas;



Implementação de um plano de monitorização de partículas em suspensão, em
particular em época seca (maio a setembro);



Efetuar uma limpeza e manutenção regular dos acessos e da área afeta a pedreira, de
forma a evitar a acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer
por ação da circulação de veículos e de equipamentos de obra;



Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos a
pedreira, de forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a
minimização das emissões gasosas;



Evitar as operações de taqueio com explosivos e, sempre que possível, utilização de
máquina de fio;



Manutenção da vegetação existente na envolvente da pedreira;



Recorrer unicamente a equipamentos que respeitem os valores limite de emissões
gasosas e que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção;



Transportar os materiais de forma acondicionada, limitando-se a emissão de poeiras
ao longo do seu percurso;



Não trabalhar aos fins de semana mesmo que excecionalmente, dado que é
essencialmente nestas alturas que o parque de merendas sito a 100 m da pedreira é
essencialmente utilizado.

A implementação das medidas acima descritas contribuirá para o cumprimento dos valores
limites estabelecidos no Decreto-Lei nº 102/2010, de 23 de setembro.
A monitorização passa a ter a seguinte redação:
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1.1.1. Qualidade do Ar
1.1.1.1.

Parâmetros a Monitorizar

O parâmetro a avaliar será a concentração de partículas PM10 (µg/m3).

1.1.1.2.

Local de Amostragem

Os pontos de amostragem serão os mesmos utilizados na caracterização da situação de
referência (habitação a 600 m a SW da pedreira e habitação a 900 m a SW da pedreira)

1.1.1.3.

Método de Amostragem

As amostragens serão realizadas com base na norma europeia de referência EN 12341“Determination of the PM10 fraction of suspended particulate matter” e os constantes na
secção IV do Anexo VII do Decreto-Lei nº 102/2010, de 23 de setembro e ainda todos os
procedimentos analíticos constantes na norma portuguesa NP2266. Na primeira monitorização
a amostragem deve ser no mínimo de 14 dias em período seco de verão. Caso se confirme a
necessidade de efetuar monitorização anualmente, o período de amostragem deverá ser de
14% do ano (8 semanas distribuídas ao longo do ano).

1.1.1.4.

Frequência e Duração da Amostragem

A frequência da amostragem será anual ou de 5 em 5 anos, dependendo dos resultados obtidos
na primeira monitorização após a monitorização da caracterização da situação de referência.
Para este efeito devem ser tidas em consideração as estimativas dos indicadores legais anuais
para PM10 (com base nos resultados da monitorização e das estações de monitorização rurais
de fundo) que se não ultrapassarem 70% dos valores limite (limites superiores de avaliação 28
µg/m3 para a média anual e 35 µg/m3 para 36º máximo das médias diárias), as medições
anuais não são obrigatórias e nova avaliação deverá ser realizada ao fim de 5 anos.
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7. Recursos Hídricos
Indicação do destino das águas residuais potencialmente contaminadas
tratadas no separador de hidrocarbonetos localizado na zona de manutenção
dos equipamentos e apresentação de uma planta a escala adequada, com a
sua implementação e respetiva rede de drenagem.
Ás águas residuais potencialmente contaminadas tratadas no separador de hidrocarbonetos
localizado na zona de manutenção de equipamento irão ser encaminhadas para a rede de
drenagem natural.
É possível consultar no Anexo n.º VIII o Desenho n.º 3 do Plano de Pedreira a escala adequada,
com a implementação do separador de hidrocarbonetos e respetiva rede de drenagem.

Apresentação de planta a escala adequada e devidamente legendada com a
representação da rede de drenagem das águas residuais domésticas até a
fossa estanque.
É possível consultar no Anexo n.ºVIII a Planta n.º 3 do Plano de Pedreira a escala adequada,
devidamente legendada, com a representação da rede de drenagem das águas residuais
domesticas até a fossa estanque.

Apresentação de planta a escala adequada e devidamente legendada, com
representação das redes de drenagem de águas pluviais do interior e exterior
da pedreira, da(s) respetivas(s) bacias de decantação e do local (ou locais) de
restituição destas águas à rede de drenagem natural. Esta peça deverá ser
acompanhada de documentação que evidencie que a restituição das águas à
rede de drenagem natural será efetuada em local onde a linha de água tem
leito definido e com secção de escoamento suficiente.
É possível consultar na Planta n.º 3 do Anexo n.ºII a planta a escala adequada e devidamente
legendada, com a representação da rede de drenagem das águas pluviais do interior e exterior
da pedreira, da respetiva bacia de decantação.
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Esclarecimento quanto à suposta existência de uma linha de água efémera no
extremo sul da pedreira, na confrontação com a pedreira vizinha,
considerando que a rede hidrográfica representada na cartografia de
referência não é visível qualquer linha de água com essas características.
Por lapso foi referido no EIA e no parecer decorrente artigo 5º do Decreto-Lei n.º 340/2007 a
existência de uma linha de água efémera no extremo sul da pedreira, na confrontação com a
pedreira vizinha, contudo essa suposta linha de água não existe conforme se pode constatar
na Figura n.º 27 referente a carta militar n.º 86 e 87 à escala 1:25 000 do IGEOE que não existe.

Figura n.º 27: Extrato da carta militar de Portugal nº 87, com a localização da “Pedreira Senhora da
Graça”, à escala 1/25 000.)
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8. Uso do Solo e Ordenamento do Território
Assim, deverão ser apresentados os seguintes elementos adicionais:
Parecer favorável por parte do ICNF
Como é possível verificar no Anexo n.º IX, foi solicitado ao Instituto da Conservação da
Natureza e das Florestas (ICNF) parecer em relação à compatibilidade do projeto com o Plano
Diretor Municipal, contudo até a data o ICNF, não emitiu qualquer parecer.

Medidas minimizadoras de impactes específicas em resposta ao requisito
constante do RJREN referente à garantia de drenagem dos terrenos
confinantes.
Como medidas minimizadoras de impactes específicas em resposta ao requisito constante do
RJREN referente à garantia de drenagem dos terrenos confinantes. De acordo com o Plano de
Lavra será executado um cordão de terras na envolvente da área de exploração que na sua
bordadura exterior terá uma valeta que promoverá o escoamento natural das águas de
precipitação. Conforme é possível verificar no esquema abaixo.

Figura n.º 28: Perfil Esquemático do cordão de terras
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9. Biologia (Fauna e Flora)
Aprofundamento da caracterização da área envolvente imediata da pedreira,
em especial da correspondente à pedreira confinante.
Existem várias pedreiras na envolvente imediata à pedreira em estudo (Figura n.º 29). Todas
elas, incluindo a pedreira confinante, apresentam as seguintes características ecológicas:


A presença de vegetação no seu interior é vestigial. A vegetação está representada
apenas por plantas que subsistiram nos poucos locais onde, por algum motivo, não
houve lavra, formando mancha isoladas de alguns metros quadrados, ou menores
(Figura n.º 30);



A vegetação das áreas circundantes é, em todas as pedreiras, constituída por matas de
produção de eucalipto e pinheiro, pouco ordenada, sem se verificar a plantação em
linhas, como é frequente no norte do país. A estrutura pouco ordenada destes
povoamentos permite condições de ensombramento moderadas e consequentemente
a presença de um extrato arbustivo razoável, conforme foi descrito no relatório
técnico do EIA;



Nas áreas circundantes às pedreiras onde houve corte recente de arvoredo, ou onde a
densidade de árvores é menor, os matos são mais densos, sendo constituídos
sobretudo por espécies autóctones;



Em subcoberto destas áreas florestais existem alguns exemplares de Quercus robur
(Carvalho-alvarinho), a espécie caracterizadora da vegetação climácica da região.
Trata-se de exemplares resultantes de regeneração natural e de estatura arbustiva,
com poucas exceções;



A semelhança do coberto vegetal circundante de todas as pedreiras reflete-se na
semelhança da fauna associada, a qual apresenta as mesmas características descritas
para a pedreira em estudo.
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Figura n.º 29: Localização das pedreiras existentes na elevação da Senhora da Graça. A pedreira em
estudo está marcada a vermelho. Pode verificar-se a semelhança da vegetação que envolve todas as
pedreiras, sendo constituídas por povoamentos mistos dominados por pinhal e eucaliptal.

Figura n.º 30: Pinheiro-bravo e vegetação ruderal no interior da pedreira em estudo.
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Apresentação do inventário florístico com indicação das espécies por estrados
arbóreos, arbustivos e herbáceo, indicação dos biótopos em que ocorrem
dentro da área de exploração e na sua envolvente, bem como a localização
cartográfica dos locais inventariados.
Para complementar o inventário florístico efetuado no início de junho de 2013, foi efetuada
uma nova visita com um novo inventário, em agosto de 2015, que acresceu ao anterior. Neste
segundo conjunto de visitas ao terreno foram observadas apenas duas espécies que não
tinham sido observadas no inventário anterior: Blechnum spicant e Ulex micranthus. Pinus
pinea, Betula pubescens, Sisymbrium officinale não tinham sido referidos no inventário
anterior, por lapso. Na figura seguinte, apresentam-se a localização aproximada dos locais
inventariados. No quadro, seguinte apresenta-se a resposta as restantes questões. O reduzido
número de novas observações indica que o esforço de prospeção, em 2013, tinha sido
suficiente.

Figura n.º 31: Indicação aproximada dos locais utilizados para a realização do inventário florístico.
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Tabela n.º1:Inventario florístico da área de estudo
Família

Aspleniace
ae

Apiaceae

Asteraceae

Bignoniace
ae
Blechnacea
e
Boraginace
ae

Cistaceae
Crassulace
ae

Caryophyll
aceae

Cupressace
ae
Betulaceae

Taxon

Asplenium billotti
Asplenium
tricomanes
Asplenium
onopteris
Foeniculum
vulgare
Daucus carota
Torilis arvensis
Scandix
pectenveneris
Chamaemelum
mixtum
Leontodon
taraxoides
Tolpis barbata
Leontodon
hispidus
Sonchus asper
Galactites
tomentosus
Senecio vulgaris
Anthemis arvense
Conyza
bonariensis
Picris equioides 1
Cichorium intybus
Helichrysum
stoechas
Catalpa
bignonioides

Nome vernáculo

Biótopo de ocorrência
Rochas
Áreas
Prados
e muros
florestai
8230
s

Herbáceo
Herbáceo

x
x
x
Funcho

x

Cenoura-brava

x
x
x
x

Margacinha

x

Serralha

x

Olhos-de-mocho
Dente de leão

x

x
x
x

Cardo comum

x

Serralha-áspera
x

x
x
x
x
x

Chicória
Perpétua
Catalpa

Blechnum spicant

Feto-negro 2

Echium
plantagineum
Lithodora
prostrata
Cistus
monspeliensis
Tuberaria guttata
Sedum arenarium
Umbilicus
rupestris
Cerastium
glomeratum
Potentilla erecta
Arenaria montana
Spergularia
purpurea
Cupressus
lusitanica
Cupressus
macrocarpa
Betula pubescens

Viperina

x

x

x

x

x
x

Sete sangrias

x

x

Sargaço.

x

Alcar

x
x

Úmbigo
Vénus

de

x
x

Cravinha

Cedro-do-Buçaco
Cedro
Bétula 1

x
x

Estrato

x

x
x

x

x

x
x
x

Área de ocorrência
Área
proposta
Área
para a
adjacente
exploração
x
x

Herbáceo

x

Herbáceo

x

Herbáceo
Herbáceo
Herbáceo

x
x
x

Herbáceo

x

Herbáceo

x

Herbáceo
Herbáceo

x
x

x
x

Herbáceo
Herbáceo

x
x

x
x

Herbáceo
Herbáceo
Herbáceo

x
x
x

x
x
x

Herbáceo
Herbáceo
Herbáceo

x
?
x

x
x
x

Arbóreo

x

Herbáceo

x

Herbáceo

x

Arbustivo
(caméfito)
Arbustivo

x

x

x

x

Herbáceo
Herbáceo
Herbáceo

x
x
x

x
x
x

Herbáceo
Herbáceo
Herbáceo
Herbáceo

x

x
x

x
x
x

Arbóreo

x

Arbóreo

x

Arbóreo

x
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Família

Brassicace
ae

Fagaceae
Caprifoliac
eae
Dennstaed
tiaceae

Ericaceae

Taxon

Nome vernáculo

Raphanus
rapiastrum
Sisymbrium
officinale
Quercus robur
Quercus

rubra

Lonicera
periclymenum

Saramago

x

Rinchão1
Carvalho
alvarinho
Carvalho
americano
Madressilva das
boticas

Pteridium
aquilinum

Feto-vulgar

Arbutus unedo
Erica australis
Erica arborea
Erica scoparia

Medronheiro
Chamiça
Urze branca
Urze
das
vassouras
Torga
Codesso

Calluna vulgaris
Adenocarpus
complicatus
Lotus corniculatus

Biótopo de ocorrência
Rochas
Áreas
Prados
e muros
florestai
8230
s

x

x
x

x
x
x
x
x
x

Carqueja

Trifolium
campestre
Trifolium
resupinatum
Trifolium
stellatum
Trifolium repens

Trevo

Mimosa

Trevo
Trevo
Trevo

Herbáceo

x
x

Arbóreo

x
x

Arbustivo

?

x

Arbustivo

x

x

Arbustivo
Arbustivo
Arbustivo
Arbustivo

x
x
x

x
x
x
x

Arbustivo
Arbustivo

x
x

x
x

Herbáceo
x

Fabaceae

x

Lotus

Pterospartum
tridentatum
Acacia dealbata

Herbáceo

Arbóreo

x

x

Estrato

Área de ocorrência
Área
proposta
Área
para a
adjacente
exploração
x

x

x

x
x
x
x
x
x

Arbustivo

x

x

Herbáceo

x

x

Herbáceo

x

x

Herbáceo

x

Herbáceo

x

Herbáceo

x
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Ornithopus
sativus
Cytisus
striatus
Cytisus scoparius

Geraniacea
e
Hypericace
ae
Liliaceae
Myrtaceae
Pteridacea
e
Polygonac
eae
Pinaceae
Papaverac
eae

Poaceae

Resedacea
e
Rosaceae

Scrophulari
aceae

Plantagina
ceae

Ulex
europaeus
subsp.
latebracteatus
Ulex micranthus 2
Erodium
cicutarium
Geranium
ropertianum
Geranium molle
Hypericum
linariifolium
Simethis matiazii
Eucalyptus
globulus
Anogramma
leptophyla

x
Giesta amarela
Giesta das
vassouras
Tojo molar

Tojo
Bico de pomba

x

Erva
de
S.
Roberto
Bico de pomba
Hipericão

x

x

x

x

x
x
x

x
Eucalipto

x
x

Azedas bravas

Rubus

Silva

Scrophularia
scorodonia
Digitalis purpurea
Scrophularia
canina
Anarrhinum
bellidifolium
Bartsia trixago
Parentucellia
viscosa
Plantago
lanceolata
Plantago major

x

x

x

Arbustivo

x

x

Arbustivo

x

x

Arbustivo

x

x

Arbustivo
Herbáceo

x

x
x

Herbáceo

x

x

Herbáceo
Herbáceo

x

x
x

Herbáceo
Arbóreo

x
x

x
x

x

Rumex acetosa
Rumex
angiocarpus
Pinus pinaster
Pinus pinea
Fumaria officinalis
Papaver rhoeas
Dactylis
glomerata
Agrostis
truncatula
Brachypodium
sylvaticum
Avena barbata 1
Briza maxima
Dactilis glomerata
Bromus diandrus
Lolium rigidum
Aegilops
triuncialis
Poa annua
Reseda luteola
ulmifolius

x

Herbáceo

x
x

Pinheiro bravo
Pinheiro manso

x
x
x
x

x
Papoila

x
x
x
Aveia-brava
Bole-bole-maior
Panasco

x
x

x

x
x
x

x
x
x
x

x

x

x
Dedaleira

x

x
x
x
Tanchagem
Tanchagemmaior

x
x

Herbáceo

x

Herbáceo
Herbáceo

x
x

Arbóreo
Arbóreo
Herbáceo
Herbáceo
Herbáceo

x
x
x
x

x
x
x
x
x

Herbáceo

x

x

Herbáceo

x

x

Herbáceo
Herbáceo
Herbáceo
Herbáceo
Herbáceo
Herbáceo

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

Herbáceo
Herbáceo

x
?

x
x

Herbáceo

x

x

Herbáceo

x

x

Herbáceo
Herbáceo

x
x

x
x

Herbáceo

x

x

Herbáceo
Herbáceo

x
x

Herbáceo

x

x

Herbáceo

x

x
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Primulacea
e
Salicaceae
Violaceae

Anagallis arvense
Anagallis monelli
Salix atrocinera

Salgueiro-preto

Viola riviniana

Violeta

x

Herbáceo

x

x

x

Herbáceo
Arbustivo

x
?

x
x

x

Herbáceo

x

x

x

1 – Espécies observadas em Junho de 2013, mas não incluídas no quadro de inventário anterior.
2 - Espécies observadas pela primeira vez em 2015.
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Indicação dos biótopos de ocorrência nos elencos florísticos apresentados e
inserção da legenda da fenologia, abundancia e estatuto de conservação.
Apresenta-se de novo os quadros integrados no relatório técnico do EIA, desta vez com
indicação dos biótopos de ocorrência.
Anexo I – Inventário da fauna de vertebrados terrestres.
Legenda
As espécies inventariadas em cada grupo de vertebrados são apresentadas nos quadros 1 a 4,
do anexo. São ainda apresentados diferentes tipos de informação referentes a cada espécie,
que se discriminam em seguida.
Abundância - A abundância das espécies inventariadas na área de estudo foi estimada com
base no trabalho de campo e em informação recolhida a partir da bibliografia. Trata-se de uma
avaliação empírica pois para a generalidade das espécies de vertebrados não existem
estimativas atualizadas da abundância em território nacional. As categorias utilizadas são:


X – Dado como existente não havendo dados sobre a sua abundância;



R – Raro;



ESC – Escasso ou pouco comum;



C – Comum;



MC - Muito comum.

Fenologia - Este aspecto só é referido para as aves. São consideradas as seguintes categorias
fenológicas:


R – Residente, espécie que permanece na área do projeto durante todo o ano;



MN - Migrador nidificante, espécie existe na área do projeto durante os meses de
Primavera e Verão, o que significa que é provavelmente nidificante;



I – Invernante, quando a espécie surge na área apenas nos meses de outono e inverno;



MP – Migratória de passagem, quando é registada em Portugal apenas durante as
épocas de passagem migratória (Primavera e Outono).

Estatuto de conservação - Para cada espécie é indicado o estatuto de conservação em Portugal
Continental, tal como referido no novo Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal. As
categorias utilizadas são:


EX – Extinto;



EW – Extinto na Natureza;



CR – Criticamente em perigo;



EN – Em Perigo;



VU – Vulnerável;



NT – Quase ameaçado;
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LC – Pouco preocupante;



DD – Informação insuficiente;



NE – Não avaliado

Legislação Internacional e Diretivas Comunitárias - Relativamente às espécies inventariadas
para as áreas em estudo é importante conhecer a sua situação face à legislação portuguesa, às
principais convenções internacionais e às diretivas comunitárias.


Convenção de Bona: Convenção sobre a Conservação das Espécies Migradoras
Pertencentes à Fauna Selvagem (ratificada para aprovação pelo D.L. 103/80 de 11 de
Outubro). Dedica especial atenção à conservação de espécies migradoras ameaçadas,
contemplando também os respetivos habitats. Nesta convenção foram considerados
os seguintes anexos:


Anexo I: elenco de espécies migradoras ameaçadas



Anexo II: engloba espécies migradoras em que o estado de conservação é
desfavorável e cuja conservação e gestão exigem a conclusão de acordos
internacionais, assim como aquelas cujo estado de conservação beneficiaria, de
maneira significativa, da cooperação resultante de um acordo internacional.



Convenção de Berna: Convenção da Vida Selvagem e dos Habitats Naturais da
Europa (ratificada pelo D.L. 316/89 de 22 de Setembro). Garante e promove a
conservação das espécies e habitats cuja preservação exige a cooperação de vários
Estados. É constituída por quatro anexos:



o

Anexo I: espécies da flora estritamente protegidas.

o

Anexo II: espécies da fauna estritamente protegidas.

o

Anexo III: espécies protegidas da fauna.

o

Anexo IV: inventário de técnicas de captura ilegais.

Diretiva Aves: a diretiva 79/409/CEE, transposta para Portugal pelo D.L. 75/91 de 14 de
Fevereiro, refere-se à conservação de todas as espécies de aves que vivem
naturalmente no estado selvagem no território Europeu dos Estados-Membros ao qual
é aplicável o Tratado. Tem por objetivo a proteção, gestão e controle dessas espécies,
regulamentando a sua exploração.


Anexo I: inclui as espécies particularmente vulneráveis.
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Anexo II: as espécies deste anexo podem ser caçadas, desde que não sejam
comprometidos os esforços de conservação. No Anexo II/1 estão incluídas as
espécies que podem ser caçadas em qualquer zona geográfica. No Anexo II/2
estão incluídas as espécies que podem ser caçadas apenas nos EstadosMembros referidos nesse anexo.



Anexos III/1, III/2 e III/3: dizem respeito a restrições à caça, captura e
comercialização das espécies neles incluídos.



Diretiva 92/43/CEE (Diretiva Habitats), tendo estado previsto à partida a indicação das
espécies constantes do seu anexo II desta Diretiva, este campo não foi utilizado
porque não foi inventariada nenhuma espécie com esta classificação.



Tipo de utilização funcional indicado por biótopo, de acordo com as classes adotadas
por Matos (1984), designadamente:
o

R – Biótopo utilizado para reprodução;

o

T – Biótopo de utilização trófica;

o

A – Biótopo utilizado como abrigo e/ou para repouso.

A ausência de todas estas classes, não estando assinalada nenhuma, significa que a espécie só
ocorre marginalmente nesse biótopo/habitat, ou não ocorre.
Em todos os campos, o ponto de interrogação indica que há dúvidas sobre a avaliação
apresentada.
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Tabela n.º2: Anfíbios referenciados para a área de estudo
FAMÍLIA
ESPÉCIE

Estatuto em Portugal

Convenção
de
Berna

Estatuto de
Conservação

Salamandra-comum (*)

III

LC

Sapo-comum (*)

III

LC

NOME VULGAR

Tipo de utilização funcional por biótopo
Habitat rochoso
(8230)

Áreas
florestais

Prados

Comum

A, T

A, T

A, T

Comum

A, T

A, T

A, T

Abundância

SALAMANDRIDAE
Salamandra salamandra
BUFONIDAE
Bufo bufo

(*) Espécie de ocorrência confirmada

Tabela n.º3: Répteis referenciados para a área de estudo
Estatuto em Portugal

Convenção
de
Berna

Estatuto de
Conservação

Abundância

Lagartixa-do-mato (*)
Sardão
Lagartixa-dos-muros

III
III

LC
LC

Licranço

III

Cobra-de-ferradura

III

Família
Espécie

Nome vulgar

Tipo de utilização funcional por biótopo
Habitat
rochoso
(8230)

Áreas
florestais

Prados

Muito comum
Comum no

T,A
T,A
R,A,T

R,A,T
T?
T

T?
T?
T

LC

Frequente

T

T

R?,A,T

LC

Comum

R,A,T

R?A,T

R?,A,T

LACERTIDAE
Psammodromus algirus
Lacerta lepida
Podarcis bocagei
ANGUIDAE
Anguis fragilis
COLUBRIDAE

Coluber hippocrepsis

(*) Espécie de ocorrência confirmada
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Tabela n.º4: Avifauna referenciada para a área de estudo
LEGISLAÇÃO
FAMÍLIA
ESPÉCIE

NOME VULGAR

Fenol. Abund.
Conv.
Conv.
de Bona de Berna

Directiva
das Aves

Estatuto
de
Conservação

Tipo de utilização funcional por biótopo
Habitat
rochoso
(8230)

Áreas
florestais

Prados

COLUMBIDAE
Streptopelia decaoto Rôla-turca (*)

III

R

R

LC

R,A,T

T

CUCULLIDAE
Cuculus canorus

Cuco-canoro

II

MN

R

LC

R,A,T

T

STRIGIDAE
Strix aluco
Athene noctua

Coruja-do-mato (*)
Mocho-galego

II
II

R
R

ESC
ESC

LC
LC

R?

T,A
T,A

T
T

PICIDAE
Picus viridis
Dendrocopus major

Pica-pau-verde (*)
Pica-pau-malhado-grande (*)

II
II

R
R

C
C

LC
LC

T
T

T,A
T,A

T
T

APODIDAE
Apus apus

Andorinhão-preto (*)

III

MN

C

LC

T

T

T

HIRUNDINIDAE
Hirundo rupestris
Hirundo rustica
Delichon urbica

Andorinha-das-rochas (*)
Andorinha-das-chaminés (*)
Andorinha-dos-beirais (*)

II
II
II

R?
MN
MN

C
C
C

LC
LC
LC

T
T
T

T
T
T

T
T
T

MOTACILLIDAE
Anthus trivialis
Anthus pratensis
Motacilla alba
Motacilla cinerea

Petinha-das-árvores
Petinha-dos-prados
Alvéola-branca (*)
Alvéola-cinzenta

II
II
II
II

MP
I
I
R

C
C
C
C

LC
LC
LC
LC

T,A
T,A
T,A
T,A

T,A

T
T, A
T
T

T,R
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Tabela n.º4: Avifauna referenciada para a área de estudo
LEGISLAÇÃO
FAMÍLIA
ESPÉCIE

NOME VULGAR

Fenol. Abund.
Conv.
Conv.
de Bona de Berna

Directiva
das Aves

Estatuto
de
Conservação

Tipo de utilização funcional por biótopo
Habitat
rochoso
(8230)

Áreas
florestais

T,A,R

T,R

Prados

TROGLODYTIDAE
Troglodytes
troglodytes

Carriça (*)

II

R

C

LC

II

II

R

C

LC

II

II

R

C

LC

Felosa-comum

II

II

I

C

LC

Felosa-musical

II

II

MP

C

LC

TURDIDAE
Phoenicurus
ochrurus
Erithacus rubecula
Turdus merula
Turdus iliacus
Turdus philomelus
Turdus viscivorus

Rabirruivo-preto (*)
Pisco-de-peito-ruivo (*)
Melro-preto (*)
Tordo-ruivo
Tordo-músico
Tordoveia

II
II
II
II
II
II

II
II
III
III
III
III

R
R
R
I
I
R

ESC
C
C
C
C
C

LC
LC
LC
LC
LC
LC

MUSCICAPIDAE
Muscicapa striata
Ficedula hypoleuca

Papa-moscas-cinzento
Papa-moscas-preto

II
II

II
II

MP
MP

C
C

CORVIDAE
Corvus corone

Gralha-preta (*)

III

R

X

SILVIDAE
Sylvia atricapilla
Sylvia
melanocephala
Phylloscopus
collybita
Phylloscopus
trochilus

Toutinegra-de-barrete-preto
(*)
Toutinegra-de-cabeça-preta
(*)

II/2

T,A,R
T,A,R
T,A

T

T,A

T

T,A

T

T,A,R
T,A,R
T,A
T,A
T,A,R?

T
T
T
T
T

LC
LC

T,A
T,A

T
T

LC

T,A,R

T
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Tabela n.º4: Avifauna referenciada para a área de estudo
LEGISLAÇÃO
FAMÍLIA
ESPÉCIE

NOME VULGAR

Garrulus glandarius

Gaio (*)

STURNIDAE
Sturnus unicolor
Sturnus vulgaris

Estorninho-preto (*)
Estorninho-malhado

PARIDAE
Parus major
Parus caeruleus
Parus ater
Parus cristatus

Chapim-real (*)
Chapim-azul (*)
Chapim-preto (*)
Chapim-de-poupa (*)

PLOCIDAE
Passer domesticus

Pardal-de-telhado (*)

FRINGILLIDAE
Serinus serinus
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Carduelis spinus
Achanthis cannabina
Fringilla coelebs

Chamariz (*)
Pintassilgo (*)
Verdilhão (*)
Lugre
Pintarroxo (*)
Tentilhão (*)

Fenol. Abund.
Conv.
Conv.
de Bona de Berna

Directiva
das Aves

Estatuto
de
Conservação

Tipo de utilização funcional por biótopo
Habitat
rochoso
(8230)

Áreas
florestais

Prados

R

ESC

LC

T,A,R

T

II

R
I

X
X

LC
LC

T,A
T,A

T
T

II
II
II
II

R
R
R
R

C
C
C
C

LC
LC
LC
LC

T,A
T,A
T,A
T,A
T,A

T,A,R
T,A,R
T,A,R
T,A,R

T,A
T,A
T,A
T,A
T,A

R

MC

LC

T,A

T,A

T,A

R
R
R
R
R
R

MC
MC
MC
MC
ESC
MC

LC
LC
LC
LC
LC
LC

T,A,R
T,A,R
T,A,R
T,A,R
T,A,R

T
T
T
T
T

II
II
II
II
II
III

(*) Espécie de ocorrência confirmada
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Tabela n.º 5: Mamíferos referenciados para a área da Quinta da Ermida
FAMÍLIA

NOME VULGAR

ESPÉCIE

Legislação

Estatuto em Portugal

Berna

Estatuto de
Conservação

Bona

Abundância

Abundância
na
área de estudo

Tipo de utilização funcional por
biótopo
Habitat
rochoso (8230)

Áreas
florestais

Prados

VESPERTILIONIDAE
Pipistrellus sp.
Myotis daubentonii
Eptesicus serotinus

Morcego-de-água
Morcego-hortelão

II
II
II

II ou III
LC?
LC
II
LC
II

Frequente?
Frequente
Frequente

X
X
X

T
T
T

T
T
T

T
T
T

Ouriço-cacheiro (*)

III

LC

Frequente

CM

T,A,R

T,A,R

T,A,

Musaranho-comum

III

LC

Comum

C

T,A,R

T,A,R

T,A

Toupeira-comum

II

LC

Frequente

ERINACEIDAE
Erinaceus europaeus
SORICIDAE
Crossidura russula
TALPIDAE
Talpa occidentalis

T,A,R

ESC

LEPORIDAE
Oryctolagus
cunniculus

T,A,R

T,A,R

Coelho (*)

LC

Comum

CM

Rato-do-campo
Rato-do-campo
Ratazana-preta
Ratazana-cinzenta (*)

LC
LC
LC
LC

Comum
Comum
Frequente
Frequente

MC
CM?
X
X

T,A,R
T,A,R
T,A,R
T,A,R

T,A
T,A
T,A
T,A

Raposa (*)

LC

Comum

CM

T,A,R

T,A,

T,A,R

T,A,R

T,A,R

III

LC

Frequente

X

III

LC

Frequente

ESC

T,A,R

T,A,R

T,A,R

MURIDAE
Apodemus sylvaticus
Mus spretus
Rattus rattus
Rattus norvegicus
CANIDAE
Vulpes vulpes
MUSTELIDAE
Mustela nivalis

Doninha

VIVERRIDAE
Genetta genetta
Geneta (*)
(*) Espécie de ocorrência confirmada.

Complemento do estudo da fauna de mamíferos, apresentado o estudo das
espécies de quirópteros, nomeadamente identificação as áreas mais
importantes para estas espécies.
Relativamente aos quirópteros, foi realizada a prospeção de abrigos (cavernícolas, arborícolas
ou fissurícolas. Desta prospeção resultou a identificação de duas minas de água, ambas
fechadas com as portas de metal sem aberturas (ver Figura n.º 32). Nestas condições, estas
minas não podem ser usadas como abrigos de morcegos.

Figura n.º 32: Localização das minas de água, podendo verificar-se que a sua entrada está
completamente vedada.

A vegetação árvores é constituída quase exclusivamente por pinheiro-bravo e eucalipto.
Verifica-se ainda a presença de árvores folhosas jovens. O pinheiro-bravo e o eucalipto não
apresentam usualmente cavidades passiveis de serem ocupadas por morcegos. Assim, a
presença de abrigos na área de estudo é improvável.
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Foram também realizadas gravações da atividade de morcegos através de um detetor de ultrasons (D240x, Pettersson Elektronik AB), em duas noites consecutivas, três pontos de escuta
independentes (ver figura seguinte). Os períodos de escuta iniciaram-se cerca de 30 minutos
após o ocaso e terminaram cerca de duas horas depois. Foram registadas vocalizações de
morcegos dos seguintes grupos de espécies:


Pipistrellus kuhli, P. pipistrellus e/ou P. pygmaeus pygmaeus (pulsos FM/QCF 41 <
FmaxE (kHz) < 50), não tendo sido possível determinar a espécie;



Eptesicus serotinus / Nyctalus leisleri – pulso FM/QCF com 23 < FmaxE (kHz)< 33,5.
Sendo muito provável que se trate de E. serotinus porque está espécie é um dos
morcegos mais abundantes no nosso país. Recentemente, foi confirmada para
Portugal a presença de Eptesicus isabellinus, mas provavelmente esta espécie será
mais frequente no Sul do país (Gonçalves et al, 2001);



Myotis daubentonii / Myotis nattereri / Myotis sp. (M bechsteinii, Myotis mystacinus
e/ou Myotis emarginatus), sendo M. daubentoni a espécie que ocorrência mais
provável pela abundância no nosso país.

Contudo, relativamente a morcegos, Ordem dos mamíferos que tem bastante expressão e
importância no Parque Natural do Alvão, relativamente próximo da área de estudo, ocorrendo
numerosas espécies com estatuto de conservação desfavorável. A degradação do coberto
vegetal da área da pedreira deverá ser responsável pela pobreza da fauna de quirópteros da
área de estudo.
A análise da bibliografia da especialidade permite definir alguns aspetos que indicam a pouca
adequação das florestas de pinheiro e eucalipto para a fauna de morcegos, em particular para
espécies existentes na vizinha serra do Alvão e não detetadas na área de estudo:


Estudos de telemetria em Rhinolophus euryale, realizados em Itália (Russo et al.,
2002), mostraram aspetos importantes sobre a ecologia alimentar desta espécie,
designadamente que as florestas de Pinus halepensis (Pinheiro-de-Alepo) são evitadas
em detrimento de outros tipos de coberto vegetal. Note-se que Pinus halepensis é
autóctone de Itália, tal como Pinus pinaster (a espécie existente na área de estudo) é
autóctone de Portugal;



Flaquer (2008) estudando os hábitos de caça de Myotis emarginatus mostrou que os
adultos afastam-se em média 3,4 km dos locais de alimentação, enquanto os juvenis
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afastam-se apenas, em média, 1,8 km. Este estudo mostra ainda que as florestas de
coníferas (como é o caso de Pinus pinaster) são evitadas como locais de alimentação;


Também relativamente a Myotis bechsteini existem dados que indicam que esta
espécie seleciona como áreas preferenciais de alimentação florestas de folhosas, em
detrimento das coníferas, onde se inclui Pinus pinaster (Napal, 2010).

Este conjunto de dados, ainda que não sejam exaustivos, mostram que as florestas de
coníferas são um habitat de alimentação menos adequado para a alimentação das espécies de
morcegos, tendo sido evitada em todos os estudos sobre seleção de habitat de alimentação
que foram consultados. As áreas com eucalipto corresponderão a uma degradação dos
pinhais, uma vez que esta espécie é exótica e a fauna entomófaga a ela associada é muito mais
pobre.

Aprofundamento da caracterização de referência, nomeadamente do estudo
das inter-relações existentes entre a fauna e os biótopos identificados.
O tipo de utilização funcional para cada biótopo foi integrado nas tabelas de inventário.

Análise da ecologia global da área de estudo (área de intervenção direta do
projeto e área envolvente), tendo em atenção os biótopos identificados.


Área de intervenção direta do projeto – Corresponde à pedreira em si, onde a
vegetação foi ou será removida na sua quase totalidade. Apresenta as seguintes
características ecológicas globais:

o

Baixíssima produtividade biológica, devido ao facto de quase não existir
vegetação;

o

Fluxo de energia ao longo das cadeias tróficas muito baixo, porque as
manchas de vegetação encontram-se isoladas e a presença de fauna é
fortemente dificultada pelo isolamento destas manchas e pela sua
exposição à pessoal e maquinaria;

o

Reciclagem dos poucos materiais que chegam aos solos, provavelmente,
muito lenta porque o solo é vestigial.



Área de intervenção direta do projeto – Corresponde à envolvente à pedreira,
onde a vegetação é constituída por uma mata mista com dominância de pinheiro e
eucalipto. Apresenta as seguintes características ecológicas globais:
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o

Elevada produtividade biológica, e elevada densidade de biomassa,
particularmente nos locais onde há eucaliptos;

o

Fluxo de energia ao longo das cadeias tróficas lento, porque a fauna
fitófaga associada aos eucaliptais é escassa;

o

Reciclagem dos poucos materiais que chegam aos solos, provavelmente,
lenta devido à dificuldade de degradação da matéria orgânica produzida
por estas árvores.



Caso particular do Habitat 8230 - Rochas siliciosas com vegetação pioneira da
Sedo-Scleranthion ou da Sedo albi-Veronicion dillenii:
o

Baixa produtividade biológica, e baixa densidade de biomassa;

o

Solos incipientes, por vezes reduzidos a pequenas acumulações nas
fissuras das rochas;

o

Taxa de reciclagem de materiais desconhecida.

Apresentação de fichas de caracterização dos biótopos, com indicação das
suas características gerais, principais espécies animais e florísticas ocorrentes,
a sua caracterização funcional, IVB (Índice da valorização de biótopos)
respetivo, acompanhadas de fotos elucidativas.
Ficha 1: Área florestal
Espécies de flora dominantes

Espécies de fauna de vertebrados
mais frequentes

Espécie
Eucalyptus globulus (Eucalipto)
Pinus pinaster (Pinheiro)
Cytisus striatus
Adenocarpus complicatus
Sylvia atricapila (Toutinegra-de-barrete)
Fringilla coelebs (Tentilhão)
Carduelis chloris (Verdilhão)
Troglodytes troglodytes (Carriça)
Psammodromus algirus (Lagartixa-do-mato)
Apodemus sylvaticus (Rato-do-campo)

Caracterização funcional
Produtor primário
Produtor primário
Produtor primário
Produtor primário
Predador insectívoro e fitófago
Predador insectívoro e fitófago
Predador insectívoro e fitófago
Predador insectívoro
Predador insectívoro
Predador insectívoro e fitófago

Foto
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Ficha 2: Pedreira
Espécies de flora dominantes
Espécies de fauna de vertebrados
mais frequentes

Espécie
Eucalyptus globulus (Eucalipto)
Pinus pinaster (Pinheiro)
Passer domesticus (Pardal)

Phoenicurus ochrurus (Rabirruivo-preto)

Caracterização funcional
Produtor primário
Produtor primário
Fitófago
complementarmente
predador insectívoro
Predador insectívoro e
fitófago

Foto

Ficha 3: Habitat 8230
Espécies de flora dominantes

Espécies de fauna de vertebrados mais
frequentes

Sem dominância clara os Pteridófitos
são muito frequentes.

Produtor primário

Salamandra salamandra
(salamandra), utilização para abrigo

Predador insectívoro

Psammodromus algirus (Lagartixa-domato), utilização para abrigo

Predador insectívoro

Podarcis bocagei Lagartixa-dodmuros), utilização para abrigo

Predador insectívoro

Foto

É apresentado um índice de valoração de biótopos, por forma a responder à solicitação da
autoridade de AIA. No entanto, relativamente a este assunto, importa esclarecer alguns
aspetos:


Os índices de valoração de biótopos são abordagens técnicas que pretendem traduzir
num valor numérico a importância de um biótopo para um determinado fim, no caso
para a conservação das espécies. Embora, infelizmente, ainda sejam utilizados, a sua
utilização não acresce à análise do valor dos biótopos. Pelo contrário, temos podido
constatar que, frequentemente, introduzem erros graves nessa análise;
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A razão deste facto é a falta de ajustamento à realidade biológica e em concreto ao
risco de extinção de qualquer dos índices apresentados até à data;



Existe uma enorme variedade de índices de valoração de biótopos proposta na
bibliografia da especialidade (veja-se por exemplo Burgman et al, 2001, ou Gomes,
2007), frequentemente díspares entre si, facto que resulta da inexistência de
abordagens metodológicas objetivas. Na verdade, estes índices não têm uma relação
estreita com parâmetros biológicos concretos e por isso, a sua aceitação depende da
vontade do autor ou do utilizador do índice. Os índices em que se atribui pontuações à
presença de espécies, com valores de amplitude muito limitada (por exemplo 0 a 10)
são particularmente enganadores, porque o valor final de cada biótopo passa a
depender mais do número de espécies presentes do que do seu valor para a
conservação das espécies.

A utilização destes índices não produz, por isso, resultados biológicos relevantes. Temos ainda
constatado que esta abordagem tem sido utilizada em Planos de Ordenamento de Áreas
Protegidas em Portugal, com maus resultados no que respeita à valoração de biótopos.
De entre os numerosos índices existentes, aquele que foi apresentado por Hiraldo & Alonso
(1985) parece menos desadequado, porque os valores utilizados têm relação directa (embora
simplificada) com a tangente das curvas utilizadas em modelos de extinção estocástica. Estes
índices permitem, de acordo com os seus autores, a avaliação da importância faunística de
uma zona, usando como as comunidades de vertebrados como bioindicadores (para Portugal,
foi apresentada uma adaptação deste índice por Gomes et al, 1992). Este sistema procura
estimar o grau de conservação das zoocenoses e o seu valor global para a conservação das
espécies.
O método parte da utilização de espécies e/ou grupos taxonómicos superiores, como
bioindicadores. As espécies são selecionadas segundo os seguintes critérios:
i) São excluídas as espécies que não se reproduzem na região enquadrante da área de
estudo;
ii) Excluíram-se as espécies introduzidas artificialmente na Península Ibérica, ou cujas
populações estejam sujeitas a manejo continuo por parte do Homem;
iii) Utilizaram-se apenas as espécies de fácil deteção.
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Uma análise baseada na utilização de espécies indicadoras exclui grande parte da zoocenose.
No entanto, esta metodologia justifica-se pela validade da lei do Mínimo de Liebig, uma vez
que em muitos ecossistemas os fatores limitantes das populações são comuns aos diferentes
grupos taxonómicos (Soulé, 1987).
De acordo com a informação disponível foram aplicados índices diferentes a diferentes classes
de vertebrados. O primeiro índice foi usado exclusivamente para a avifauna nidificante sendo
dado pela expressão:
Ve = ____1____
N 0,64
onde N é o efetivo populacional medido em indivíduos reprodutores e Ve o valor de cada
espécie.
A ausência de informação sobre o efetivo das populações nacionais de outros vertebrados
(mamíferos, répteis e anfíbios) impede a sua aplicação. Nestas condições Hiraldo & Alonso
sugerem a utilização do índice:
V = (TR)x(PT)x(P 0,75)
Sendo:
TR as características de termorregulação, que poderá tomar dois valores:
1) Poiquilotérmicos (TR = 1)
2) Homeotérmicos (TR = 2)
O parâmetro PT indica a posição na cadeia trófica sendo-lhe atribuída a seguinte pontuação:
1) Herbívoros (P = 1);
2) Omnívoros (P = 2);
3) Carnívoros (P = 3).
P representa o peso médio dos adultos, em kg. Como espécies indicadoras foram utilizados os
mamíferos. Considerando que a valorização da riqueza faunística de um biótopo depende do
conjunto das populações de todas as espécies presentes, o seu valor pode ser obtido pelo
somatório dos valores parciais de cada população:
h
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sendo Vj o valor de cada uma das j espécies indicadoras existentes na área em questão, e Vb o
valor atribuído a cada biótopo.
O estado de degradação da área (Vd) foi estimado pela razão entre o valor da fauna da região
enquadrante e da área de estudo mediante a expressão:
h

Vd = 100 - ____________ x 100
r

No nosso caso consideramos r o número de espécies presentes no distrito de Vila Real.
Portanto, este índice estima o estado de degradação da fauna da área de estudo tomando
como padrão a fauna do distrito de Vila Real. Como bibliografia utilizada para a aplicação deste
índice salienta-se Rufino (1989), Equipa Atlas (2008) e Burton (2009), publicações que
apresentam dados de base utilizados neste índice. Os resultados do índice de valoração de
biótopos são apresentados no quadro seguinte.
A utilização destes índices não produz, como foi referido, resultados biológicos relevantes. Dos
resultados obtidos salienta-se apenas que os menores valores dos habitats rochosos devem-se,
claramente, ao facto de a sua expressão na área de estudo ser muito pequena, tendo por isso
muito poucas espécies.

Tabela n.º 6: Índice de valoração de biótopos

Mamíferos
Aves

Habitat rochoso

Áreas florestais

Prados

Vb

14,971

46,491

47,031

Vd

0,0155

0,048

0,049

Vb

0,021

0,021

0,021

Vd

0,069

0,070

0,070

.
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Apresentação de carta dos biótopos identificados dentro da área da
exploração e na sua envolvente, legível e a escala adequada, com indicação do
“habitat 8230” dos núcleos de vegetação arbórea-arbustiva subsistentes, dos
locais inventariados (fauna e flora) e dos limites da área de estudo (área de
exploração e envolvente), permitindo maior rigor e detalhe da informação.
Apresenta-se de seguida a cartografia da vegetação. O habitat 8230 ocorre sobretudo em
muros, e em algumas pequenas rochas de granito A projeção destas manchas na vertical
raramente não ultrapassa 1 m2, pelo que não tem representação cartográfica.

Figura n.º 33: Carta de vegetação (biótopos)
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Aprofundamento e detalhe das medidas de minimização para a fauna e
vegetação
Relativamente às medidas de minimização, o texto do Relatório Técnico do EIA diz o seguinte:
“No âmbito deste estudo, não se propõem medidas de minimização de impactes negativos
direcionadas para os descritores de fauna flora e vegetação, porque as biocenoses afetadas
pelo projeto não apresentam valores relevantes. No entanto, os valores biológicos serão
beneficiados com a implementação de medidas de minimização gerais e direcionadas para
outros descritores, como sejam as medidas de controlo da emissão de poeiras, para a
qualidade da água e para o ambiente sonoro.
No entanto, sugere-se para o Plano de Recuperação, a manutenção de uma parede rochosa, a
qual poderá servir de abrigo à fauna.”
Estas medidas são pormenorizadas nos descritores de qualidade do ar, qualidade da água e
para o ambiente sonoro e no PARP, designadamente.
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10.Aspetos Socio Económicos
Deverá ser apresentada cartografia, eventualmente complementada com
outra representação gráfica (fotografias aéreas ou ortofotomapas, pe), a
escala adequada, com localização e delimitação da pedreira em causa, das
populações, das habitações, outras explorações e recursos sensíveis.
É possível verificar nas figuras seguintes a cartografia, a escala adequada, com localização e
delimitação da pedreira em causa, das populações, das habitações, outras explorações e
recursos sensíveis.

Figura n.º34: Levantamento aerofotogramétrico à escala 1/2000.
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Figura n.º35: Extrato da área de implantação do projeto.
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Figura n.º36: Área de implantação do projeto.
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Figura n.º37: Populações vizinhas à área de implantação do projeto (Sobreira, Montão, Pedravedra e
Carvalhos).
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Figura n.º38: Habitações unifamiliares (recetores sensíveis), mais próximos da área de implantação do
projeto.
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Figura n.º39: Habitações unifamiliares (recetores sensíveis), mais próximos da área de implantação do
projeto 1.ª Campanha.
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Figura n.º40: Posto de abastecimento de combustíveis, mais próximo da área de implantação do
projeto.

151

Figura n.º41: Unidades industriais, próximas da área de implantação do projeto.
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Figura n.º42: Parque de Merendas, próximo da área de implantação do projeto.

153

Figura n.º43: Escola Básica do 1.º Ciclo, centro de saúde e Igreja próximo da área de implantação do
projeto.
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Figura n.º44: Sitio Alvão/Marão próximo da área de implantação do projeto.
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Figura n.º45: Floresta de produção na envolvente da área de implantação do projeto.

É possível verificar as figuras acima com melhor resolução no Anexo n.º X

No EIA não está previsto nenhum aviso sonoro antes das pegas de fogo, pelo
que esta informação deverá constar do mesmo.
Tendo em consideração a referencia efetuada na reunião de dia 26 de março
de 2015, relativa a reuniões de esclarecimento efetuadas com a população e
ao estabelecimento de protocolos, deverão estes aspetos ser devidamente
refletidos no âmbito do presente descritor.
O ponto 5.7.8 do EIA (Outros dados relevantes para este descritor), passa a ter a seguinte
redação:
“Na envolvente da “Pedreira Senhora da Graça” (Ponto amarelo na Figura n.º 64) existem
várias indústrias extrativas, sendo que num raio de 2 Km existem cerca de catorze (14)
pedreiras confinantes e uma (1) serração (correspondente ao nº10). Das catorze (14) pedreiras
confinantes, seis (6) encontram-se inativas.
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Figura n.º 7: Localização das indústrias que se encontram mais próximas da Pedreira em estudo.

A habitação mais próxima da exploração encontra-se a cerca de 600 m para sudoeste. Para
além da população de Sobreira a noroeste, a área em estudo, confronta-se a norte com a
povoação de Carvalhos e a sudoeste com a povoação de Pedravedra (Figura n.º65).
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Figura n.º 8: P1-Habitação unifamiliar sita a cerca de 600 metros a SW da unidade (recetor sensível)

Os locais de culto mais próximos localizam-se a 2,6 km a sudoeste da exploração, na povoação
de Mondim de Basto e trata-se de uma igreja (Figura n.º 66).
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Figura n.º 9: Igreja mais próxima da área em estudo

A Escola básica mais próxima da “Pedreira Senhora da Graça” localiza-se em Parda de Atei a
cerca de 2 km a norte da exploração (Figura n.º 67).
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Figura n.º 10: Escola básica mais próxima da área em estudo

O Centro de Saúde mais próximo da “Pedreira Senhora da Graça” localiza-se em Mondim de
Basto a cerca de 2,2 km a sudoeste da exploração (Figura n.º 68).
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Figura n.º 11: Centro de Saúde mais próximo da área em estudo

O posto de abastecimento de combustíveis mais próximo da “Pedreira Senhora da Graça”
localiza-se a cerca de 600 m a sudoeste da exploração (Figura n.º 69).
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Figura n.º 12: Posto de abastecimento de combustíveis mais próxima da área em estudo

A cerca de 100 m a norte da “Pedreira Senhora da Graça” localiza-se o Parque de Merendas,
cuja designação é Parque da Sra. da Graça (Figura n.º 70).
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Figura n.º 13: Parque de Merendas mais próximo da área em estudo

É possível verificar na Tabela n.º 71 a cartografia com a identificação das restantes indústrias
extrativas na envolvente, dos acessos e das populações.
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Legenda: Pedreiras envolventes

; Pedreira Senhora da Graça

Recetores sensíveis

Figura n.º 14: Cartografia identificativa das indústrias extrativas envolventes e recetores sensíveis

Para efetuar o desmonte da rocha, a “Irmãos Mota da Silva, Lda.” utiliza explosivos, o que
poderá dar origem a situações de incomodidade junto da população. De forma a minimizar
esta possível incomodidade, a “Irmãos Mota da Silva, Lda.” afixou na Junta de Freguesia de
Atei, uma informação que contem os contactos dos responsáveis da empresa (Diretor Técnico,
Encarregado), os horários dos rebentamentos das pegas de fogo e riscos associados às pegas
de fogo.
Os horários das pegas de fogo são planeados de forma a coincidirem com o início ou fim dos
trabalhos na pedreira, isto é, na parte da manhã, nos períodos das 8 às 9 horas e das 11 às 12
horas e, na parte da tarde, no período das 16 às 17 horas. As pegas de fogo são sempre
precedidas de um sistema de alerta sonoro portátil que é ouvido em toda a zona de perigo,
com o objetivo de evacuar essa zona e assinalar o fim do alerta.
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A “Irmãos Mota da Silva, Lda.” organiza anualmente com a junta de freguesia de Atei, no salão
nobre desta, uma sessão de esclarecimento com a população local, de forma a esclarecer a
população sobre possíveis dúvidas e apresentar os planos de trabalho da empresa para o ano
em curso. Sempre que solicitado a Irmãos Mota da Silva, Lda. coopera com a Junta de
Freguesia e com a população local.
A “Irmãos Mota da Silva, Lda.” não colocou até a data em prática nenhum plano de
comunicação que possa evidenciar o conhecimento das características e impactes do projeto,
pela população local. Contudo o Anexo n.º XII constitui uma proposta de plano de comunicação
do projeto à população local.
No que se refere a reclamações no âmbito da “Pedreira Senhora da Graça” até a data e desde
o início da sua laboração a “Irmãos Mota da Silva, Lda” não teve conhecimento de nenhuma,
contudo é de referir que a empresa possui um procedimento de tratamento de reclamações.”
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11.Paisagem
Integre a delimitação cartográfica das UP´s de âmbito local, com escala afim à
do projeto, numa área que deverá ser definida como aquela até onde os
potenciais efeitos do projeto se fazem sentir, e sobre as mesmas, em termos
descritivos e cartográfico, proceder à respetiva caracterização, à análise das
suas qualidade e sensibilidade paisagística, bem como à capacidade de
absorção visual, basada na analise da expansão visual de e sobre o projeto.
Com o objetivo de tornar a análise relativa às Unidades de Paisagem mais detalhada,
permitindo uma avaliação das potenciais afetações de carácter local foi elaborado um estudo
que complementa o exposto no Estudo de Impacte Ambiental relativamente a esta temática.
Numa primeira fase foi definida a área em que os impactes diretos sobre a paisagem são mais
evidentes. A definição desta teve como condicionante a visibilidade sobre a área em estudo,
tendo-se ponderado para tal não apenas a possibilidade de observação, mas também a
proximidade do observador ao local. Embora se possa considerar uma definição empírica, a
sua determinação teve como fundamento uma análise em “in locco”, assumindo-se uma área
de visão nítida, circunscrita a um raio de 5 km envolvente à área em estudo, e outra de visão
cénica para além desta distância. Assim, adotou-se como área de análise das unidades de
paisagem a envolvente num raio de 5 km, tendo-se efetuado posteriormente uma análise mais
detalhada da unidade de paisagem onde se situa a área a licenciar.
A definição das unidades e sub-unidades de paisagem tem por base a conjugação da fisiografia
do terreno com a tipologia de ocupação do solo, resultando a definição de áreas com
características relativamente homogéneas no que respeita ao meio geomorfológico (fator
abiótico) associado à compartimentação natural e seminatural (fator biótico) e à presença
antrópica. A determinação das unidades de paisagem associa-se, essencialmente, a
características fisiográficas, enquanto as sub-unidades são determinadas com base na
conjugação desta característica com ocupação do território.
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Unidades de Paisagem

Assumindo como característica diferenciadora principal a morfologia do terreno definiram-se
duas unidades de paisagem, “Terras de Basto” e “Maciço Serrano”, tal como apresentado na
figura que se segue.

Figura n.º: 46 Planta de Unidades de Paisagem
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Terras da Basto
Esta é uma unidade de relevo ondulado, marcada pela alternância de vales encaixados, cumes
bem marcados e encostas de pendente acentuada. Numa primeira análise, devido a esta
sucessão de estruturas topográficas, o rio Tâmega e seus afluentes, que percorrem vales
encaixados, passam despercebidos ao olhar. Esta evidência resulta da conjugação entre as
características do relevo, e o padrão cultural diversificado aqui presente.
Nas áreas com características mais propícias, nomeadamente onde o relevo é mais suave e a
terra arável, assim como em socalcos construídos em algumas encostas mais declivosas,
surgem pequenas parcelas de culturas agrícolas. Associadas a estas áreas, com culturas
diversificadas, encontram-se encostas cobertas por matos e manchas de pinhal e/ou carvalhos.
Este tipo de ocupação do solo confere à paisagem uma heterogeneidade de texturas e cores,
com variações ao longo das estações do ano. Salienta-se que para a compartimentação das
parcelas é evidente o recurso a alinhamentos de carvalhos, árvores de fruto, vinha ou a sebes
de vegetação diversificada.
Relativamente ao vale do rio Tâmega, as encostas de pendente mais acentuada são revestidas
por matos e alguns socalcos agrícolas, estando a galeria ripícola bastante presente ao longo do
percurso deste elemento de água.
As estradas serpenteiam entre montes e vales e as povoações são dispersas, encontra-se
sobretudo localizadas a meia encosta.
Após a análise desta unidade de paisagem são identificáveis características que fazem lembrar
Trás-os-Montes tais como o vigor do relevo, a pendente das encostas e os maciços pedregosos
junto às cumeadas. Associado a estas características, a diversidade de culturas, o recurso a
socalcos, a reduzida dimensão das parcelas e sua delimitação por árvores de fruto e por
cordões de vinha, são características que nos remontam à paisagem Minhota. Assim, uma vez
que nesta unidade de paisagem estão patentes elementos comuns a outras unidades a norte
do rio Douro, considera-se que esta não apresenta características paisagísticas raras nesta
região, assumindo-se como de identidade média.
A orografia do local e a humidade que provem da existência do rio Tâmega e seus afluentes,
aliados ao mosaico cultural diversificado, que por sua vez depende destas características,
consideram-se aspetos preponderantes para assumirmos esta unidade como um todo. Uma
vez que, no geral, os usos do solo se adequam às características biofísicas presentes, aspeto
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diretamente associado à diversidade cultural, considera-se que esta unidade de paisagem
apresenta uma qualidade visual elevada. Os talhões de produção agrícolas, que partilham esta
unidade com áreas de florestais e de mato, originam sinergias biológicas de elevada
importância para o equilíbrio sustentável desta paisagem, originando um incremento do valor
paisagístico, quer pelo elevado potencial de visualização, quer pela diversidade de formas,
texturas e cores.
Quanto à sensibilidade paisagística, por estar associada à capacidade que cada uma das
unidades de paisagem tem de manter as suas características, encontrando-se diretamente
dependente da qualidade da mesma e da exposição visual, considera-se que esta apresenta
uma sensibilidade paisagística média a reduzida. Esta classificação justifica-se pela diversidade
do padrão paisagístico associado à heterogeneidade do relevo, que encobre a acessibilidade
visual em grande parte da área desta unidade. Esta acessibilidade depende também da
localização das infra-estruturas de circulação e da proximidade a aglomerados populacionais,
sendo estes os locais de maior afluência de observadores. É de salientar que a possível
introdução de um novo elemento numa paisagem com estas características, embora
dependente da sua natureza específica, na generalidade dos casos integrar-se-á plenamente
na sua envolvente, sem que sobressaia ao olhar do observador.

Maciço Serrano
Esta unidade de paisagem, que se estende para além da área definida como de visão nítida,
integra-se no sistema serrano da Serra do Alvão, um dos maciços, a norte do rio Douro,
responsáveis pela divisão entre a região com influência marítima, mais húmida, e o interior,
gradualmente mais seco.
É uma unidade de relevo vigoroso, onde se destaca o monte da Senhora da Graça, pela sua
geometria peculiar, que se assemelha a um cone. Marcada pelo domínio do granito, esta é
uma unidade de encostas fortemente declivosas que delimitam montes e vales. O ser humana
adaptou-se às condições presentes tendo selecionado as bases de encosta, de pendente mais
suave, e vales para a construção de povoações. É neste pontos que se concentram as áreas de
produção agrícola, que há semelhança do que sucede na unidade de paisagem denominada
Terras de Basto, ocupam os terrenos menos declivosos nos vales e socalcos construídos pelo
Homem para criação de condições favoráveis a esta atividade.
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A ocupação do solo varia com a altitude. Nas zonas mais baixas domina o mato e as manchas
de pinheiro e eucalipto e nos cumes, o mato e a vegetação herbácea espontânea misturam-se
com os pedaços de granito arredondados pela passagem do tempo. A meio das encostas,
considerada zona de transição, o número de árvores diminui e o mato domina, escasseando
com o aumento da altitude. Nesta unidade, na zona em análise, salienta-se a presença de
diversas explorações de rocha, que perturbam o equilíbrio biológico e visual da paisagem.
Nesta unidade, para além de se destacar o monte da Senhora da Graça pela sua imponência e
vigor, salienta-se o santuário que ocupa o seu ponto mais alto, lugar de culto e de
contemplação de uma paisagem estonteante.
Embora, no geral, as características da totalidade do maciço do Alvão não façam deste uma
paisagem rara, no panorama das áreas montanhosas do norte do país, a geometria da Senhora
da Graça é impar. Assim destaca-se esta área como apresentando uma identidade forte e
marcante.
No que diz respeito aos usos do solo presentes na área da unidade de paisagem delimitada, na
sua generalidade, considera-se que respeitam as condicionantes biofísicas locais, destacandose como perturbação as áreas de exploração de pedra. Assim a qualidade paisagística é
considerada como média a reduzida.
Quanto à sua sensibilidade, independentemente do tipo de ocupação do solo, uma vez que a
acessibilidade visual desta unidade de paisagem é elevada, considera-se a sua sensibilidade
também elevada, uma vez que as perturbações introduzidas, de que são exemplo as diversa
pedreiras existentes, são facilmente identificáveis a longas distâncias, efetivamente
condicionadas pela exposição das encostas.
A área em estudo localiza-se nesta unidade de paisagem, pelo que se considera relevante
efetuar uma análise mais detalhada da sua ocupação do solo, considerando-se a sua
compartimentação como sub-unidades de paisagem, tal como apresentado na figura seguinte.

170

Figura n.º 47: Planta de Sub-unidades de Paisagem da Unidade Maciço Serrano.

Pelo exposto e tal como já referido, podem ser identificadas as áreas de exploração de rocha
desta unidade de paisagem, onde se integra a área em estudo. Estas são áreas que perturbam
o equilíbrio da paisagem e que criam um elevado contraste cromático, devido ao qual o seu
destaque no conjunto da sua envolvente se realça ao olhar.
Como já se referido, o revestimento vegetal da superfície vai se alterando com a altitude. As
bases das encostas são ocupadas por povoamento de pinheiro e eucalipto, que vão dando
lugar ao mato com o aumento da altitude. No topo o mato torna-se mais parco partilhando o
espaço com herbáceas espontâneas e afloramentos rochosos.
Destaca-se a estrada em zig-zag, que nos conduz até ao topo do monte, onde encontramos o
já referido Santuário da Senhora da Graça, onde somos presenteados com uma vista
panorâmica que nos abraça como uma sensação de serenidade, fragilidade e imensidão.
Observada da unidade de paisagem “Terras de Basto”, o seu destaque da envolvente é
indiscutível, embora a sua ligação visual seja condicionada em diversos pontos pelo relevo, a
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sua bacia visual abrange uma área bastante vasta, também limitada pela exposição da encosta
onde se situa, tal como comprovado pela simulação apresentada na Planta de Visibilidade que
se segue.

Figura n.º 48: Planta de Visibilidade para um raio de 15km.
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Como forma de comprovar o exposto nesta Planta de Visibilidade efetuou-se a visita a alguns
pontos onde a sua observação é prevista como sendo possível, apresentando-se de seguida
uma planta com os pontos considerados e as fotografias tiradas de cada um destes. Importa
salientar que no EIA é referido que a área em estudo não é observável de Mondim de Bastos, o
que é parcialmente correto. Pelo apresentado na simulação de visibilidade e constatado no
local, é certo que a sua visualização não é possível da totalidade desta povoação, sendo apenas
observável de uma área cuja exposição e altimetria são favoráveis a sua ligação visual.

Figura n.º 19: Planta de Visibilidade para um raio de 5km e localização dos pontos de recolha
fotográfica.
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Figura n.º 50: Fotografia de vista sobre a pedreira – Celorico de Bastos.

Figura n.º 51: Fotografia de vista sobre a pedreira – Molares.
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Figura n.º 52: Fotografia de vista sobre a pedreira – Gagos.

Figura n.º 53: Fotografia de vista sobre a pedreira – Ribas.
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Figura n.º 52: Fotografia de vista sobre a pedreira – Mondim de Bastos.

Figura n.º 55: Fotografia de vista sobre a pedreira – Atei.
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Figura n.º 56: Fotografia de vista sobre a pedreira – Parada de Atei.

Figura n.º57: Fotografia de vista sobre a pedreira – Cilindro.
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Figura n.º 58: Fotografia de vista sobre a pedreira – Carvalhos e Sobreira.

Figura n.º 59: Fotografia de vista sobre a pedreira, com identificação estimada da área em estudo –
Monte da Senhora da Graça – Meia Encosta.
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Figura n.º 60: Fotografia de vista sobre a pedreira, com identificação estimada da área em estudo –
Santuário da Senhora da Graça.

Figura n.º 61: Fotografia de vista sobre a pedreira – Fermil.
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Esta bacia visual abrangente é também comprovada do interior da área em estudo, tal como
apresentado na figura que se segue e que consta da fotografia captada do seu interior. Daqui é
possível desfrutar de uma vista panorâmica bastante abrangente sobre a unidade de paisagem
“Terras de Basto”, assim como para além dos seus limites.

Figura n.º 62: Fotografia ilustrativa da vista panorâmica a partir da área em estudo.

Simultaneamente, a identificação de impactes está elaborada numa
perspetiva futura, ou seja, como se o projeto não se encontrasse instalado. No
entanto, verificado o quadro referente às áreas do projeto, constata-se que,
da área de exploração, apenas cerca de 18% ainda não se encontra
intervencionada. A ser assim, a identificação de impactes e respetiva
classificação terá que entrar em linha de conta com as pré-existências, o que
não se encontra refletido no EIA.

Mediante a análise da área em estudo, verifica-se que parte desta não se encontra explorada,
área facilmente identificáveis devido à presença de vegetação. Segundo a Planta de
Zonamento da área em estudo, apresentado na Figura n.º , pode constatar-se que a maioria da
área de vegetação se restringe à “Zona de Defesa” onde esta será preservada. Relativamente à
“Área de Exploração”, para que o avanço da lavra atinja a sua configuração final é
indispensável a eliminação do coberto vegetal existente no interior dos seus limites.
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1.
2.
3.
4.

Área de Defesa
Área Recuperada
Área de Exploração
Área de Anexos (Industrial)

Figura n.º 63: Planta de zonamento da área em estudo.

Uma vez que os impactes sobre a paisagem, associados aos trabalhos de extração de rocha
estão atualmente presentes nesta região, devido à já existência da pedreira em atividade no
interior da área em análise e respetiva área envolvente, não se espera o seu aumento
significativo. Os principais impactes sobre a paisagem cingir-se-ão ao aumento da área
explorada, que após atingir o limite definido na planta anterior será efetuada em
profundidade, à eliminação da vegetação existente na área referida e ao consequente
aumento da área de contraste cromático com a envolvente e respetivo destaque visual na
paisagem.
Ao ser atingida a configuração final da lavra, prevista no Plano de Pedreira, a descontinuidade
topográfica com a envolvente será superior à existente, considerando-se o aumento da área
em exploração como um impacte negativo, irreversível e de magnitude média, uma vez que a
área em estudo já se encontra em plena atividade e integra um núcleo de pedreiras onde,
atualmente, este impacte já está presente. A alteração deste impacte está associada à
implementação do disposto no Plano de Aterro, onde é referido que em função das fases de
avanço, serão sempre que possível aterradas as zonas já exploradas e posteriormente cobertas
com terra vegetal, que provém da decapagem do terreno e que cria condições para o
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desenvolvimento de um coberto vegetal. Com esta ação surgirá um impacte positivo, de
magnitude elevada.
Uma vez que a vegetação presente na área em estudo, embora visualmente se considere de
importância relevante, não apresenta elevado potencial biológico, considera-se que o impacte
associado à sua eliminação na “Área de Exploração” como negativos e de magnitude reduzida.
Importa salientar que, considerando a exposição da área em estudo e a pendente da encosta
onde se localiza, assim como a sua capacidade de absorção visual reduzida, a presença da
barreira vegetal na “Zona de Defesa”, composta por eucaliptos, não se apresenta como uma
medida eficiente para reduzir a visibilidade sobre a área de exploração, exceto a uma reduzida
distância do Limite de Pedreira em análise.
Com base na análise de visibilidade apresentada anteriormente e considerando a ampla bacia
visual associada à área em estudo, considera-se que o impacte visual atualmente presente
como negativo, irreversível, mas minimizável com a implementação do PARP. Tendo como
fundamento a sua amplitude visual este considera-se de magnitude elevada e significativo,
uma vez que apesar de a sua presença desequilibrar a harmonia da paisagem, a unidade
paisagística onde esta se encontra apresenta uma qualidade classificada como média a
reduzida, o que, em parte, se associa à presença de diversas área de exploração semelhantes à
que se encontra em estudo. Com o aumento da área de exploração para a totalidade de área
identificada na Figura n.º , não se espera a alteração desta classificação de impacte visual.
Salienta-se ainda que, após atingido esse limite a exploração passa a ser efetuada em
profundidade, o que reduz a probabilidade de observação dos trabalhos para possíveis
observadores localizados em ponto de cotas inferiores às do limite da área em estudo.
Para este descritor, alguns impactes originados assumirão um carácter definitivo, surgindo
novos elementos visuais que serão responsáveis pelas alterações da estrutura e organização
da paisagem.
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Em relação às medidas de minimização apresentadas, verifica-se que, ou são
de ídolo genérica, ou respeitam a ações que deverão estar, desde já,
contempladas no Plano de Pedreira e no PARP, que são obrigatoriedades
legais. Atendendo às condições do projeto, este capítulo deverá, acima de
tudo. Refletir as ações de mitigação, ao nível da Paisagem, que possam ter
sido implementadas ao longo da fase de exploração do projeto, na qual se
encontra.
As medidas de minimização de impactes que constam do EIA, consideradas como de índole
genérica, permitem reduzir significativamente os impactes induzidos na paisagem pela
exploração. Atualmente a aplicação de parte destas medidas controlam os impactes sobre a
paisagem, salientando-se:


A revitalização de parte da área de pedreira, identificada na Figura n.º como “Área
Recuperada”, que embora não se localize na área definida atualmente como a
explorar, beneficia a totalidade da área em análise. Assim é reduzida a área degrada
afeta à área em estudo, permitindo a melhoria do seu enquadramento com a
envolvente, não só a nível visual como de sustentabilidade biológica. Embora seja um
processo que não é imediato, com esta recuperação foram criadas condições para que
esta área passe a ser gerida pelos processos naturais.



A decapagem e armazenamento da terra vida já aplicada na área recuperada.



A circulação no interior da área em estudo é limitada aos caminhos marcados, por
forma a cingir ao máximo a compactação dos terrenos limítrofes à área de exploração.



A “Área de Anexos”, onde se localizam os edifícios de apoio à correta laboração da
pedreira, é concentrada e localiza-se numa zona de pouca visibilidade a partir do
exterior.

É de salientar que, na faixa definida como de zona de defesa são mantidos os eucaliptos aí
presentes. Devido à configuração da pedreira, exposição e pendente da encosta onde se
localiza, a eficiência desta faixa como barreira visual a uma certa distância é reduzida/nula,
encobrindo a vista sobre a área em estudo apenas na sua envolvente próxima.
Pelo referido anteriormente no que diz respeito à visibilidade desta área, dificilmente deixará
de se destacar ao olhar do observado. Considera-se, no entanto que, numa fase mais avançada
da exploração, quando esta passar a ser efetuada em profundidade, este aspeto poderá ser
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reduzido. Para tal sugere-se, sempre que coordenável com os trabalhos de lavra, a
recuperação dos patamares superiores, que se consideram mais expostos à visibilidade de
observadores localizados a cotas inferiores às do limite da área em estudo.

12.Património
No que se refe ao descritor patrimonial, o EIA apresenta um relatório técnico
em anexo, o qual é da responsabilidade, aparentemente, dos arqueólogos Dr.
André Miguel Rafael Henriques Gomes de Freitas e do Dr. João Pedro
Fernandes Abreu.
O relatório em causa, contudo, nunca foi alvo de apreciação por parte da
tutela, assim como existe uma autorização para trabalhos arqueológicos
associada ao descritor patrimonial do EIA em nome do Dr. André Freias, como
responsável pelo, mesmo.
Para que possa ser emitida a conformidade do EIA no que ao descritor
patrimonial respeita, terá de ser analisado e aprovado o relatório original, da
responsabilidade do Dr. André Freitas e confrontado esse relatório com os
elementos integrantes do eia relativos ao descritor patrimonial.
Assim,
Deverá ser apresentado o relatório original suprarreferido
É possível verificar no Anexo n.º XI do presente documento o relatório original suprarreferido.
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13.Resumo Não Técnico
É possível verificar no Anexo n.º XII do presente documento o Resumo Não Técnico,
devidamente alterado.
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