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AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA N.º 4837 “ILHÔ” - CERVÃES – VILA VERDE – BRAGA 

1 - INTRODUÇÃO 

Este Estudo de Impacte Ambiental (EIA) consiste na avaliação dos efeitos sobre o meio ambiente, 

resultantes da ampliação da pedreira n.º 4837 denominada de “Ilhô”, que a empresa ASA Pedreiras, Lda. 

possui na Freguesia de Cervães, Concelho de Vila Verde e Distrito de Braga. 

O projeto consiste na regularização da ampliação do estabelecimento existente, que exerce no local a sua 

atividade há mais de dois anos, enquadrando-se assim no definido no artigo 2º do D.L. 165/2014, de 5 de 

novembro. Para isso apresenta os elementos instrutórios do pedido de regularização previstos no Artigo 5º 

do D. L. 165/2014 de 5 de novembro, nomeadamente um novo projeto que inclui um EIA, uma vez que, de 

acordo com a legislação em vigor está sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), por em conjunto com 

outras pedreiras num raio de 1 Km ultrapassar os 15 ha. A empresa obteve em 26 de junho de 2015, uma 

declaração de reconhecimento de interesse público municipal emitida pela Assembleia Municipal de Vila 

Verde sob proposta do Município de Vila Verde. Já anteriormente tinha obtido declaração de interesse 

público municipal em 31 de março de 2010 e em 3 de fevereiro de 2006, ambas emitidas pelo Município de 

Vila Verde. 

Importa referir que esta área resulta do espaço correspondente à primeira licença de exploração 

concedida pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), ex. Direção Regional de Economia do 

Norte (DREN), cuja área já foi explorada, acrescida da zona atualmente em exploração, que na sua 

quase totalidade é coincidente com a classificação de uso definida em Plano Diretor Municipal (PDM). O 

espaço não classificado em PDM como zona extrativa e que está a ser objeto de exploração 

corresponde a 16.726,2 m2, e situa-se no flanco Sul da zona Este. Realce-se que de toda a área que 

atualmente corresponde ao perímetro da pedreira e de que dispõe de uma licença provisória de 

laboração, propõe-se um pequeno alargamento, fundamentado nas razões que a seguir se explicita. 

A área proposta a licenciar do projeto engloba todos os acessos e os anexos mineiros, nomeadamente a 

instalação de britagem, depósitos de inertes, escritórios, instalações sociais e sanitárias, oficinas, 

balança, depósito de combustível, PT, a área para a deposição temporária de terras de cobertura, 

escombros e de lamas. Serão cumpridas as zonas de defesa previstas na lei. 

Caso se identifiquem potenciais impactes, serão propostas medidas que visem minorar os eventuais 

efeitos negativos e significativos, e se possível, potenciar os positivos. Caso exista incerteza na 

avaliação dos impactes e/ou desconhecimento da eficácia das medidas de mitigação proposta, será 

planeada a sua monitorização, que permitirá um controlo ambiental direto do projeto. 
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1.1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE E ENTIDADE LICENCIADORA 

A empresa ASA Pedreiras, Lda., propõe-se a ampliar uma pedreira para produção de inertes e adjudicou 

a elaboração do presente EIA, o qual se encontra em fase de Projeto de Execução, à empresa Georeno, 

Lda..  

O EIA foi desenvolvido com o objetivo de responder aos requisitos do Decreto-lei n.º 151-B/2013, de 31 

de outubro (com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.ºs 47/2014, de 24 de março, e 

179/2015, de 27 de agosto) e da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro. 

A entidade licenciadora segundo a legislação supra mencionada é a Direção-Geral de Energia e 

Geologia (DGEG). 

 

1.2 - METODOLOGIA DO EIA 

O presente EIA tem como objeto a identificação e caracterização dos impactes mais significativos 

associados à ampliação da pedreira de “Ilhô”, por forma a otimizar o projeto na sua compatibilização com 

os principais parâmetros naturais do meio ambiente, assim como definir possíveis restrições e 

condicionalismos inerentes à execução e funcionamento deste empreendimento no que se refere aos 

parâmetros sociais. 

Quanto à sua estrutura, o EIA encontra-se dividido em três volumes, o Relatório Técnico, o Resumo não 

Técnico que será objeto de consulta por parte do público em geral e Plano de Pedreira (Plano de Lavra e 

Plano de Recuperação Paisagística (PARP)). 
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Figura 1: Esquema da metodologia do EIA 

 

Na elaboração deste estudo pretendeu-se, ter em atenção os objetivos de um processo de AIA, 

nomeadamente, o conhecimento técnico e cientificamente rigoroso das consequências sobre os diversos 

elementos que constituem o ambiente, pelas ações levadas a cabo nas fases de construção, 

funcionamento e desativação deste projeto e a participação do público no processo de AIA. 

A descrição geral do Projeto onde, de forma sintetizada e com base na informação constante no Plano 

de Lavra, se pretendeu justificar a ampliação da atual área de exploração da atual pedreira, bem como o 

aumento da produção do granito e aumento do tempo de vida útil da mesma. 

A caracterização da situação de referência reflete o estado atual do ambiente na área de estudo 

considerada, abrangendo os descritores ambientais biofísicos e socioeconómicos e culturais. Esta 

caracterização apoiou-se fundamentalmente nos levantamentos de campo efetuados, na documentação 

da própria empresa, pesquisa bibliográfica e consulta a documentos disponibilizados por diversas 

entidades. 

Relatório Técnico 

- Introdução; 

- Objetivos e Justificação do projeto; 

- Descrição do Projeto; 

- Situação de Referência; 

- Previsão e Avaliação de Impactes e 
Medidas de Minimização; 

- Plano de Monitorização; 

- Lacunas de Informação; 

- Conclusão. 

Relatório Não Técnico 

Plano de Pedreira 

- Introdução; 

- Descrição do Projeto; 

- Situação de Referência; 

- Previsão e Avaliação de 
Impactes e Medidas de 
Minimização; 

- Plano de Monitorização; 

- Conclusão. 

- Plano de Segurança e 
Saúde; 

- Plano de Lavra; 

- Plano Ambiental e de 
Recuperação Paisagística. 
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Após a análise da situação ambiental do local e a análise prospetiva, não execução desta ampliação, 

fez-se uma identificação dos potenciais impactes ambientais provocados pela própria atividade de 

exploração atual, bem como os que serão induzidos pelo projeto de ampliação, sendo a sua avaliação 

feita em termos de significância com base nos efeitos sobre a situação de referência e, sempre que 

aplicável por comparação dos resultados estimados para os diferentes parâmetros ambientais com a 

legislação em vigor. Nesta avaliação teve-se também em conta os impactes cumulativos com a 

exploração atual e com outros projetos existentes na proximidade. 

Após a identificação e avaliação de impactes foram definidas medidas de minimização dos 

impactes negativos significativos, que têm como intuito propor ações que de uma forma integrada 

permitam suprimir e reduzir os impactes sobre o meio ambiente.  

Num estudo com esta dimensão e diversidade de vetores ambientais em análise há sempre lacunas quer 

de informação de base existente quer quanto a trabalhos de campo realizados, tendo em conta o período 

restrito para elaboração de um EIA, quer quanto à eficácia das medidas de mitigação dos impactes 

negativos significativos. Assim este estudo contempla uma proposta de plano de monitorização 

ambiental a implementar durante as diferentes fases do projeto.  

Os planos de monitorização propostos compreendem a avaliação e pormenorização de aspetos 

ambientais para os quais se considera fundamental efetuar um controlo adequado no decorrer da 

atividade de exploração sendo, sempre que se justifique, adaptados e redimensionados durante o tempo 

de vida útil da pedreira. 

Após a elaboração do relatório final do estudo de impacte ambiental foi definida a metodologia a utilizar 

no Resumo Não Técnico a ser distribuído junto da população interessada na participação da avaliação 

de impacte ambiental. Assim o resumo não técnico fará uma apresentação do projeto de ampliação, 

descrição ambiental da área de ampliação, avaliação dos impactes significativos e proposta de medidas 

de mitigação.  

Nos anexos reúnem-se os elementos que serviram de base ao desenvolvimento dos trabalhos sectoriais 

do relatório de EIA, nomeadamente desenhos e informação detalhada específica. 

 

1.3 - EQUIPA TÉCNICA E PERIODO DE EXECUÇÃO 

A elaboração do EIA decorreu entre maio de 2014 e dezembro de 2015 e foi realizado pela seguinte 

equipa técnica: 
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Quadro 1: Equipa técnica 

Coordenação do EIA Jorge Noronha 
Daniela Rodrigues 

Eng. de Minas Sénior 
Técnico Superior de Ambiente 

Plano de Pedreira; Descrição 

do Projeto e Plano de Lavra 
Jorge Noronha Eng. de Minas Sénior 

Clima; Sócio Economia Vânia Carvalho 
Geógrafa e Mestre em Planeamento e Projeto do 

Ambiente Urbano 

Solos; Ordenamento do 

Território; Paisagem; PARP 
Sara Velho 

Arq. Paisagista e Mestre em Sistemas de Informação 

Geográfica e Ordenamento do Território 

Geologia e Geomorfologia; 

Recursos Hídrico; 

Hidrogeologia 

Congeo Consultores de Geologia, Lda. 

Sistemas Biológicos EASY Ambiente Luis Oliveira - Biólogo 

Poeiras, Ruído e Vibrações 
Monitar Monitar – Engenharia do Ambiente 

Plano de Segurança e Saúde; 

Plano de Gestão de Resíduos;  
Jorge Noronha 

Daniela Rodrigues 
Eng. de Minas Sénior 

Técnico Superior de Ambiente 

Património Geoarque  Consultores na Área do Património Cultural 

Topografia  José Gramaxo Topógrafo 

 

2 - OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

2.1 - OBJETIVOS E NECESSIDADE DO PROJECTO 

O objetivo desta exploração é a produção de inertes para obras públicas e construção civil. 

De salientar que esta empresa tem em curso, em terrenos seus situados fora da área proposta a 

licenciar da pedreira, mas que lhe são contíguos, um projeto de reflorestação que servirá de “zona 

tampão”, zona essa que corresponde a um afastamento superior a 150 m das habitações e Santuário, 

demonstrando com esta ação o empenho e vontade em, desde já, contribuir para os objetivos primários 

que a empresa prossegue que são o de estabelecer a melhor relação com o ambiente e paisagem e, 

simultaneamente, procurar garantir a melhor qualidade de vida das populações que estão próximas da 

área de exploração. 

Neste período temporal em que a empresa tem laborado com licença provisória, tem sido possível 

recolher informação, por observação direta da frente de desmonte já realizada, de que a pedra existente 

em parte da nova área proposta para expansão não apresenta a qualidade desejada e necessária para 

garantir os padrões de fornecimento que esta empresa habituou os seus clientes. Desta forma, resultou 

necessário refazer os limites de exploração, garantindo desta forma a capacidade instalada da empresa 

e o seu potencial desenvolvimento.  
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Esta nova área não foi objeto de apresentação de uma reclamação na fase de inquérito público do novo 

PDM, uma vez que os terrenos ainda não eram pertença da empresa. 

A frente de pedreira que estava a ser explorada a nascente com rocha de granito azul, que com o 

decorrer da exploração foi modificando para rocha amarela e saibros de fraca qualidade, obriga a 

recorrer a outras áreas da pedreira para obter pedra de maior qualidade. Estas caraterísticas têm um 

impacto negativo muito grande nos resultados laboratoriais obrigatórios para manter a marcação CE dos 

produtos, uma vez que o granito amarelo perde resistência a estes ensaios. Este granito, por exemplo, 

na resistência à fragmentação, coeficiente Los Angeles (NP EP 1097-2), desce na categoria e fica sem 

este requisito, não podendo legalmente ser comercializado.  

O aparecimento de material a extrair mais fraco (saibro) na área com licença provisória, obrigou, num ato 

de sobrevivência, a empresa a deslocar a frente da exploração também para esta zona fora dos 

licenciamentos anteriores e do definido no PDM, indo ao encontro de um granito azul de melhor 

qualidade. 

A região onde se situa a pedreira encontra-se numa zona de afloramentos graníticos e faz parte de uma 

mancha que cobre toda a área em estudo, estando a ser explorada por pedreiras desde tempos 

imemoriais. A necessidade do projeto, nesta zona, justifica-se para dar resposta às necessidades e 

crescentes solicitações do mercado da construção civil, bem como a satisfação dos clientes da empresa 

ASA Pedreiras, Lda. que, cada vez mais, exigem uma maior qualidade do produto produzido pela atual 

exploração. 

A localização estratégica da exploração relativamente ao principal mercado, o da construção civil, 

localização da maioria das construções da empresa e o próprio interesse concelhio em manter uma zona 

extrativa, fazem antever um projeto bastante viável. A empresa obteve por parte da Câmara Municipal de 

Vila Verde a anuência quanto à emissão da Declaração de Interesse Municipal para o projeto de 

ampliação desta pedreira com algumas recomendações que não deixaram de ser levadas em conta na 

elaboração do estudo (ver anexo 6). 

Para além disso, a existência de uma grande quantidade de reservas disponíveis que possibilita a 

proliferação da indústria extrativa, bem como a recuperação paisagística (a efetuar no fim de vida útil da 

pedreira), apresenta-se bastante benéfico para a gestão dos recursos minerais de um modo sustentado. 
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2.2 - ANTECEDENTES DO PROJECTO E SEU ENQUADRAMENTO COM INSTRUMENTOS 

DE GESTÃO TERRITORIAL 

No que respeita ao disposto no Plano Diretor Municipal de Vila Verde, o terreno onde se pretende 

ampliar a pedreira licenciada, de forma a garantir matéria-prima indispensável à laboração da empresa, 

encontra-se classificado: 

 Na Planta de Ordenamento – Qualificação Funcional do Solo, como “Espaço Afeto à Exploração 

de Recursos Geológicos”, à exceção de uma pequena área de cerca de 16.726,2 m2, situada no 

flanco Sul da zona Este que está classificado como “Espaço Florestal de Produção”.  

 Na Planta de Condicionantes – Recursos Naturais, Património Edificado, Infraestruturas e 

Atividades Perigosas, aparece identificada como Recursos Geológicos – Pedreiras, à exceção 

de uma pequena área de cerca de 16.726,2 m2, situada no flanco Sul da zona Este que não 

apresenta classificação.  

De referir ainda que na Carta Militar, na área em estudo, existem assinaladas duas linhas de água. No 

entanto, e por observação do terreno, constata-se que no local não existem essas linhas de água. 

A área deste projeto não se encontra localizado em qualquer área sensível. 
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Figura 2: Planta de condicionantes – recursos naturais, património edificado, infraestruturas e 
atividades perigosas (sem escala); área a licenciar proposta (a cor vermelha 144.748,73 m2) 

 

Conforme se pode verificar na figura seguinte, existem nesta zona mais 2 pedreiras vizinhas 

georeferenciadas de acordo com as informações da DGEG, ex-DREN. 
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Figura 3: Fotografia aérea (sem escala) – Fonte: Microsoft Corporation; área a licenciar proposta 
(a cor vermelha); área de exploração (a cor azul escuro); terreno do sr. Manuel Pedralva 

Fernandes (a cor lilás); pedreiras vizinhas a Norte; área a reflorestar a Sudeste 

 

Existe uma zona, com uma área de cerca de 20.188,65 m2, que está em fase de recuperação 

paisagística. A recuperação paisagística desta área já explorada já está a decorrer e prevê-se que esteja 

concluída durante a exploração da pedreira. Dentro desta área está identificado um terreno pertencente 

ao Sr. Manuel Pedralva Fernandes, pelo que é importante referir que o terreno do Sr. Manuel Pedralva 

Fernandes foi explorado só enquanto existiu o contrato de arrendamento válido. Como é do 

conhecimento do sr. Manuel Pedralva Fernandes, a exploração no seu terreno foi abandonada há 15 

anos; 

No resultado de uma reclamação deste senhor junto da entidade licenciadora, esta empresa 

comprometeu-se com a DGEG, ex- DREN, a incluir este terreno no novo projeto de recuperação 

paisagística da pedreira, agora aqui apresentado. Esta empresa sempre esteve e continua a estar 

disponível para a compra do referido terreno, a um preço justo de mercado. 

Em termos de antecedentes no que diz respeito à própria atividade extrativa, a ampliação de uma 

pedreira com estas características terá um impacte positivo nos sectores a jusante desta atividade 

industrial como sejam o sector das obras públicas e da construção civil.  
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[Portugal é um dos principais produtores de rochas ornamentais do mundo. A extensa variedade de 

pedra natural proporciona-lhe uma posição de destaque no cenário mundial e um forte contributo para a 

criação de riqueza e sustentabilidade do setor. O sector das rochas ornamentais, constituído 

essencialmente pelo mármore e granito, agrega três tipos de produtos: bloco, extraído dos recursos 

geológicos; a chapa serrada, correspondente ao bloco cortado; produto em obra, produto transformado 

que resulta da chapa ser cortada, polida, selecionada e embalada. Em Portugal, tem ainda expressão e 

importância a extração e transformação de calcário e ardósia. 

A indústria extrativa nacional representou, em 2012, uma produção de EUR 1.037 mil milhões, valor 

inferior ao ano de 2011, uma vez que apenas os minerais metálicos mantiveram uma evolução positiva 

da produção, conseguindo contrariar a conjuntura económica desfavorável que afetou todos os restantes 

setores. Os minerais metálicos continuam, em 2012, a ser o principal setor da indústria extrativa, 

representando cerca de 45% do seu valor global de produção, ou EUR 462.7 milhões, seguidos dos 

minérios para construção, onde se inserem as rochas ornamentais, com EUR 327 milhões. 

A indústria das rochas ornamentais (extração e transformação) é uma das mais antigas atividades 

económicas nacionais. Agregando a totalidade da fileira extrativa e transformadora, as rochas 

ornamentais ascenderam, em 2012, a EUR 623.4 milhões de produção – EUR 140.2 milhões produção 

comercial de pedreiras em rochas ornamentais e EUR 483.2 milhões de volume de negócios das 

empresas transformadoras de rochas ornamentais. 

Fruto da contração da economia nacional e de uma reorganização (forçada) do setor extrativo, o número 

de pedreiras em exploração sofreu uma diminuição nos últimos anos, tendo passado de 476 em 2008 

para 338 em 2012 (redução de 138 pedreiras). Esta redução, a par da do número de trabalhadores, 

mostra um setor em transformação, onde sobrevivem as empresas capazes de se adaptar às novas 

circunstâncias do mercado, procurando novos mercados e equipando-se tecnologicamente da forma 

mais avançada possível]. 1 

 

 

 

 

 

1 Fonte: Estudo e apresentação realizada pelo Banco Espírito Santo - Research Sectorial- fevereiro 2014.  
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3 - DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

3.1 - LOCALIZAÇÃO E ACESSOS 

A pedreira de “Ilhô”, situa-se na Freguesia de Cervães, Concelho de Vila Verde e Distrito de Braga (ver 

figura 4 – Localização da Pedreira de “Ilhô” e no anexo 1 a Planta de localização da mesma). 

 

Figura 4: Extrato da carta militar com localização da pedreira de “Ilhô” à escala 1/25 000 

 

O acesso à pedreira faz-se através da EM 541, ao Km 4,4 no troço entre Cervães e a Igreja Nova. Esta 

estrada confina com o limite poente da pedreira. A estrada nacional mais próxima, e por onde se fará 

preferencialmente o escoamento dos produtos, é a EN 205, situada a Sul, e que liga Prado a Barcelos. 

Localiza-se próximo das freguesias de Igreja Nova e Alheira, pertencentes ao concelho de Barcelos, 

verificando-se a existência de alguns núcleos populacionais nas proximidades do local. As povoações 

mais próximas são os lugares de Bom Despacho, Leiroinha, Ermida e Louredo na freguesia de Cervães 

e o lugar de Paredes na freguesia de Igreja Nova. 

A sede do concelho onde se localiza a pedreira é Vila Verde encontrando-se a NE à distância de cerca 

de 10 km em linha reta. 

 

3.2 - O PROJECTO 

A área licenciada da pedreira é cerca de 46.000 m2. A área a licenciar, resultante da ampliação 

pretendida, é de 144.748,73 m2. A área total de exploração proposta é cerca de 89.581,98 m2.  
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De acordo com o plano de lavra proposto, uma pequena parte da exploração será feita em flanco de 

encosta, ou seja irá se desenvolver entre a cota 248 e a cota 195, considerando-se a cota 195 como o 

nível a partir do qual a exploração se fará em profundidade (rebaixo). 

Conforme já referido anteriormente o objetivo desta exploração é a produção de inertes para obras 

públicas e construção civil. Sempre que as características geológicas do granito se mostrem 

interessantes e sempre que seja possível economicamente, serão efetuadas pontualmente extrações de 

blocos de granito para fins ornamentais. 

A definição da área de exploração teve em atenção, como não podia deixar de ser, a configuração do 

terreno. Nesta definição foram tidas em linha de conta as zonas de defesa previstas no D.L. 270/2001 de 

6 de outubro. Foram salvaguardadas as distâncias mínimas aos prédios rústicos vizinhos e caminhos. 

No que respeita às linhas de água mais próximas houve todo o cuidado de as preservar tendo-se 

prescindido de algumas áreas de exploração de modo a não as afetar diretamente com a implantação 

sobreposta da zona de exploração. De referir que as linhas de água existentes na zona da pedreira são 

linhas de água de carácter torrencial e que só têm água durante os períodos de chuva mais intensa. 

Está igualmente previsto que em redor da área de exploração seja construída uma rede de drenagem 

das águas pluviais, conjuntamente com a vedação de segurança, de modo a impedir que estas 

“invadam” a área de trabalho e criem problemas de organização e avanço dos trabalhos. 

Os mesmos cuidados foram tidos na implantação dos anexos de pedreira (instalação de britagem, 

escritórios, instalações sociais e sanitárias, balança, depósito combustível, oficinas de apoio, PT, 

caminhos de acesso à pedreira, etc.). 

Em termos gerais, a proposta de exploração promove faseadamente a modelação/recuperação de toda a 

área afetada. 

A metodologia de exploração será a de promover a recuperação de áreas abandonadas. Assim as áreas 

de exploração conforme forem sendo abandonadas serão de imediato recuperadas. Em termos 

paisagísticos, a lavra mantém-se em zonas de elevada contenção visual, permitindo uma recuperação 

faseada e integrada com a morfologia da envolvente.  

 

3.2.1 – Traçagem e Desmonte 

A área de exploração proposta desta pedreira, de acordo com as peças desenhadas em anexo, será 

cerca de 89.581,98 m2 sendo a área total a licenciar de 144.748,73 m2.  
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Conforme já foi referido, trata-se de uma pedreira em exploração há já alguns anos, em zona de 

afloramento granítico. Parte do coberto vegetal que foi sendo retirado aos longos dos anos, bem como 

algum material de menor qualidade, foi sendo feito o seu depósito, em locais próximos da exploração ou 

pedreira, dentro da área licenciada, mas que não afeta a exploração. Deste modo, parte da recuperação 

da área em flanco de encosta e parte do enchimento da zona em rebaixo foi e será efetuada recorrendo 

a estes materiais inertes depositados. 

Assim, e para se pôr em prática o acima preconizado há que ter em conta o seguinte: 

a) A parte da área explorada em flanco de encosta, correspondendo a cinco bancadas, logo que 

abandonadas, irão sendo recuperadas à medida que a exploração for avançando em 

profundidade; 

b) A definição de uma cota mínima de exploração que não venha a pôr em risco o Plano de 

Recuperação Paisagística previsto para o local e que seja economicamente viável, ou seja, por 

outras palavras, o proposto no final da exploração para recuperação do local não deverá 

acarretar custos que à partida tornem a sua realização, senão irrealista, pelo menos muito difícil; 

À medida que estas bancadas forem sendo exploradas de acordo com o plano de lavra proposto, irão 

sendo modeladas e arranjadas de modo a poderem receber, logo que propício, a plantação de espécies 

arbóreas e arbustivas que permitam a integração visual dos terrenos explorados e atenuação do impacte 

visual causado. 

 

Figura 5: Situação Intermédia de exploração 

A fase de exploração em profundidade prevê a execução de três bancadas em rebaixo até se atingirem 

as cotas finais de exploração. 
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O desmonte ou exploração da pedra propriamente dito, continuará a ser feito com explosivos utilizando-

se as técnicas mais adequadas à obtenção dos melhores rendimentos com o cuidado sempre presente 

de se criarem impactes mínimos no que respeita às vibrações no solo. Normalmente a detonação tem 

sido iniciada por cordão tipo “NONEL” com ligadores de retardo de 25 milisegundos entre furos e por 

utilização de detonadores com microretardo de 475 milisegundos em cada furo. Normalmente os 

explosivos usados na carga de fundo são o Emulex 731 e na carga de coluna o Emulex 711 e Emulight. 

A perfuração dos furos é feita com equipamento hidráulico, por máquinas equipadas com um captador 

de poeiras. 

O carregamento dos furos é feito por pessoal especializado e possuidor de carta de explosivos. A pega 

de fogo tipo foi feita com base na experiência adquirida durante os vários anos de exploração e de modo 

a se cumprirem os pressupostos enunciados na NP-2074. Não existe paiol nas instalações da pedreira. 

Prevê-se um consumo de explosivo anual, para uma razão de carregamento média de 300g/m3, de cerca 

de 62 ton. Em seguida junta-se o diagrama de fogo tipo utilizado na pedreira: 

 

Quadro 2: Diagrama de fogo 

Diâmetro do furo 76 mm 

Altura da bancada 10 metros 

Comprimento do furo 10,5 metros 

Espaçamento 3 metros 

Afastamento 3 metros 

Inclinação do furo 15 graus 

Comprimento da carga de fundo 1,5 metros 

Comprimento da carga de coluna 8,0 metros 

Comprimento do tampão 1,0 metros 

Quantidade de explosivo por furo cerca de 25 a 35 Kg 

Nº de furos por pega entre 20 e 35 

Nº de tempos utilizados NONEL 25 milis/furo 

Nº de pegas/ano 50 

Horário das pegas 17 h 



 

EIA – Relatório Técnico 
15 

AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA N.º 4837 “ILHÔ” - CERVÃES – VILA VERDE – BRAGA 

São feitos regularmente ensaios de vibrações nas construções mais próximas (instalações anexas da 

pedreira). Os resultados são normalmente comunicados sob a forma de relatório às entidades 

competentes. 

Para além disso tem sido preocupação constante da empresa exploradora que, da execução das pegas 

de fogo, não resultem impactes ou prejuízos graves para a segurança de pessoas e bens. O seu 

resultado final terá sempre como objetivos primordiais a eliminação de projeções e a minimização, quer 

de criação de vibrações no solo, quer de produção de grandes blocos que obriguem à operação de 

taqueio (operação de diminuição de calibre de grandes blocos que não possuam dimensão para entrada 

direta na boca do britador primário resultantes da operação de desmonte, obrigando a operações 

secundárias de redução de calibre através do uso de explosivo, ou utilização de martelo hidráulico). 

A remoção do material desmontado através da pega de fogo é feita por retroescavadoras e pás 

mecânicas que fazem o seu carregamento em dumpers que a transportam para o alimentador da 

instalação de britagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Frente de desmonte da pedreira 
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Na operação de taqueio, quando se torna necessário, foi instalado um martelo hidráulico na 

retroescavadora que, nas horas de menor atividade da pedreira, procede a esta operação. 

A rampa de acesso aos trabalhos tem uma inclinação próxima dos 10% nunca devendo exceder, por 

questões de segurança do pessoal e equipamento, este valor. Está projetada de modo a servir cada um 

dos patamares até à sua finalização, havendo sempre uma ligação entre cada uma das bancadas e o 

acesso principal. 

O esgoto, resultante de águas pluviais, das plataformas de avanço faz-se por gravidade para a 

imediatamente inferior à custa de uma pequena inclinação com que estas são dotadas. À medida que a 

exploração for atingindo cotas para as quais não seja possível realizar o esgoto naturalmente (na área 

do rebaixo), será criada na praça de exploração uma zona de reunião das águas, uma bacia de 

decantação e depois de decantadas utilizadas, quer na rega dos itinerários, quer na aspersão de água 

na britagem. Estas operações têm como finalidade, principalmente em alturas do ano, mais seco e mais 

ventoso, a prevenção de formação de empoeiramentos nas operações de exploração da pedreira, 

tráfego de pesados no interior da mesma, nos caminhos de acesso e nas operações de britagem, queda 

e transporte de material realizadas na instalação de quebra, britagem e classificação de pedra. Assim há 

a possibilidade desta água ir diretamente para um trator cisterna para ser efetuada a rega de acessos e 

caminhos, ou ser transportada, através de um sistema de bombas, para o tanque de águas industriais e 

daqui para o sistema de despoeiramento da britagem ou para o sistema de lavagem de areias. 

Para obstar a que no período de chuvas intensas, as águas pluviais possam vir a constituir um estorvo 

na exploração, serão feitas valetas de reunião e desvio no contorno exterior da área a exploração.  

De acordo com o conhecimento do local obtidos ao longo dos anos em que se tem realizado a 

exploração, não se prevê a afetação dos níveis freáticos da zona. De realçar neste ponto particular a não 

existência de pontos de abastecimento de água para as diversas atividades humanas nas imediações da 

área da pedreira em estudo. 
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3.2.2 – Áreas e Produções da Pedreira 

Área total licenciada é cerca de – 46.000 m2. 

Área total licenciada provisória (artigo 5.ºdo D.L. 340/2007) - 127.449 m2. 

Área total a licenciar (proposta) – 144.748,73 m2. 

Área total de exploração (proposta) – 89.581,98 m2. 

A produção anual prevista da pedreira será de cerca de 560.000 ton/ano. 

Volume total de rocha in situ a desmontar até à cota 170 é de 2.077.418 m3, ou seja cerca de 5.609.029 

ton. 

 

Quadro 3: Faseamento da exploração e reservas totais 

FASEAMENTO DA EXPLORAÇÃO  

  Situação Intermédia   

COTAS/BANCADAS ÁREA (m2) Altura M3 "IN-SITU" TONELADAS Anos de Exploração 

248 - 238* 2.673 4 10.692                  28.868                         0,05       

238 - 228* 9.836 4 39.344                106.229                         0,19       

228 - 218* 23.007 5 115.035                310.595                         0,55       

218 - 208* 49.134 5 245.670                663.309                         1,18       

208 - 198* 46.780 6 280.680                757.836                         1,35       

198 - 188 39.196 7 274.372                740.804                         1,32       

188 - 178 20.086 10 200.860                542.322                         0,97       

178 - 170 31.050 8 248.400                670.680                         1,20       

Sub-Total     1.415.053             3.820.643                              7       

  Situação Intermédia + Situação Final   

COTAS/BANCADAS ÁREA (m2) Altura M3 "IN-SITU" TONELADAS Anos de Exploração 

248 - 238* 6.792 4 27.168                  73.354                         0,13       

238 - 228* 20.972 4 83.888                226.498                         0,40       

228 - 218* 39.103 5 195.515                527.891                         0,94       

218 - 208* 71.258 5 356.290                961.983                         1,72       

208 - 198* 57.037 6 342.222                923.999                         1,65       

198 - 188 52.337 7 366.359                989.169                         1,77       

188 - 178 30.556 10 305.560                825.012                         1,47       

178 - 170 50.052 8 400.416             1.081.123                         1,93       

TOTAL     2.077.418         5.609.029                            10       

*– bancada em flanco de encosta 



 

EIA – Relatório Técnico 
18 

AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA N.º 4837 “ILHÔ” - CERVÃES – VILA VERDE – BRAGA 

A totalidade de reservas exploráveis ao ritmo da atual produção anual faz prever uma vida útil estimada 

para esta pedreira de cerca de 10 anos. 

 

3.2.3 – Instalações Industriais e Auxiliares, Equipamentos, Meios Humanos e Período de 

Laboração  

Instalações Industriais 

A atividade industrial desta unidade, com licença de exploração n.º 70285 da Instalação de Britagem 

emitida pela ex. DREN, destina-se à quebra, britagem, classificação e lavagem de areias. Nesta unidade 

são produzidos vários lotes de material segundo a sua granulometria. Assim, prevê-se a produção 

areias, pó, britas, gravilhas, tout-venant e rachão. 

A empresa possui marcação CE para todos os produtos que comercializa. Trata-se de uma unidade 

industrial que aproveita a matéria-prima da pedreira onde se situa e cuja instalação permite ter dois 

circuitos produtivos paralelos, normalmente um usado para o granito mais alterado, amarelo, e o outro 

para o granito mais azul. 

No final do projeto todos os elementos constituintes da instalação de britagem serão desmontados e 

retirados da pedreira. Todos os vestígios da instalação da britagem serão eliminados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 7: Vista geral da instalação de britagem 
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Para além de todos os aspetos já focados, pode-se referir que a produção prevista será de cerca de 

560.000 ton/ano. 

Para dar apoio às operações de britagem existem uma pá carregadora e dumper articulado para o 

transporte dos materiais transformados. 

Capacidade instalada Central de britagem é cerca de 250 ton/h. A produção de areias e britas é de cerca 

de 150 a 200 ton/hora. 

O material desmontado na pedreira é todo tratado na instalação de britagem, salvo os resíduos inertes 

que possam não ter a qualidade desejada. Todo o restante material tratado é comercializado. No caso 

de existirem algumas terras que sejam separadas no tapete de entrada e que não tenham utilização 

imediata, serão guardadas para serem utilizadas na recuperação paisagística da pedreira. 

 

Quadro 4: Equipamento da instalação de britagem 

8 Alimentadores; 1 torva

28 Tapetes

1 Britador primário BP 1200

1 Moinho HP300 

1 Moinho HP200 

4 Crivos

1 Britador primário de 90 Kw

1 Britador BS

1 Moinho cónico

1 Moinho piais

1 Clarificador

1 Enxugador; 1 crivo enxugador

1 Misturador de floculante

1 Prensa de Lamas

2 Bomba de lamas

Quantidade Designação

 

 

Trata-se de uma instalação que foi projetada em conformidade com as normas aplicáveis a obras deste 

tipo, bem como obedecendo aos requisitos de higiene e segurança e também de proteção ambiental. 

Assim, pode-se verificar facilmente que houve uma preocupação muito grande em evitar as quedas de 

material desnecessárias, de se reduzir ao máximo as alturas das quedas obrigatórias e de se colocarem 

aspersores de água nas extremidades das telas e entradas nos crivos.  
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Instalações Auxiliares e Anexos 

A unidade industrial dispõe de edifícios administrativos, com escritórios, oficinas, armazém e instalações 

de caráter social, sanitários e balneários adequados ao número de trabalhadores e tipo, para todo o 

pessoal, quer da pedreira, quer da instalação de britagem e oficinas. Nestes edifícios, as instalações 

sanitárias têm, água aquecida, sendo cumpridas todas as disposições previstas no n.º 2 do artigo 139º 

da Portaria n.º 53/71 de 3 de fevereiro. Os trabalhadores terão sempre à sua disposição água potável 

engarrafada em quantidade suficiente, conforme dispõe o artigo 134º da Portaria 53/71. 

Não está prevista a construção de dormitórios pois o pessoal afeto à exploração reside perto do local de 

trabalho, tendo transporte assegurado. 

A unidade industrial dispõe, ainda, de um kit de primeiros socorros devidamente identificado e em local 

acessível a todos os trabalhadores.  

Existe também uma balança para pesagem dos camiões. Junto a esta báscula existe um lava-rodados 

que funciona em circuito fechado. 

Está prevista a instalação de um separador de hidrocarbonetos junto à oficina e ao depósito de 

combustível, para a recolha de águas sujas provenientes da oficina, depósito de combustível e área 

anexa e eventuais do lava rodados. As águas limpas provenientes deste separador serão reutilizados no 

lava rodados. Os resíduos de óleos serão encaminhados para um operador devidamente licenciado. 

 

Figura 8: Vista da balança 
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Equipamentos 

Todos os equipamentos (Quadro 5) a utilizar são recentes, estando por isso apetrechados das melhores 

tecnologias disponíveis (MTD’s) por forma a obter-se os melhores rendimentos ao mais baixo custo. 

Quadro 5: Equipamento a utilizar na pedreira 

Equipamentos 

 

 

 

Quantidade 

Roc de Perfuração Atlas Copco 642 HP01 1 

Retro-escavadora / Giratória Daewoo 220 LCV 1 

Retro-escavadora / Giratória Komatsu PC 350 – 8 1 

Retro-escavadora / Giratória Komatsu PC 300 – 5 K 1 

Pá Carregadora Daewoo Mega 400 1 

Pá Carregadora Cat 950 H 1 

Pá Carregadora Fiat Hitachi FR 130 1 

Pá Carregadora Fiat Hitachi FR 160 1 

Dumper Cat 735 1 

Dumper Cat 730 1 

Dumper Terex 4066 C 1 

Camião Daf 85 400 Cv 1 

Camião Mitsubishi Canter 1 

  

Meios Humanos e Período de Laboração 

Os recursos humanos necessários a este tipo de exploração são compostos essencialmente por pessoal 

pouco qualificado. A tabela seguinte apresenta o número de trabalhadores que estão afetos a esta 

exploração. 

Quadro 6: Meios humanos 

Cargo N.º de Trabalhadores 

Gerência / Administrativos /Comerciais 4 

Motoristas 2 

Operador/Condutor/Manobrador 4 

Marteleiro 1 

Serralheiro 1 

TOTAL 12 
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Período de Laboração 

A laboração irá desenvolver-se num turno diário que decorrerá entre as 8.00 e as 17.00 h. 

 

3.2.4 – Materiais Produzidos, Energia, Combustíveis e Poeiras 

Material Estéril e Terras de Cobertura 

Conforme já foi referido no presente Plano de Lavra, trata-se de uma pedreira em laboração há já 

bastantes anos e onde houve, ao longo dos anos, o cuidado de armazenar algumas terras de cobertura 

provenientes da decapagem do terreno.  

Ao longo da exploração, principalmente em flanco de encosta, sempre que haja a existência quer de 

terras de cobertura quer de material de menor qualidade, estas virão a ser utilizadas caso seja possível 

diretamente na recuperação de zonas já exploradas ou virão a ser depositados e armazenadas em 

escombreira em zona definida para tal, de modo a poderem vir a ser posteriormente utilizados na 

recuperação paisagística da pedreira.  

Também as lamas resultantes do filtro prensa, que não têm utilização imediata, são armazenadas 

temporariamente, numa zona definida para tal, para a posterior recuperação paisagística da pedreira de 

acordo com o PARP. 

Assim, serão previstas sempre que necessárias áreas para pargas (terras de cobertura), para o depósito 

de escombros, para o depósito de lamas e áreas para os stocks de material acabado dentro da área a 

licenciar. 

 

Energia Elétrica 

A empresa possui dois PT para abastecimento de todas as instalações atualmente existentes nas 

instalações da pedreira com a potência de 400 KVA e de 1000 KVA, ligados à rede geral de alta tensão. 

Esta opção apresenta, relativamente à utilização de gerador, as seguintes vantagens: custos de energia 

e manutenção mais baixos, facilidade de estabelecimento de ligações entre os diversos equipamentos, 

para além de ser uma energia mais limpa (PML).  
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Combustíveis 

Existe ainda um depósito e respetiva bomba de gasóleo que serve para fornecimento de gasóleo ao 

equipamento da empresa. A média do consumo anual previsto para o gasóleo rondará os 250.000 litros. 

 

Poeiras 

As atividades extrativas de superfície emitem para a atmosfera partículas poluentes, em maiores ou 

menores concentrações, sobretudo nas ações de traçagem, perfuração e corte. Deste modo, no decurso 

do processo produtivo, são realizadas várias operações, nas diferentes fases da exploração (ver capítulo 

3.2.1 do EIA), que podem originar emissões de poluentes – sobretudo poeiras. A emissão de outros 

poluentes atmosféricos, como gases, são provenientes dos veículos de transporte afetos à pedreira e 

outros que circulam nas estradas próximas da mesma. Quanto às principais fontes geradoras de poeiras 

para a atmosfera identificadas no terreno em estudo são:  

Equipamento Fixo 

 Britadeira; 

 Moinhos; 

 Telas Transportadoras; 

 Crivos. 

Movimentação de máquinas 

 Máquinas móveis (Pás carregadoras, escavadoras giratórias, etc.); 

 Camiões Particulares; 

 Viaturas ligeiras; 

 Circulação de veículos nas vias de acesso. 

Carga e Descarga de Materiais 

 Máquinas móveis (Pás Carregadoras, etc.); 

 Camiões Particulares. 

Outros 

 Compressores; 

 Acão do vento nos depósitos de produtos. 
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Na pedreira, todas as fontes geradoras de poeiras neste momento são provocadas pela atual exploração 

e por outras explorações instaladas na periferia e que se encontram em laboração. Estas fontes são 

fixas e móveis (ou difusas) e provocadas, na sua maioria, por mecanismos de britagem, perfuração e 

transporte ou movimentação de máquinas.  

Para combater a formação de poeiras, será efetuada a rega dos caminhos e dos acessos à exploração. 

Relativamente aos equipamentos, nomeadamente britador, perfuradoras e martelos pneumáticos, estes 

trabalham em ambiente húmido, evitando desta forma o aparecimento e a propagação de poeiras. 

Cumpre-se desta forma a lei vigente no âmbito da segurança e higiene no trabalho. 

 

3.2.5 – Abastecimento de Água, Águas Pluviais e Industriais 

O abastecimento de água quer à exploração quer aos anexos e instalações sociais é feito a partir de um 

furo, devidamente licenciado (anexo 7). 

Os esgotos domésticos estão ligados a uma fossa séptica com poço absorvente, licenciada. 

Existe também um filtro prensa (prensa de lamas) que serve para o tratamento e recuperação das águas 

resultantes do processo produtivo – classificação de pedra e lavagem de areias. Todas estas águas 

funcionam em circuito fechado, pelo que a água resultante do processo de clarificação é recirculada. As 

lamas resultantes do filtro prensa se não tiverem utilização imediata, para comercialização em obras 

públicas nomeadamente em condutas, serão armazenadas temporariamente, numa zona definida, para 

posterior utilização na recuperação paisagística da pedreira de acordo com o PARP. 

Como apoio a este circuito de tratamento de águas existe também um clarificador para as águas 

industriais e as águas de escorrência, onde é adicionado um floculante e coagulante com caraterísticas 

químicas inofensivas. 

Relativamente às águas residuais das oficinas, nomeadamente da oficina de mudança de óleos e do 

posto de combustível serão encaminhadas, para tratamento, para um separador de hidrocarbonetos que 

a empresa irá montar. 

Será construída uma rede de drenagem de águas pluviais. 

As águas pluviais são drenadas naturalmente, por gravidade. Sempre que possível são desviadas da 

área de exploração. As águas pluviais que atravessam as zonas de exploração serão sujeitas a um 

processo físico de decantação na bacia de decantação existente no fundo da pedreira e reutilizadas, não 

havendo por isso possibilidades de arrastamento para os terrenos vizinhos. 
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Todo o processo industrial processa-se por via húmida a fim de evitar a propagação de poeiras para os 

trabalhadores e meio ambiente. Nas zonas de britagem e crivagem e queda do material existem 

dispositivos de aspersão de água que evitam a propagação de poeiras.  

No que respeita aos efluentes industriais, a água é reunida em rede própria e encaminhada para um 

tanque de clarificação. Neste tanque é adicionado um floculante e coagulante com caraterísticas 

químicas inofensivas, de modo a permitir uma maior rapidez e eficiência no processo de decantação dos 

sólidos em suspensão. Os sólidos retirados neste processo são enviados a uma prensa de lamas onde 

lhes é retirada a água. As lamas prensadas possuem um teor de humidade inferior a 75%. As águas da 

prensa de lamas são de novo enviadas ao tanque de clarificação. As águas limpas provenientes deste 

tanque de clarificação são reunidas no tanque de águas industriais onde se junta com a água limpa 

proveniente da bacia de decantação da pedreira ou em caso de necessidade é adicionada água fresca 

(quando necessário 10 a 25%) proveniente do furo de captação existente na pedreira e reutilizadas no 

processo industrial. Deste modo não existe emissão de efluentes industriais líquidos para o domínio 

público. O consumo industrial de água é da ordem dos 40 m3/dia em média. A grande perda de águas 

verifica-se no teor de humidade dos produtos finais. As lamas do tanque de lamas prensadas são 

reincorporados no processo de fabrico (toutvenents) e comercializados ou utilizadas na recuperação da 

pedreira. O funcionamento conforme já referido é pois em circuito fechado, sem qualquer descarga no 

meio hídrico. 

As águas de escorrência dos materiais e as águas pluviais que possam atravessar as instalações 

industriais são drenadas e encaminhadas para a bacia de decantação existente no fundo da pedreira e 

após sofrerem um tratamento físico de clarificação são reaproveitadas, através de um sistema de 

bombagem para o tanque de águas industriais. 

Deste modo não existe emissão de efluentes industriais líquidos para o domínio público. 

 

3.2.6 – Resíduos 

Na laboração de uma pedreira à semelhança de outros processos industriais, existe a produção de 

resíduos, resultantes do processo extrativo. Os resíduos produzidos representam, na sua maioria, os 

resíduos inertes e também os resíduos relacionados com todas as atividades acessórias ao próprio 

processo produtivo.  

A empresa efetua e efetuará uma gestão adequada dos resíduos, segundo o Decreto-lei n.º 178/2006, 

de 5 de Setembro (alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 73/2011 de 17 de Junho), pois estes são e 

serão armazenados de forma correta, quantificados e caracterizados de acordo com os códigos LER 

(Lista Europeia de Resíduos), segundo a Decisão da Comissão 2014/955/EU, de 18 de dezembro. 
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Com exceção dos resíduos inertes, que serão reutilizados nas ações de recuperação paisagística, todos 

os restantes resíduos serão conduzidos e entregues a empresas devidamente licenciadas para a recolha 

e valorização dos mesmos. Para isso, serão acompanhados do Modelo A – Guia de acompanhamento 

de resíduos, nos termos do disposto no Decreto-lei n.º 335/97 de 16 de Maio (Transporte de Resíduos 

dentro do Território Nacional). No anexo 8, é possível visualizar o Mapa Anual de Resíduos de 2014 (cf. 

Decreto-lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro). 

No final do projeto todos os elementos constituintes das instalações da pedreira serão desmontados e 

retirados da pedreira. Todos os vestígios destas instalações serão pois eliminados. 

 

3.2.7 – Higiene e Segurança 

Atendendo à natureza da atividade desenvolvida pela empresa e de acordo com o disposto no 

Regulamento Geral de Higiene e Segurança em Minas e Pedreiras, é obrigatório o uso de capacete, 

protetores auriculares, máscaras, luvas, botas e em condições atmosféricas adversas, a empresa 

fornecerá também fatos impermeáveis.  

Nos casos em que a exposição ao sol seja excessiva, a empresa fornece vestuário e calçado 

apropriados.  

A implementação da totalidade destes requisitos, confere aos trabalhadores melhores condições de 

trabalho que permitirão observar aumentos de produtividade.  

Todas as máquinas instaladas são dotadas de sistemas de proteção que evitam acidentes aos seus 

operadores. 

Foram instaladas em plataformas de betão, isoladas do chão de forma a evitar-se a transmissão de ruído 

e vibrações.  

Para além destas medidas descritas, conforme já se referiu anteriormente é de realçar que os 

trabalhadores têm à sua disposição água potável em quantidade suficiente, conforme dispõe o artigo 

160º do D.L. 162/90 de 22 de maio.  

Existem caixas de primeiros socorros devidamente equipadas e sinalizadas, colocadas em locais 

estratégicos de fácil acesso. Existe também pelo menos um trabalhador com o curso de socorrista. 
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4 – CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Neste capítulo, apresenta-se a caracterização do estado atual do ambiente da área de estudo, para as 

diversas vertentes ambientais que possam ser, potencialmente, afetadas pelo projeto em estudo. 

O limite geográfico da área em estudo foi definido de acordo com as características da área em estudo, 

nomeadamente no que diz respeito à envolvente mais próxima da pedreira e uma envolvente mais 

alargada abrangendo as povoações mais próximas, até cerca de 2-3 Km de raio a partir do interior da 

pedreira. 

Esta caracterização foi realizada com base em elementos recolhidos nas visitas e trabalhos de campo 

realizados na área em estudo, na cartografia disponível, estudos específicos relativos à área de 

intervenção, bem como em outros elementos bibliográficos publicados por fontes fidedignas. A 

descrição dos diversos descritores ambientais, neste capítulo, será devidamente fundamentada com as 

fontes de dados pesquisados. 

Os descritores ambientais analisados foram: 

 Clima; 

 Geologia e Geomorfologia; 

 Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos; 

 Qualidade do Ar; 

 Ambiente Sonoro e Vibrações; 

 Fauna, Flora e Vegetação, Habitats e Biodiversidade; 

 Solo e Uso do Solo; 

 Resíduos; 

 Ordenamento do Território; 

 Socioeconomia; 

 Património Cultural; 

 Paisagem. 
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4.1 - ÁREA DE ESTUDO 

A Pedreira de “Ilhô” situa-se na zona Norte do país, mais precisamente na freguesia de Cervães, 

concelho de Vila Verde e distrito de Braga (ver Planta de Localização no anexo 1 e figura seguinte).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Enquadramento regional da área de estudo 
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4.2 - CLIMA 

A apreciação climática da região estudada foi efetuada com base nos valores médios anuais dos 

elementos climatológicos mais relevantes, que resultaram da análise dos dados climatológicos da 

estação meteorológica mais próxima do local de implantação do projeto, a Estação Meteorológica de 

Braga/ Posto Agrário, e dos dados climatológicos do Atlas do Ambiente do Instituto do Ambiente 

A extrapolação dos dados da estação para o local em estudo, considera-se que permite uma 

apreciação do clima com algum rigor.  

O clima desta região traduz-se num clima com temperaturas moderadas, fracas amplitudes térmicas 

anuais, pluviosidade elevada e bem distribuída ao longo do ano, conferindo à região um inverno ameno 

e um verão quente. 

Quadro 7: Identificação da estação meteorológica de Braga/Posto Agrário, próxima da área em 
estudo 

Estação Latitude N Longitude W Altitude (m) Período de base 

Braga 41º 33’ 8º 24’ 190 1958/ 1988 

 

Temperatura 

A análise dos dados da estação revela que o valor médio mensal anual registado é de 14,1 ºC. O mês 

mais quente é julho, com 20,1ºC e os meses mais frios são janeiro com 8,8 ºC e dezembro com 9,1 ºC. 

Quanto aos valores máximos e mínimos, as temperaturas médias registadas são de 27,1 ºC, em 

agosto e 4,6 ºC em janeiro. Os valores absolutos (extremos) estão registados como máximo 34,3 ºC 

em julho e agosto e como mínimo (-)1,5 ºC em janeiro. 

Quadro 8: Temperatura média do ar (ºC) 

Estação Meteorológica de Braga                                                                               Período (1958 - 1988) 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO 

Mensal 8.8 9.4 10.8 12.4 14.7 18.3 20.1 19.9 18.7 15.4 11.4 9.1 14.1 

Máxima 13.1 13.9 15.4 17.7 20.3 24.4 26.9 27.1 24.9 21.0 16.3 13.5  

Mínima 4.6 5.1 5.9 7.1 9.2 11.6 13.5 12.7 12.2 9.7 6.5 4.7  
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A amplitude da variação anual da temperatura do ar, que pode definir-se como sendo a diferença entre 

os valores da temperatura média do ar, no mês mais quente e no mês mais frio, é elevada, devido 

essencialmente aos máximos verificados durante o verão. A média anual dos dias em que a 

temperatura é superior a 30º, é de 35 dias e a média anual dos dias em que a temperatura atinge 

valores negativos, não chega a 13 dias. 

Precipitação 

A precipitação é uma função da altitude, do relevo e da fisiografia do local, e aliada à temperatura, 

constituem as grandes limitações ao desenvolvimento da vegetação, afetando diretamente o ciclo 

hidrológico. 

Relativamente à precipitação, verifica-se a ocorrência de invernos muito chuvosos e de verões um 

pouco secos. Neste sentido, o mês de janeiro é o mais chuvoso, com 217,0 mm. A precipitação média 

mensal mínima é de 20,7 mm em julho. 

Os valores relativos à precipitação apontam para totais anuais de 1522,8 mm.  

Pelo facto da ocorrência de precipitação ser frequente, há forte probabilidade das chuvadas serem de 

grande intensidade, ou seja, existirem valores de precipitação superiores a 10 mm durante 38,4 dias, e 

com maior incidência nos meses entre dezembro e março. 

No quadro seguinte apresentam-se os valores de precipitação para a estação meteorológica 

considerada. 

Quadro 9: Precipitação média (mm) 

Estação meteorológica de Braga                                                                                   Período (1958 - 1988) 

 JJAANN  FFEEVV  MMAARR  AABBRR  MMAAII  JJUUNN  JJUULL  AAGGOO  SSEETT  OOUUTT  NNOOVV  DDEEZZ  AANNOO  

MMééddiiaa  

TToottaall  
217.0 207.6 153.7 119.1 102.7 68.1 20.7 27.4 80.0 145.1 166.6 214.9 1522.8 

 

Como acontece em todo o país, na região existe um desfasamento entre o regime térmico e o regime 

pluviométrico, isto é, os meses mais quentes, julho e agosto, são os que apresentam menores 

precipitações. Os meses que vão de outubro a maio são os mais húmidos e com maiores índices de 

pluviosidade. 
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Humidade e Evaporação 

A humidade atmosférica, ou a quantidade de vapor que o ar contém, é um parâmetro climatológico 

muito relacionado com a nebulosidade, a precipitação, a visibilidade e de forma muito especial com a 

temperatura: a quantidade de água em forma de vapor presente na atmosfera é função inversa da 

temperatura. A humidade relativa é máxima ao nascer do sol e atinge os valores mais baixos ao 

princípio da tarde. 

Os valores mais elevados de humidade ocorrem nos meses de inverno (outubro a fevereiro) e pela 

manhã. A variação anual da humidade relativa é elevada traduzindo assim a continentalidade da zona 

em estudo. 

A evaporação, ao contrário da humidade, aumenta com a temperatura, pelo que os valores mais 

elevados surgem nos meses de verão, com o máximo obtido no mês de julho. Os valores são elevados 

com cerca de 846,5 mm anuais.  

Geadas 

A formação de geadas encontra-se dependente de fatores globais e locais. As condições gerais são 

constituídas por advecção de massas de ar frio associadas a céu limpo e vento fraco. Os fatores locais 

mais importantes são a natureza e o estado do solo, o tipo de vegetação, a exposição e a altitude. 

Sendo assim, os meses com maior número de dias de geada (8 dias) são janeiro e dezembro. 

Regime de Ventos 

O vento é um elemento climático que pode ser muito influenciado por fatores locais, particularmente 

nas camadas da atmosfera em contacto com a superfície do terreno. Por isso, a extrapolação dos 

valores deste elemento para outras regiões afastadas do local de medição poderá não traduzir as 

condições reais. 

O vento sopra com maior frequência do quadrante NE (20,6%), seguindo-se o quadrante SW (8,6%). 

No verão as maiores velocidades são atingidas pelos ventos de Este e nas restantes estações do ano, 

os ventos mais intensos sopram de Sul, de SE e SW. 

A frequência média anual do período de calma é de 46,2%, correspondendo ao mês de outubro.  
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Quadro 10: Velocidade média do vento (Km/h) 

Estação climatológica de Braga                                                                            Período (1958 - 1988) 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ  

Vel. 

Média 

(Km/h) 

4.8 5.6 5.4 4.8 4.0 3.1 2.4 2.4 2.3 2.6 3.4 4.3 

 

 

As velocidades médias do vento consideram-se baixas, pois situam-se entre os 2 e 5 Km/h. Os valores 

mais elevados registados são de 5,6 Km/h no mês de fevereiro.  

Nevoeiro e Nebulosidade 

A ocorrência de nevoeiro, segundo a estação climatológica de Braga, é muito baixa evidenciando a 

influência continental.  

Os valores de ocorrência de nebulosidade verificam-se de forma significativa em todos os meses do 

ano com incidência nos meses pertencentes ao período húmido. Estas neblinas são originadas pela 

condensação de ar frio que se acumula nas zonas de vale onde se condensa. 

 

4.3 – Geologia e Geomorfologia 

4.3.1 – Introdução 

O presente estudo compreende, como ponto de partida, a caracterização da situação de referência 

relativamente ao fator ambiental Geologia e Geomorfologia. Nesse sentido essa caracterização foi feita 

com base nos resultados obtidos na pesquisa bibliográfica e no trabalho de campo. 

A metodologia de trabalho, para análise deste fator ambiental, incluiu, numa fase inicial, a recolha da 

principal bibliografia referente à geologia regional, o que nos permitiu realizar o enquadramento do 

ponto de vista geológico e geomorfológico. A principal bibliografia consultada foi, nomeadamente, a 

Carta Militar de Portugal - Folha nº 55 (Carapeços - Barcelos) à escala 1/25000, assim como a Carta 

Geológica de Portugal - Folha 5-C - Barcelos à escala 1/50000 e a respetiva notícia explicativa. Foram 

também consultadas a Carta Neotectónica de Portugal Continental à escala original 1/1000000, o 

esquema tectono-estrutural da Carta Geológica de Portugal à escala original 1/500000, a Carta das 

Zonas Sísmicas propostas pelo Regulamento de Segurança e Ações em Estruturas de Edifícios e 

Pontes (RSAEEP) e as diversas cartas da atividade e previsão sísmica. 
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Os trabalhos de campo, necessários para a realização deste trabalho, decorreram durante o mês de 

março de 2015 e envolveram uma equipa multidisciplinar de técnicos. O reconhecimento efetuado no 

campo contribuiu, essencialmente, para a identificação e caracterização das fácies litológicas que 

afloram na área em estudo, assim como, a avaliação do estado de fracturação e alteração apresentado 

pelo maciço rochoso. 

 

4.3.2 - Geomorfologia 

As formas de relevo que ocorrem na região onde se insere o local da pedreira em estudo, encontram-

se condicionadas pelo substrato rochoso, o qual é predominantemente de natureza granítica. No 

entanto, e apesar de nas proximidades do local existirem faixas constituídas por formações de natureza 

metassedimentar, orientadas segundo a direção NO-SE, as litologias graníticas que afloram, sendo 

mais resistentes à erosão, constituem as principais unidades geomorfológicas de toda a área. 

O local onde se encontra inserida a Pedreira de “Ilhô” caracteriza-se por apresentar um relevo 

moderadamente acidentado, ocupando uma vertente meridional virada a SE, da Serra da Gatanha (ver 

anexo 12 – documentos fotográficos). 

 

Figura 10: Enquadramento da área de estudo na Carta Hipsométrica do Atlas do Ambiente para 
os concelhos de Vila Verde e Barcelos. Retirado do Atlas do Ambiente. (www. 

sniamb.apambiente.pt/webatlas). 



 

EIA – Relatório Técnico 
34 

AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA N.º 4837 “ILHÔ” - CERVÃES – VILA VERDE – BRAGA 

De uma forma geral, as cotas mais elevadas localizam-se junto ao setor norte da área, atingindo a 

curva de nível dos 250 m. Na parte SE da área, as cotas do terreno atingem cerca de 185 m de 

altitude, correspondendo ao ponto mais baixo de toda a área de exploração. As zonas de talvegue 

correspondem a linhas de água que drenam a área segundo o azimute N-S, apresentando um padrão 

sub-paralelo na parte nascente da área da pedreira. Para montante, as linhas de drenagem, adquirem 

uma direção predominante segundo o azimute NO-SE, possivelmente relacionada com a escorrência 

de estruturas de origem tectónica do tipo frágil. 

 

4.3.3 - Geologia 

A área referente ao local em estudo insere-se nos terrenos do Parautóctone da Zona Centro Ibérica 

(ZCI), que corresponde a uma das unidades mais importantes do Maciço Hespérico (ver anexo 12 - 

Carta Tectono-Estratigráfica). 

Esta área encontra-se cartografada pelos Serviços Geológicos de Portugal, à escala 1/50000, na Folha 

5-C - Barcelos (ver anexo 12 - Carta Geológica). As litologias que afloram no local da Pedreira de “Ilhô” 

correspondem a rochas de natureza granítica. Também ocorrem formações metassedimentares, tanto 

a nascente como a poente da área. As rochas filonianas são mais representativas no interior da faixa 

metassedimentar situada a poente. Esta rocha corresponde a um granito de grão médio, de duas 

micas, não porfiroide. Na mesma carta, esta rocha insere-se num grupo maior de granitos 

monzoníticos, predominantemente biotíticos (C. Teixeira & Medeiros, 1969). Segundo a classificação 

apresentada na Carta Geológica de Portugal na escala 1/500000 (edição do IGM de 1992), a mesma 

litologia encontra-se classificada como sendo um granito moscovítico-biotítico, com origem tardia pós 

tectónica relativamente à fase D3 da orogenia Hercínica. Integra um conjunto de rochas graníticas da 

série tardia que ocorrem associadas a cisalhamentos dúcteis, nomeadamente, o cisalhamento Vigo-

Régua, com orientação NO-SE. 

A análise macroscópica da referida rocha evidencia cor cinzenta, granularidade média, com biotite 

abundante e presença de moscovite. Não se observam fenocristais de feldspato. A presença de 

encraves de cor escura, possivelmente de composição biotítica, é pouco frequente (ver anexo 12 - 

documentos fotográficos - fotografias 2 e 3). 

A superfície de alteração, quando presente, resume-se a uma fina camada (sempre inferior a 1 m) de 

material orgânico com cor escura. Em alguns locais, a zona de alteração da rocha granítica 

desenvolve-se em profundidade através de um material saibroso, com espessura variável (ver anexo 

12 - documentos fotográficos - fotografia 4). 
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No quadro seguinte, sintetizam-se algumas das principais características relativas à rocha granítica que 

aflora dentro da área em estudo.  

Quadro 11: Principais características macroscópicas da rocha granítica aflorante na área da 
Pedreira de “Ilhô” 

Características γπ’m 

Textura Grão médio, não porfiroide. 

Mineralogia Duas micas, predominantemente biotítico. 

Estruturas 
Não é observável qualquer tipo de estrutura particular; a 

rocha apresenta-se com aspeto homogéneo. 

Grau de Alteração Espessura de alteração pouco expressiva (inferior a 1 m). 

Fracturação Duas famílias principais de diaclases, pouco espaçadas. 

Observações 

Presença escassa de filões mineralizados, na parte nascente 

da área em estudo. Algumas fraturas apresentam-se 

circuladas por óxidos de ferro e manganês. 

 

As restantes fácies graníticas que ocorrem na região, afloram a norte e a poente da área da pedreira 

(ver anexo 12 – Carta Geológica). A primeira, aparece representada na respetiva cartografia geológica 

por γπ’f e corresponde, também, a uma rocha granítica não porfiroide mas de grão fino. Trata-se de um 

granito de duas micas, com predomínio da biotite, no entanto, em certos casos, a moscovite poderá ser 

mais representativa. Apresenta fraca expressão. A segunda fácies, representada na referida carta por 

γπm, forma uma mancha importante, situada a poente da área em estudo. Esta rocha corresponde a 

um granito calco-alcalino, porfiroide, de grão médio, por vezes, grosseiro. A biotite é, neste caso, muito 

abundante. 

As fácies graníticas atrás descritas, são intrusivas em formações de natureza metassedimentar, que 

correspondem a rochas Silúricas metamorfizadas (ver anexo 12 – Carta Geológica). Correspondem 

basicamente a corneanas, xistos luzentes e xistos andaluzíticos entre outros, podendo apresentar 

intercalações xistentas fossilíferas, nomeadamente com graptólitos.  
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Na região em estudo, as faixas de corneanas fazem parte de uma mancha maior que se estende desde 

Encourados a Sandiães (C. Teixeira & C. Medeiros, 1969). Podem incluir leitos grafitosos e intrusões 

de filões haplíticos, leucocráticos. Estas formações apresentam xistosidade segundo NO-SE, com 

inclinação variável de 60º a 80º para NE. 

Relativamente às rochas filonianas, estas têm alguma representatividade a poente da área em estudo, 

sobretudo no interior das formações metassedimentares. Trata-se de filões leucocráticos, de 

composição granítica, de grão fino, com predominância de moscovite, podendo apresentar turmalina. 

Ocorrem segundo as direções N-S, NNE-SSO, ONO-ESSE e NNO-SSE, sendo esta última, a 

orientação principal dos filões situados na envolvente da área em estudo.  

Além destas rochas, podem ocorrer estruturas filonianas constituídas por filões de quartzo. Estes filões 

instalaram-se ao longo de estruturas tectónicas importantes, com direção NE-SO. Situam-se a NO da 

área em estudo. 

Formações de idade mais recente, de natureza sedimentar ocorrem, principalmente, ao longo das 

linhas de água tributárias do Rio Cávado, que corre mais para sul. Trata-se de aluviões recentes (a), 

constituídos por areias, lodos fluviais e depósitos argilosos de fundo de vale. Alguns terraços fluviais 

(Q4b), constituídos por leitos de calhaus rolados, areias e camadas de argila, ocorrem da mesma forma 

que as formações dos aluviões. 

 

4.3.3.1 – Tectónica e Fracturação 

Com base nos elementos fornecidos pelas cartas de enquadramento (ver anexo 3 - Carta 

Neotectónica), o local em estudo situa-se para leste de uma grande estrutura regional, que 

corresponde ao cisalhamento Vigo-Régua, o qual é acompanhado por uma falha de direção NO-SE e 

com comportamento ativo. O bloco situado a nascente da referida estrutura, onde se situa o local da 

pedreira, apresenta-se rebaixado relativamente aos blocos adjacentes. Este bloco encontra-se limitado 

por duas estruturas de ocorrência provável e com movimentação vertical, as quais se orientam 

segundo a direção NE-SO. 

De acordo com a geologia do local (ver anexo 12 - Carta Geológica), verifica-se que, a 

compartimentação apresentada pelo maciço granítico à escala regional tem correspondência com as 

fraturas que foram medidas no terreno. Neste caso, o maciço granítico apresenta-se compartimentado 

segundo várias famílias de fraturas com orientações predominantes segundo NE-SO e NO-SE, 

constituindo os acidentes estruturais com maior significado.  
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4.3.3.2 - Sismicidade  

Através da análise da Carta das Zonas Sísmicas proposta pelo Regulamento de Segurança e Ações 

em Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP) e da análise das cartas de atividade e previsão sísmica 

(OLIVEIRA, C.S., 1997) (ver anexo 12 - Cartas Sísmicas), procedeu-se ao enquadramento da área, 

conforme se apresenta no quadro seguinte.  

Quadro 12: Enquadramento nas cartas sísmicas 

 Enquadramento nas Cartas Sísmicas 

Zonas sísmicas propostas pelo RSAEEP D 

Intensidade sísmica máxima 1901-1971 VI 

Aceleração máxima, para 1000 anos 77,5 m/s2 

Velocidade máxima, para 1000 anos 6,4 m/s 

Deslocamento máximo, para 1000 anos 3,3 cm 

 

Pela análise dos parâmetros apresentados, conclui-se que o local em estudo insere-se numa zona com 

grande estabilidade tectónica e risco sísmico reduzido a baixo, ou seja, está localizado numa das 

regiões mais estáveis de Portugal Continental. 

 

4.3.4 - Dados de Campo 

Para a caracterização da geologia da área em estudo, foram realizados trabalhos de campo, nos quais 

se definiram diferentes estações geológicas (ver anexo 12 - mapa das estações geológicas). Desta 

forma procedeu-se à recolha de dados, considerados essenciais, para a elaboração do presente 

relatório. Assim, em cada estação foram recolhidos elementos relativos às características litológicas, 

estado de fracturação e de alteração apresentado pelo maciço rochoso.  

No anexo 12 - documentos fotográficos - fotografias 5 a 9, apresentam-se várias fotos que evidenciam 

alguns dos aspetos observados em cada uma das estações.  

As diáclases medidas em cada estação foram posteriormente tratadas estatisticamente, tendo-se 

elaborado diagramas de rosetas, que permitiram a identificação de diferentes famílias de fraturas, 

conforme se representam nos diagramas estruturais do anexo 12 - estudo geológico - estrutural.  
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Para a realização deste estudo, foram efetuadas 51 medições de diaclases, tendo resultado na 

definição de 3 famílias principais de diáclases, cujas orientações médias aproximadas, são as 

seguintes: 

 - Família F1: N20º; 

 - Família F2: N70-80º;  

 - Família F3: N120º. 

Das três famílias identificadas a segunda é, nesta situação, a mais representativa. No quadro seguinte, 

apresentam-se alguns dados referentes às diaclases que foram medidas nas duas estações. 

Quadro 13: Síntese das orientações das diaclases medidas em cada estação 

Estação Nº de Diáclases Famílias 

#1 24 F1, F2 e F3 

#2 27 F1 e F2 

 

Os elementos recolhidos nas diferentes estações geológicas, definidas para este trabalho (ver anexo 

12 - mapa das estações geológicas) podem ser descritos, de forma resumida da seguinte forma:  

ESTAÇÃO 1 (#1) 

Este local corresponde a uma antiga frente de exploração que se situa junto ao limite norte da área, 

próximo da “boca” do britador primário. Aqui, a rocha granítica revela-se não porfiroide, com 

granularidade média apresentando, pontualmente, duas micas. Também se observa, frequentemente, 

a presença de pequenos encraves de cor escura (ver anexo 12 – documentos fotográficos – fotografia 

3). O maciço granítico apresenta-se delimitado por três famílias de diaclases, F1, F2 e F3 sendo, as 

duas primeiras, as mais importantes. A família principal, F2, orienta-se segundo a direção N 70ºE e 

apresenta grande continuidade. O espaçamento é reduzido sendo, quase sempre, inferior a 1 m. O 

talude que constitui o afloramento orienta-se segundo o azimute N 73º e inclina cerca de 72º para sul. 

Corresponde a um grande plano de falha, onde se nota a presença de “slickensides”, ou estrias de 

deslizamento sub-horizontais que materializam a movimentação entre os dois blocos. Também se pode 

observar a presença de “degraus” que, tal como no caso anterior, marcam o sentido do movimento. 

Nas paredes da superfície de falha ocorrem também fenómenos bem visíveis de circulação, os quais 

resultaram na deposição de uma fina película acastanhada de óxidos de ferro (ver anexo 12 – 

documentos fotográficos – fotografias 5, 6 e 7). 
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ESTAÇÃO 2 (#2) 

Esta estação corresponde a uma antiga frente de exploração, encontrando-se parcialmente coberta por 

vegetação (ver anexo 12 – documentos fotográficos – fotografia 8). A medição da orientação de planos 

de diáclase, permitiu identificar a presença de duas famílias principais, F1 e F2. Neste caso e, tal como 

na estação anterior, a direção principal N 70ºE que define F2 é, novamente, a orientação principal do 

sistema de fraturas que afetam o maciço rochoso (ver anexo 12 – documentos fotográficos – fotografia 

9). Algumas diáclases apresentam-se circuladas por óxidos de ferro, adquirindo uma cor acastanhada. 

ESTAÇÃO 3 (#3) 

Esta estação situa-se numa zona mais elevada, próxima do limite a sul da área de exploração. O local 

serve apenas para a deposição de inertes, nomeadamente, de areias e britas. Apresenta uma 

topografia bastante modificada e artificializada, devido à presença de um aterro na envolvente virada a 

nascente, resultante da deposição de material estéril retirado da pedreira. 

Neste local, dada a ausência de afloramentos graníticos de referência, não foram efetuadas medições 

de planos de diáclase. 

ESTAÇÃO 4 (#4) 

Esta estação localiza-se próximo do limite situado a NE da área da pedreira, o qual corresponde a uma 

zona ainda por explorar. O local caracteriza-se por apresentar ainda a forma topográfica natural do 

terreno, apresentando-se parcialmente coberto por vegetação. 

Foi possível observar numa pequena bancada, o perfil de alteração da rocha granítica que ocorre neste 

local. Esta caracteriza-se através do desenvolvimento de uma camada de solo orgânico de fraca 

espessura (inferior a 1 m), passando em profundidade a saibro granítico e, posteriormente, a rocha 

granítica alterada e de cor amarelada. 

Também se verificou, neste local, a presença de pequenos filonetes de quartzo leitoso, centimétricos, 

subvertias e mineralizados com arsenopirite. Este mineral encontra-se parcialmente alterado para 

escorodite. Ao mesmo tempo, observam-se impregnações castanho-avermelhadas de óxidos de Fe e 

de Mn. 

Tal como na estação anterior, não foi aqui possível efetuar qualquer medição de planos de diáclase. 
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4.4 - RECURSOS HÍDRICOS 

4.4.1- Recursos Hídricos Superficiais 

4.4.1.1 - Introdução 

A caracterização da situação de referência teve por base os resultados adquiridos na pesquisa 

bibliográfica e no trabalho de campo realizado, sendo complementada com dados fornecidos pelo 

proponente. 

A metodologia de trabalho, para análise deste fator ambiental, incluiu, numa fase inicial, a recolha da 

principal bibliografia referente aos Recursos Hídricos Superficiais, nomeadamente o relatório do Plano 

de Gestão da Região Hidrográfica (PGRH) do Cávado, Ave e Leça editado pela APA e pela ARH-Norte 

em agosto de 2012, o que nos permitiu realizar o enquadramento do ponto de vista hidrológico. Foi 

também consultada e analisada toda a informação disponibilizada pelo cliente. 

Os trabalhos de campo, necessários para a realização deste trabalho, decorreram durante o mês de 

março de 2015 e envolveram uma equipa multidisciplinar de técnicos 

 

4.4.1.2 – Breve Caracterização da Bacia de Drenagem 

A região onde se insere o local em estudo apresenta um relevo moderado a acidentado. A norte da 

área da pedreira localiza-se o ponto mais alto, sendo que a cota é de aproximadamente 316 m, marco 

geodésico denominado por Busto. A morfologia atual na envolvente da pedreira em estudo já não se 

encontra com as características originais, pois são visíveis várias pedreiras atualmente em exploração. 

A hipsometria da área em estudo varia entre os 100 e os 400 m de altitude, sendo que, no interior do 

limite da área de concessão a cota máxima não ultrapassa os 240 m (ver anexo 13 – Carta 

Hipsométrica). 

A área em estudo, em termos regionais, integra-se totalmente na sub-bacia hidrográfica do rio Cávado, 

que flui a SSO da área. O sentido de escorrência superficial do rio Cávado, para o traçado principal, é 

sensivelmente segundo a direção ENE-OSO, tal como se encontra representado na figura seguinte. 
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Figura 11: Sub-bacia hidrográfica do rio Cávado. Retirado do PGRH do Cávado, Ave e Leça 
(RH2) 

 

O rio Cávado nasce na Serra do Larouco, nas proximidades de Montalegre, a uma altitude de cerca de 

1520 m. Desenvolve-se numa plataforma que se estende ao longo do seu percurso principal, em vários 

níveis de altitude, com diferentes declives até ao oceano Atlântico, onde desagua na localidade de 

Esposende. Tem uma extensão total de cerca de 129 km. A sua bacia hidrográfica confronta a norte 

com as bacias dos rios Neiva e Lima, a leste com o rio Douro e a sul com a bacia do rio Ave. 

A geomorfologia da bacia é bastante variável entre o interior e o litoral. Assim, a altitude média da bacia 

situa-se nos 542 m, verificando-se um aumento progressivo desde o litoral até ao interior, que é mais 

montanhoso. As altitudes mais baixas, inferiores a 150 m, apenas se registam em 31% da área da 

bacia. Os declives também variam sendo, inferiores a 15% em mais de metade (69%) e, superiores a 

25% em cerca de 10% da bacia, principalmente, nas zonas centrais dos rios Cávado e Homem. 

O padrão de drenagem nesta bacia está condicionado pela fracturação regional do maciço rochoso, a 

qual impõe um sentido para a escorrência superficial sensivelmente segundo a direção ENE-OSO, para 

o traçado principal do rio Cávado, assim como, para alguns dos seus afluentes. Também ocorrem, na 

margem direita da bacia, alguns rios com orientações N-S. Este padrão, nitidamente condicionado pela 

estrutura, onde predominam os traçados retilíneos, designa-se por padrão em “crina”.  
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A bacia hidrográfica do rio Cávado ocupa uma área total de 1699 km2, incluindo os afluentes principais, 

os rios Homem e Rabagão. O rio Homem nasce na serra do Gerês, afluente da margem direita, e o rio 

Rabagão nasce entre as serras do Barroso e Larouco, sendo um afluente da margem esquerda. 

As disponibilidades de recursos hídricos da área abrangida por esta bacia hidrográfica são das mais 

importantes, pois integra uma região onde se registam valores elevados de precipitação. Nesta bacia 

hidrográfica, registam-se valores de precipitação média anual, que se situam normalmente entre 900 a 

4200 mm/m2, em que os valores mais elevados se registam nas zonas mais altas da bacia. Verifica-se 

uma certa tendência de diminuição da precipitação de montante para jusante. No entanto, nas áreas 

mais deprimidas da bacia, onde se insere a pedreira em estudo, segundo dados do Atlas do Ambiente, 

registam-se valores de precipitação média anual que variam entre 1400 a 1600 mm, valor que no 

PGRH do rio Cávado é cerca de 1996 mm em termos médios. 

Os vários relevos montanhosos que ocorrem ao longo da bacia do rio Cávado condicionam a 

circulação das massas de ar provenientes de oeste, fazendo com que, nas zonas mais interiores, o 

regime continental seja mais pronunciado. Assim, nestas zonas, os fluxos de ar são arrefecidos durante 

a estação invernal e aquecidos na época estival. 

A temperatura média anual no sector a jusante da bacia apresenta valores mais elevados, da ordem de 

14 ºC. Os valores mais baixos registam-se nos sectores mais montanhosos da bacia, sendo da ordem 

de 9 ºC. Deste modo, a parte do sector a jusante insere-se numa região de clima do tipo “marítimo”, ao 

passo que, o sector mais a montante se insere numa região de clima do tipo “continental”, influenciado 

pela posição topográfica mais elevada e interior. 

O rio Cávado é o curso de água que assume maior importância para a análise dos recursos hídricos 

superficiais na envolvente do local em estudo, uma vez que toda a drenagem da área será absorvida 

diretamente por este curso de água.  

De acordo com o PGRH do rio Cávado, Ave e Leça, a evapotranspiração anual média da bacia é cerca 

de 809 mm, ocorrendo os valores mais elevados nos sectores a jusante e intermédio. Quanto à 

evapotranspiração potencial média anual na bacia (método de Thornthwaite) varia entre 616 e 753 mm. 

Segundo o Atlas do Ambiente, a evapotranspiração real é superior a 800mm, tal como se pode 

observar pela análise da figura seguinte. 



 

EIA – Relatório Técnico 
43 

AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA N.º 4837 “ILHÔ” - CERVÃES – VILA VERDE – BRAGA 

 

Figura 12: Enquadramento da área de estudo na Carta de Evapotranspiração do Atlas do 
Ambiente para os concelhos de Vila Verde e Barcelos. (www.sniamb.apambiente.pt/webatlas). 

 

O escoamento anual médio junto à foz do rio Cávado é cerca de 2125 hm3. Os valores para o 

escoamento ao longo da bacia estão diretamente dependentes dos valores da precipitação, assumindo 

um comportamento semelhante ao padrão apresentado pela precipitação. Assim, os valores mais 

elevados serão esperados durante os meses mais húmidos, baixando drasticamente durante o período 

seco de verão.  

Durante o semestre seco, o escoamento representa 24,8% do escoamento anual e considerando 

apenas o trimestre mais seco apenas 4,2%. O escoamento anual médio, nesta bacia segundo o Atlas 

do Ambiente, varia entre 600 e 800 mm, tal como ilustra a seguinte, valor que, para a área da bacia, 

assume o valor médio de cerca de 1323 mm, que se mostra acima comparativamente com o valor da 

área em análise. 
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Figura 13: Enquadramento da área de estudo na Carta de Escoamento do Atlas do Ambiente 
para os concelhos de Vila Verde e Barcelos. (www.sniamb.apambiente.pt/webatlas). 

 

Os períodos de seca que se verificam na área da bacia hidrográfica do rio Cávado, correspondem a 

uma seca meteorológica, que ocorre como um fenómeno natural em resposta a uma situação de 

carência de precipitação. Os meses compreendidos entre julho a setembro são os mais propícios à 

ocorrência dos períodos de seca nesta bacia. 

Relativamente às cheias, principalmente as cheias naturais, serão mais importantes nos meses de 

inverno, sendo de gravidade mais reduzida nos troços a montante, onde os vales são mais encaixados 

e com vertentes abruptas. No entanto, este fenómeno será mais gravoso nos troços intermédios, onde 

os vales são mais longos e extensos, provocando inundações, por vezes acentuadas, nestas regiões.  

O local de implementação da Pedreira de “Ilhô”, desenvolve-se numa encosta meridional da Serra da 

Gatanha, a qual se caracteriza por uma zona de interflúvio que é drenada por várias linhas de água, de 

ordem secundária, que ocorrem junto a uma cabeceira com abertura para ESE, e com drenagem 

predominante para SE (ver anexo 13 - Carta da Rede de Drenagem).  
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Segundo a cartografia existente, é possível observar a presença de linhas de água nas proximidades 

da área em estudo e mesmo no interior dos limites da pedreira. No entanto, parte destas linhas de 

água são zonas preferenciais de escorrência.  

 

4.4.1.3 – Características dos Recursos Hídricos Superficiais 

A principal utilização dos recursos hídricos superficiais está relacionada, maioritariamente, com a 

atividade agrícola, e, em número mais reduzido estes recursos são utilizados para abastecimento 

urbano e industrial.  

A qualidade da água na bacia do rio Cávado está muito dependente da qualidade e da quantidade dos 

caudais que drenam a região.  

A área em estudo é drenada, como já foi referido, por a sub-bacia hidrográfica do rio Cávado que, 

juntamente com outras linhas de ordem inferior, constitui o principal recetor dos possíveis impactes 

sobre este fator ambiental. No entanto, as linhas de água da envolvente imediata serão os cursos de 

água que poderão vir a ser mais afetadas com impactes que advenham da ampliação da pedreira.  

A área em estudo localiza-se a cerca de 1 km para NO do centro da povoação de Cervães. Na 

envolvente norte da pedreira localizam-se outras pedreiras, explorações que se encontram em 

funcionamento. 

De um modo geral as linhas de água de ordem inferior, representadas na cartografia da envolvente da 

pedreira, não têm representatividade no terreno, não passando de direções preferenciais para águas 

de escorrência. Este facto deve-se em grande parte à ocupação e atividade antrópica que levou à 

alteração do relevo natural, mas também deve-se ter em conta que a localização da área em estudo 

fica próximo de uma zona de cabeceira dessas linhas de água, sendo nessas zonas que é mais difícil a 

presença de água corrente. Tendo em conta a cartografia, é possível observar a presença de linhas de 

água que atravessam os limites da pedreira em estudo, no entanto, no local foi possível concluir que 

não se identificam no terreno. Efetivamente, quem visitar a pedreira, nas zonas onde se encontram 

marcadas as linhas de água na cartografia, não é visível qualquer evidência de vegetação ou mesmo 

sedimentos típicos de linha de água. 

A qualidade das águas superficiais na envolvente da área em estudo, poderá ser afetada por outras 

explorações de pedreiras existentes na envolvente, que exploram o mesmo recurso geológico. Outros 

fatores que poderão também afetar a qualidade das águas superficiais são a presença de zonas 

habitacionais, zonas agrícolas, as vias rodoviárias que apresenta alguma densidade de tráfego, e ainda 

algumas empresas/industrias.  
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Deverá ainda ser referido que, de um modo geral, na região se encontra implementada a rede pública 

para abastecimento de água, no entanto, é de referir que muitas casas ainda não têm a ligação feita, 

continuando a utilizar água das suas próprias captações. Existe também sistema de saneamento que, 

gradualmente tem sido ligado às diversas habitações, no entanto, ainda se poderão encontrar, 

pontualmente, habitações com fossas sépticas.  

No quadro seguinte encontram-se registados os valores, obtidos “in situ”, de parâmetros físico-

químicos de um ponto de água inventariado sobre uma lagoa existente no interior dos limites da 

pedreira em estudo. 

Quadro 14: Parâmetros medidos “in situ” para os pontos de água inventariados. 

Nº PA Tipologia T 

(ºC) 

pH Cond. 

(µS/cm) 

SDT 

(ppm) 

1 Lagoa 12.7 4.19 332 165 

 

Com base no quadro anterior é possível verificar que a água apresenta características de uma água 

ácida. Relativamente ao valor de condutividade elétrica poderá ser considerado ligeiramente alto, 

contudo atendendo que é uma água estagnada, seria expectável um valor com esta ordem de 

grandeza para um ambiente natural superficial.   

 

4.4.2 - Hidrogeologia 

4.4.2.1 - Introdução 

A caracterização da situação de referência foi feita com base nos resultados obtidos na pesquisa 

bibliográfica e no trabalho de campo, complementados pelos dados fornecidos pelo proponente. 

A metodologia de trabalho, para análise deste fator ambiental, incluiu, numa fase inicial, a recolha da 

principal bibliografia referente à hidrogeologia regional, nomeadamente a consulta da folha 1 da Carta 

Hidrogeológica à escala 1/200000 assim como a consulta do Plano de Gestão da Região Hidrográfica 

(PGRH) do Cávado, editados pela APA e pela ARH-Norte em agosto de 2012 e ainda a consulta de 

toda a informação disponibilizada pelo proponente. 
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No sentido de obter informações sobre a origem de águas subterrâneas, na envolvente da área afeta 

ao projeto, foram também consultadas as bases de dados de organismos que dispõem de informação 

referente aos recursos hídricos do território nacional: Sistema Nacional de Informação de Recursos 

Hídricos (SNIRH); Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e de Águas Residuais 

(INSAAR) e Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG). Anteriormente à realização do 

trabalho de campo, foi efetuada uma compilação de todo o material recolhido e comparado com a 

informação existente quer na cartografia topográfica quer na geológica no que diz respeito à 

localização de captações. 

Os trabalhos de campo, necessários para a realização deste trabalho, decorreram durante o mês de 

março de 2015 e envolveram uma equipa multidisciplinar de técnicos. 

O reconhecimento efetuado no campo contribuiu, essencialmente, para a identificação e caraterização 

de pontos de água de modo a permitir avaliar alguns dos aspetos hidrogeológicos da área. Neste 

sentido foram medidos, “in situ”, alguns parâmetros físico-químicos, assim como o nível freático a que 

se encontra a água.  

 

4.4.2.2 – Balanço Hídrico Regional 

Em termos regionais, a área em estudo integra-se totalmente na bacia hidrográfica do rio Cávado que 

flui a SSO da área. O rio Cávado tem uma extensão de cerca de 129 km e a sua bacia apresenta uma 

área total de aproximadamente 1699 km2. A bacia hidrográfica do rio Cávado estende-se segundo uma 

orientação aproximadamente ENE-OSO. 

A NO da área da pedreira em estudo estende-se a linha de cumeada que separa a bacia hidrográfica 

do rio Cávado da bacia hidrográfica do rio Neiva que se localiza a NO com uma orientação aproximada 

E-O. 

Do ponto de vista da produtividade aquífera, a área em estudo situa-se no Maciço Antigo apresentando 

valores que não ultrapassam os 50 m3/(dia.km2). Este é o valor mais baixo medido para este parâmetro 

como poderá ser verificado na figura seguinte. 
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Figura 14: Valores de produtividade aquífera com realce para a localização da área em estudo. 
Retirado do Atlas do Ambiente (www. sniamb.apambiente.pt/webatlas). 

 

Na área em estudo o relevo é moderado a acidentado, sendo que a cota máxima é de 

aproximadamente 316 m (marco geodésico designado por Busto), no entanto, no interior do limite da 

área de concessão a cota máxima não ultrapassa os 240 m. Deve ser tido em atenção que a área e a 

sua envolvente se encontram artificializadas devido essencialmente à existência de várias pedreiras na 

zona. 

Na generalidade dos casos as linhas de água de ordem inferior, representadas na cartografia da 

envolvente da área afeta ao projeto, não têm representatividade no terreno, não passando de direções 

preferenciais para águas de escorrência (ver anexo 14 – Carta da Rede de Drenagem). Este facto 

deve-se em grande parte à ocupação e atividade antrópica que conduziu à alteração do relevo natural, 

mas também deve ser tido em conta que a área em estudo se encontra junto às zonas de cabeceira 

dessas linhas de água, sendo precisamente nesses troços que é mais difícil a presença de água 

corrente. Na cartografia, é possível observar linhas de água que atravessam a área da pedreira em 

análise, no entanto, no local foi possível concluir que não se identificam no terreno.  
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Do ponto de vista geológico, a região apresenta maioritariamente um substrato metamórfico instruído 

por uma maciço granítico. As rochas metamórficas estão representadas por corneanas, xistos 

andaluzíticos, xistos granatíferos e xistos luzentes, por vezes apresentando filões graníticos, aplitos e 

ainda aplito-pegmatíticos. O substrato magmático corresponde a um granito não porfiroide de grão 

médio (ver anexo 14 – Carta Geológica). A área afeta à pedreira em análise insere-se na sua totalidade 

no substrato granítico. As linhas de água que formam talvegues menores na vertente, podem 

pontualmente apresentar materiais coluvionares mas que, no entanto, apresentam nula a pouca 

expressão. 

Segundo a folha 1 da Carta Hidrogeológica à escala 1/200000 (ver anexo 14 – Carta hidrogeológica), a 

área em estudo corresponde a um granito biotítico sin-orogénico, o que se revela numa permeabilidade 

média a baixa com produtividade compreendida entre 1 e 3 l/s.km2 (significativa). No que diz respeito à 

hidroquímica, de um ponto de vista genérico, para as formações da área com idêntico substrato 

geológico, estas apresentam: 

- Resíduo seco compreendido entre 50 e 200 mg/l, pontualmente pode apresentar-se superior a 

200 mg/l; 

- Dureza (teor em cálcio e magnésio) apresenta valores compreendidos entre 1º e 10º franceses; 

- A fácies hidroquímica apresenta catião dominante de sódio, mas não apresenta anião 

dominante, ocorrendo preferencialmente bicarbonato e/ou cloreto. 

Tendo como base a informação do PGRH referente ao rio Cávado, o sistema aquífero em que se 

insere a área em estudo pode ser caracterizado como descontínuo. É frequente a ocorrência de um 

nível superior alterado ou mesmo decomposto, em que a permeabilidade é do tipo intergranular, 

podendo ainda ocorrer em simultâneo a circulação fissural até profundidade de aproximadamente 100 

m. A um nível intermédio, sensivelmente até aos 200 m de profundidade, o maciço encontra-se em 

melhor estado, mais são, atravessado ou descontinuidades mais ou menos abertas (falha, fratura, 

diáclase ou filão). Em zonas mais profundas, o maciço encontra-se sem descontinuidades ou no caso 

destas existirem, estão fechadas, correspondendo a uma condutividade hidráulica praticamente nula. 

Localmente, a transmissividade pode resultar em valores compatíveis com extrações interessantes, no 

entanto a nível regional os sistemas aquíferos existentes apresentam uma função capacitiva pouco 

interessante.  

Nas zonas de vale, principalmente quando se verifica a existência de campos agrícolas, em que 

ocorrem solos bem desenvolvidos, a permeabilidade pode ser do tipo intersticial ou mista e apresenta 

valores mais interessantes.  
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Na caracterização hidrogeológica dos recursos hídricos da região, há que ter em consideração a 

existência de fatores condicionadores além da natureza do substrato rochoso, tais como o regime 

pluviométrico e as direções preferenciais do escoamento superficial e subterrâneo. Em relação à 

pluviosidade da região, os dados do Atlas do Ambiente de Portugal indicam médias anuais para a 

precipitação entre 1400 a 1600 mm, como se ilustra na figura seguinte, podendo ser usado o valor 

médio de 1500 mm. 

 

Figura 15: Valores de precipitação total para os concelhos de Vila Verde e Barcelos com realce 
para a localização da área em estudo. Retirado do Atlas do Ambiente. (www. 

sniamb.apambiente.pt/webatlas). 

 

Para a evapotranspiração real, os valores encontrados no Atlas do Ambiente apresentam-se acima dos 

800 mm. Ainda segundo dados do mesmo Atlas, o regime de escoamento superficial varia entre 600 e 

800 mm, o que se reflete num valor médio da ordem dos 700 mm. 

Pela consulta do PGRH do rio Cávado verificou-se que os valores indicados para estes parâmetros, 

nomeadamente a precipitação, apresentam algumas diferenças quando comparados com os obtidos no 

Atlas do Ambiente, no entanto, estes valores correspondem a médias para toda a bacia e não a valores 

pontuais dentro da bacia e, como é óbvio, a área da bacia é muito mais extensa do que a área 

estudada no âmbito deste trabalho.  
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O mesmo se conclui relativamente aos dados da climatologia retirados da Carta Hidrogeológica de 

Portugal na escala 1/200000, no entanto estes são mais próximos dos referidos pelo Atlas do 

Ambiente.  

Deste modo, considerando caraterísticas tais como a topografia da área, o substrato geológico 

presente e a densidade do coberto vegetal, poderemos assumir um valor para a infiltração de água no 

substrato geológico que poderá ser de cerca de 10% do valor total da precipitação, valor que na 

bibliografia aparece, por vezes, ligeiramente superior.  

Assim, poderemos apresentar um balanço hídrico que poderá ser expresso pela seguinte fórmula: 

PP = EVT + ES + I 

em que:  PP – precipitação; 

  EVT – evapotranspiração; 

  ES – escoamento superficial; 

  I – infiltração. 

Assim, para a área de estudo em concreto, tal balanço seria traduzido por: 

PP (1500mm) = EVT (800 mm) + ES (600mm) + I 

em que é assumido um valor médio para a precipitação, e valores mínimos para a evapotranspiração e 

para o escoamento superficial. Sendo assim, o valor obtido para a infiltração poderá ser: 

I = 100 mm. 

Valor inferior aos admitidos 10% para este parâmetro, se tivermos em conta que a infiltração poderia 

variar de 140 mm a 160 mm. 

No local da Pedreira de “Ilhô”, o escoamento superficial em consequência da precipitação, efetua-se de 

uma forma claramente condicionada por diversos fatores inerentes ao maciço granítico, tais como os 

vários sistemas de fraturas, a fraca expressão da camada de alteração, o declive algo pronunciado do 

terreno e ainda a ausência de solo vegetal. Estes fatores favorecem o processo de drenagem 

superficial, em detrimento de uma maior recarga dos aquíferos subterrâneos. O escoamento superficial 

efetua-se essencialmente para SE. Em profundidade, o escoamento é condicionado sobretudo pelo 

tipo de porosidade que o substrato apresenta, mas também está sob a influência da topografia. Sendo 

assim, quer para os níveis mais superficiais, quer para os níveis mais profundos, a circulação 

processa-se sobretudo em meio fissurado, na dependência das camadas graníticas que aí ocorrem.  



 

EIA – Relatório Técnico 
52 

AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA N.º 4837 “ILHÔ” - CERVÃES – VILA VERDE – BRAGA 

Contudo, a presença de níveis com uma componente argilosa relativamente bem marcada, que 

possam ocorrer a preencher zonas de falha, poderá conferir uma certa impermeabilização a este 

substrato. 

 

4.4.2.3 – Inventário Hidrogeológico 

Dada a inexistência de aglomerados populacionais na envolvente próxima da área da pedreira, a 

caracterização da situação atual, ao nível dos recursos hídricos subterrâneos disponíveis na região, 

baseou-se na deteção de possíveis nascentes e linhas de água nas imediações do local de 

intervenção. A mancha urbana mais próxima do local designa-se por Leiroinha e situa-se a SE da 

pedreira em estudo. Junto ao limite Norte da Pedreira de “Ilhô” localizam-se duas pedreiras de grandes 

dimensões que explora, o mesmo recurso geológico. Junto ao limite ocidental desenvolve-se a principal 

via de acesso da zona, EM-541. Toda a área é coberta por uma rede de estradas que permitem a 

ligação entre as diferentes povoações. Nos últimos anos tem vindo a ser instalado o abastecimento 

público de água e o sistema de saneamento, no entanto, ainda se encontram muitas habitações que 

não se encontram ligadas a estes sistemas, principalmente nos aglomerados de menores dimensões e 

mais isolados. Nas zonas ao longo de linhas de água, mais aplanadas, desenvolvem-se campos de 

cultivo, denotando-se uma agricultura essencialmente de subsistência ou então dedicada ao comércio 

local. 

As dificuldades encontradas, na realização do inventário de captações de água, ficam a dever-se à 

escassez de captações na envolvente da área em análise. Na envolvente imediata não se encontram 

sinalizados pontos de água. Na zona habitacional mais próxima, estão sinalizadas na cartografia 

algumas captações mas no terreno verificou-se que devido à ocupação antrópica algumas dessas 

captações terão sido inutilizadas. Devido à localização de alguns pontos de água houve também 

dificuldade no contacto com os proprietários. 

Do inventário hidrogeológico constam duas captações (ver anexo 14 - Carta da Rede de Drenagem). 

No interior da área da pedreira em estudo, foi identificado um furo vertical, PA-2 (ver anexo 14 – foto 1). 

O furo profundo é utilizado para suprir algumas das necessidades de laboração da própria pedreira, 

sendo importante para a caracterização das águas do aquífero profundo. Na envolvente alargada do 

local em estudo foi inventariada uma captação pública (fontanário), PA-3 em que a água é proveniente 

de um local situado nas imediações da pedreira em estudo (ver Anexo II - Foto 2). A cota topográfica 

da emergência, ou seja, a sua nascente, é superior ao local da colheita. A água apresenta 

características que revelam um tempo de residência no aquífero muito pequeno. Tratar-se-á pois, de 

uma água proveniente de um aquífero livre e com um nível hidrostático pouco profundo. 
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Da consulta ao Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) foi possível constatar 

que, para os concelhos circundantes da área em estudo (Vila Verde, Barcelos, Ponte de Lima e Braga), 

existem 11 captações registadas, no entanto, muito afastados da área em análise. Do Inventário 

Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e de Águas Residuais (INSAAR), para as freguesias 

da envolvente, encontra-se registado somente um furo em Cervães correspondendo a uma captação 

pública. Por consulta ao Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) verificou-se a existência 

de uma captação que coincide com a localização do furo inventariado no interior da pedreira. 

Na Carta da Rede de Drenagem (ver anexo 14 – Carta da Rede de Drenagem) encontram-se também 

localizados alguns pontos de água cartografados à escala 1/25000 e 1/50000. 

Não há indicação da existência de perímetros de proteção, para qualquer captação existente na área 

afeta ao estudo. 

 

4.4.2.4 – Qualidade da Água 

A caraterização da situação atual, ao nível dos recursos hídricos disponíveis na área, baseou-se na 

identificação e inventariação de captações de água, na envolvente da área afeta a este estudo (ver 

anexo 14 – Carta da Rede de Drenagem). 

A informação recolhida aponta para que o nível freático na envolvente seja relativamente próxima da 

superfície, tendo em conta que as captações mais comuns na região são do tipo poço. O único ponto 

de água onde foi possível medir o nível freático apresenta um valor inferior aos 9,02 m. 

No quadro seguinte encontram-se registados os valores, obtidos “in situ”, de parâmetros físico-

químicos dos dois pontos de água inventariados, sempre que tal se mostrou possível. A informação 

recolhida referente a linhas de água está incluída no fator ambiental de Recursos Hídricos Superficiais. 

Quadro 15: Parâmetros medidos “in situ” para os pontos de água inventariados 

Nº PA Tipologia Profundidade (m) T (ºC) pH Cond. 

(µS/cm) 

TDS (ppm) NHE (m) 

2 Furo vertical 50 11,7 5,20 184 92 9,02 

3 Nascente -- 14,1 5,11 41 20 -- 
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Conforme se pode depreender da análise anterior, as águas apresentam valores de pH de tendência 

ácida com um valor médio de 5,16 para este parâmetro. Os valores de pH obtidos poderão ser 

considerados normais para o contexto geológico da área, ou seja, a existência de um substrato 

granítico. 

No que diz respeito à condutividade elétrica, o valor médio para este parâmetro é de 113 µS/cm. 

Associados a um contexto geológico em que predominam formações magmáticas, são esperados 

valores de condutividade um pouco mais baixos (no caso do furo vertical), no entanto, tendo em 

atenção a presença de ocupação e atividade antrópica é de esperar que para este parâmetro se 

obtenham valores mais elevados devido à presença de elementos em solução na água, cuja origem 

pode ser imputada às atividades de origem antropomórfica que se desenvolvam à superfície. 

Das observações realizadas foi possível verificar que o nível hidrostático (NHE) na zona, se encontra 

relativamente perto da superfície. 

 

4.4.2.5 – Vulnerabilidade à Poluição e Focos de Poluição 

Na caraterização da situação de referência, relativamente à implementação deste projeto, 

nomeadamente na análise dos recursos hídricos subterrâneos, torna-se importante abordar dois 

parâmetros fundamentais: a vulnerabilidade à poluição e o risco de poluição. 

A vulnerabilidade à poluição reside na avaliação da facilidade com que um eventual poluente possa 

afetar os recursos hídricos subterrâneos. O risco de poluição relaciona-se com a consideração sobre a 

possibilidade de ocorrência de acidentes, e das suas consequências para o ambiente e para a saúde 

pública, relacionados com a execução do projeto ou com um acontecimento eventualmente externo. 

As situações de risco ambiental que existem atualmente, diretamente relacionadas com a existência de 

potenciais focos poluentes, naturais e/ou antropomórficos, na envolvente imediata da área de estudo, 

resumem-se essencialmente à presença de vias de acesso com elevada densidade de tráfego, 

nomeadamente a A3 e, ainda, com a presença de alguma atividade industrial. Associado à área 

habitacional, apesar desta se encontrar numa envolvente alargada, teremos, ainda, a existência de 

algumas fossas que, têm vindo a ser gradualmente eliminadas devido à implantação do sistema de 

saneamento que ainda não se encontra implementado em toda a área. Também deve ser tido em 

conta a presença de campos de cultivo em que poderão ser utilizados produtos químicos, para 

aumentar a produtividade, mesmo que esta seja essencialmente de subsistência. 
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Relativamente ao projeto em causa, poder-se-á considerar a possibilidade de constituir um potencial 

foco poluidor para os recursos hídricos subterrâneos do local, decorrente do habitual funcionamento da 

pedreira tendo em conta a remoção do substrato geológico, a movimentação de máquinas e a 

deposição de material. 

Deste modo, os pontos de água inventariados poderão servir como pontos testemunho das 

características atuais das águas subterrâneas ocorrentes localmente. 

As características do local em estudo permitem classificá-lo, em termos de vulnerabilidade, como um 

local que apresenta uma vulnerabilidade moderada à ação de potenciais focos poluentes. Assim, 

fatores tais como: 

- Camada de solo de cobertura residual a pouco espessa; 

- Litologia do tipo granítico com sistemas de diáclases relativamente bem desenvolvidos; 

- Topografia moderada a acidentada da área; e 

- A profundidade do nível freático. 

fazem com que o aquífero que aqui se desenvolve seja moderadamente vulnerável. Contudo, a 

ausência de focos poluentes de importância acentuada ou atividades de risco elevado, reduzem o risco 

associado ao grau de vulnerabilidade que foi apresentado. 

 

4.5 - QUALIDADE DO AR 

Neste ponto, os principais objetivos prendem-se com a apresentação dos níveis de referência 

existentes na zona de implantação do projeto e área circundante do projeto da pedreira, no que diz 

respeito à qualidade do ar e caracterização das principais emissões atmosféricas da envolvente do 

projeto. 

Este estudo baseou-se na análise dos seguintes elementos: 

 Legislação nacional e comunitária relativa a este descritor ambiental; 

 Informação recolhida no campo relativamente às emissões de poluentes atmosféricos na 

região e na zona envolvente à Pedreira em estudo. 
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4.5.1 - Caracterização das Emissões 

A estimativa da quantidade de poluentes que é lançada para a atmosfera, num certo período de tempo 

e numa determinada área, por todas as fontes emissoras aí localizadas ou por alguma(s) em particular 

deve basear-se no levantamento exaustivo das fontes emissoras e na quantificação das respetivas 

emissões. 

A determinação das emissões das diversas fontes deveria ser feita, sempre que possível, por recurso a 

medições reais, exceto para fontes difusas, em que pelo facto dos poluentes libertados para a 

atmosfera sem serem conduzidos por uma chaminé ou conduta apropriada, essa avaliação direta 

exaustiva não é viável. 

Neste caso específico, foi realizada a determinação de partículas em suspensão na atmosfera: fração 

PM10 (as partículas em suspensão suscetíveis de passar através de uma tomada de ar seletiva, tal 

como definido no método de referência para a amostragem e medição de PM10, norma NP EN 

12341:2010, com uma eficiência de corte de 50 % para um diâmetro aerodinâmico de 10 μm).  

A Pedreira em estudo encontra-se localizada numa área rural, onde existem zonas arborizadas e 

pequenos aglomerados populacionais. 

Na vizinhança da Pedreira em estudo, perto das frentes Este/ Sudeste e Oeste/ Sudoeste, localizam-se 

os aglomerados populacionais mais próximos, encontrando-se Leiroinha a 125 m (distância 

aproximada em linha reta) e Bom Despacho a 75 m (distância aproximada em linha reta). A Norte, a 

Pedreira em estudo faz fronteira com outra exploração de granito, com relativa dimensão. Nas frentes 

Nordeste, Sul/ Sudeste e Noroeste verifica-se a existência de floresta. 

Os aglomerados populacionais existentes na área envolvente são: Bom Despacho, Leiroinha, Ilhô, 

Bouça, Souto, Ermida, Louredo, Pepim e Penice. Penice está localizada a Noroeste (NW) da Pedreira 

e a uma distância de cerca de 850 m (distância aproximada em linha reta). Pepim está localizada a 

Oeste (W) da Pedreira e a uma distância de cerca de 590 m (distância aproximada em linha reta). Bom 

Despacho está localizado a Sudoeste (SW) da Pedreira a uma distância de cerca de 70 m (distância 

aproximada em linha reta). Ilhô e Bouça estão localizadas a Sul (S) da Pedreira, a uma distância de 

cerca de 580 e 690 m (distância aproximada em linha reta), respetivamente. Leiroinha está localizada a 

Este (E) da Pedreira e a uma distância de cerca de 450 m (distância aproximada em linha reta). Por 

fim, Louredo e Ermida estão localizadas a Nordeste (NE) da Pedreira e a uma distância de cerca de 

950 e 1000 m (distância aproximada em linha reta), respetivamente. 
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A rede viária local é pouco desenvolvida, destacando-se as estradas EN 205 que liga Prado a Barcelos 

e a estrada municipal EM 541, em que o tráfego rodoviário que se verifica é de intensidade razoável, 

principalmente, camiões de transporte dos materiais produzidos nas Pedreiras da área. 

Deste modo, as atividades antropogénicas regulares que podem originar emissão de poluentes, na 

zona de influência da Pedreira, são: 

 As várias operações realizada no decurso do processo produtivo, nas diferentes fases da 

exploração da Pedreira em estudo; 

 Laboração de outra pedreira instaladas na envolvente da Pedreira em estudo; 

 Tráfego rodoviário associado à Pedreira em estudo, à pedreira adjacente e ao desenvolvimento 

das outras atividades humanas existentes neste local; 

 A circulação automóvel na rede viária envolvente; 

 As práticas dos habitantes e agrícolas a nível local. 

Poeiras 

A Pedreira em estudo, e a zona envolvente da mesma, apresentam fontes de emissão de poeiras, das 

quais se destacam: 

 

 Fontes Móveis/ Difusas identificadas no terreno da Pedreira em estudo: 

Movimentação de máquinas 

 Máquinas móveis (Pás carregadoras, 

escavadoras giratórias, etc.); 

 Camiões Particulares; 

 Viaturas ligeiras; 

 Circulação de veículos nas vias de acesso. 

Carga e Descarga de Materiais 
 Máquinas móveis (Pás Carregadoras, etc.); 

 Camiões Particulares. 

Unidades de britagem  Funcionamento da britadeira; 

Outras 
 Compressores; 

 Acão do vento nos depósitos de produtos. 
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 Fontes Móveis identificadas na zona envolvente da Pedreira em estudo: 

Atividades da outra pedreira 

instalada na envolvente da 

Pedreira em estudo 

 Empoeiramento resultante das atividades 

inerentes ao desenvolvimento da atividade 

de indústria extrativa; 

 Poeiras resultantes da circulação rodoviária 

associado ao desenvolvimento da pedreira 

instalada na envolvente. 

Tráfego automóvel 

 Outras fontes de emissão são as resultantes 

da circulação de automóveis principalmente 

na estrada municipal 541. 

Práticas agrícolas 
 Atividades realizadas com máquinas 

agrícolas. 

Práticas humanas 

 Fontes de emissão associadas às atividades 

humanas, como o uso da lareira como fonte 

de aquecimento. 

 

Gases 

De acordo com as fontes de emissão de gases identificadas neste ponto, os gases poluentes lançados 

para a atmosfera são basicamente gerados pelos processos de combustão. Estas emissões incluem o 

dióxido de carbono (CO2), o monóxido de carbono (CO), os óxidos de enxofre (SOx), os óxidos de 

azoto (NOx), hidrocarbonetos (HC) entre outros com inferior relevo. 

A quantidade de fontes emissoras destes poluentes, bem como a sua tipologia (fontes móveis), e por 

sofrerem uma dispersão imediata na atmosfera não implicam qualquer acumulação que conduza a 

valores dignos de registo. 

Assim, de acordo com a verificação no local detetaram-se fontes, como contributo para a emissão de 

gases, tais como: 

 Veículos e maquinaria envolvida nas operações da Pedreira em estudo, em todas as fases; 

 Veículos de transporte afetos à Pedreira em estudo; 

 Funcionamento das atividades da pedreira envolvente e o transporte associado à mesma; 

 Veículos que circulam nas estradas próximas da Pedreira (estrada municipal EM 541); 

 Máquinas agrícolas associadas às práticas agrícolas nos campos envolventes. 
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No entanto não são previstas emissões em quantidades suscetíveis de provocar impactes significativos 

no meio envolvente. 

 

4.5.2 - Medições de PM10 no Âmbito da Caracterização da Qualidade do Ar 

4.5.2.1 - Considerações Gerais 

As partículas em suspensão são uma mistura complexa de substâncias orgânicas e inorgânicas, 

presentes na atmosfera no estado líquido e sólido. A fração grosseira das partículas é definida como 

aquelas com um diâmetro superior a 2,5 micrómetros (µm), e a fração fina inferiores a 2,5 µm. 

Normalmente a fração grosseira contém elementos da crosta terrestre e poeiras provenientes dos 

veículos automóveis e indústrias. A fração fina contém aerossóis de formação secundária, partículas 

provenientes de combustões e vapores orgânicos e metálicos re-condensados. Uma outra definição 

pode ser aplicada para classificar as partículas em suspensão como sendo primárias ou secundárias 

de acordo com a sua origem. 

As partículas primárias são aquelas que são emitidas diretamente para a atmosfera enquanto as 

secundárias são formadas através de reações envolvendo outros poluentes. 

As partículas em suspensão são emitidas a partir de uma vasta gama de fontes antropogénicas, sendo 

as fontes primárias mais significativas o transporte rodoviário (25%), processos de não-combustíveis, 

processos e centrais industriais de combustão (17%), combustão residencial e comercial (16%) e 

produção de energia elétrica (15%). As fontes naturais são menos importantes em termos de emissões; 

nestas incluem-se os vulcões e tempestades de areia. 

As concentrações de PM10 (partículas em suspensão com um diâmetro aerodinâmico inferior a 10 µm) 

no norte da Europa são baixas, com os valores médios de inverno a não excederem os 20 – 30 µg/m3. 

Nos países da Europa Ocidental, os valores são superiores, na ordem dos 40 – 50 µg/m3, com apenas 

pequenas diferenças entre áreas urbanas e rurais. Em resultado da variação normal das concentrações 

diárias de PM10, as concentrações médias de 24 horas regularmente excedem os 100 µg/m3, 

especialmente durante as inversões térmicas de inverno. 

Foi realizada uma campanha de medições em maio de 2015, entre os dias 19 e 26 de maio, em dois 

locais na envolvente, num total de oito dias de medição. Estas medições incluíram dois dias de fim-de-

semana/ paragem da pedreira (sábado e domingo, 23 e 24 de maio, respetivamente). Paralelamente 

foram efetuadas medições de parâmetros meteorológicos locais. 

No anexo 9 apresenta-se o relatório final na íntegra, contendo a apresentação e interpretação dos 

valores obtidos nas medições efetuadas. 
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4.5.2.2 - Enquadramento Legal  

A avaliação foi realizada de acordo com o estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 102/2010.  

 

4.5.3 - Metodologia 

4.5.3.1 - Caracterização dos Locais 

O equipamento de amostragem ficou instalado em dois locais próximos dos limites exteriores da 

Pedreira, junto a habitações unifamiliares – recetores sensíveis. A estação meteorológica ficou 

instalada no interior da Pedreira em estudo. 

A Pedreira encontra-se inserida numa área rural, caracterizada essencialmente pela existência de 

zonas arborizadas e de pequenos aglomerados populacionais. O seu período de laboração é de 

segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. 

Os recetores sensíveis monitorizados definidos como AR1 e AR2 encontram‐se nos lugares de Ilhô e 

Bom Despacho, freguesia de Cervães, a Oeste e Sudoeste da área da pedreira, respetivamente, tendo 

sido selecionados de forma a dar cumprimento ao atual plano de monitorização da unidade industrial e 

respetiva área de ampliação, tendo em consideração a população mais exposta às partículas 

provenientes da atividade em análise e de acordo com a disponibilidade dos moradores e 

condicionalismos associados à existência e disponibilidade de eletricidade com alimentação contínua e 

segurança do equipamento a atos de vandalismo. 

A localização dos pontos de medição e distância dos mesmos à Pedreira estão descritos no quadro 16 

e a visualização dos mesmos é possível na figura 16. 
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Figura 16: Enquadramento espacial da área atual da pedreira e dos locais de medição AR1 e 
AR2 
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Quadro 16: Localização e distâncias dos pontos de medição ao limite exterior da pedreira 

Local 
Localização relativamente à 

Pedreira 

Distância ao limite exterior da área 

atual da Pedreira (m) 

AR1 (Oeste) 

M: ‐34036 

P: 214664 

25 

AR2 (Sudeste) 

M: ‐33546 

P: 214617 

200 

 

4.5.3.2 - Resultados 

Os resultados da fração de partículas em suspensão PM10 estão apresentados para as condições 

ambientais de amostragem. 

Os valores determinados, constantes deste relatório, são representativos da concentração dos 

poluentes em causa, para o período de tempo em que se realizou a amostragem. 

Quadro 17: Resultados das medições 

Local 
Data de 

início 

Início 

(h:min) 

Duração 

da 

Medição 

(h:min) 

Caudal 

(l/min) 

Volume 

Amostrado 

(m3) 

Id. 

Filtro 

Massa 

de 

PM10 

(µg) 

Concentração 

(µg/m3) 

Dia da 

semana 

AR1 

23/05/2015 00:01 023:59 16,7 24,0 FV059 379 16 Sábado 

24/05/2015 00:01 023:59 16,7 24,0 FV060 328 14 Domingo 

25/05/2015 00:01 023:59 16,7 24,0 FV061 407 17 
Segunda-

feira 

26/05/2015 00:01 023:59 16,7 24,0 FV062 495 21 
Terça-

feira 

AR2 

19/05/2015 00:01 023:59 
16,7 24,0 FV054 457 19 Terça-

feira 

20/05/2015 00:01 024:00 
16,7 24,0 FV055 439 18 Quarta-

feira 

21/05/2015 00:01 023:59 
16,7 24,0 FV056 278 12 Quinta-

feira 
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4.5.3.3 - Desvios ao Funcionamento Normal 

Não foram registados desvios ao normal funcionamento das medições a que este relatório diz respeito. 

 

4.5.3.4 - Discussão de Resultados 

No período de medição o valor limite diário para proteção da saúde humana definido no anexo XII do 

Decreto‐Lei nº 102/2010, de 23 de Setembro (50 μg/m3) nunca foi ultrapassado em qualquer dos 

pontos alvo de monitorização. As concentrações máximas atingidas foram de 21 μg/m3 (AR1) e 19 

μg/m3 (AR2), a 26 e 19 de Maio de 2015, respetivamente. 

 

4.6 - AMBIENTE SONORO E VIBRAÇÕES 

4.6.1 - Ruído 

O estudo deste descritor tem como objetivo identificar as fontes de emissão de ruído e avaliar os 

impactes causados pelo ruído emitido pela atividade extrativa, Pedreira de “Ilhô”, licenciada e inserida 

numa zona de exploração de inertes, estando instalada na sua periferia outras unidades extrativa, que 

se encontram em laboração normal. 

Este estudo baseou-se na análise dos seguintes elementos: 

 Legislação nacional e comunitária relativa a este descritor ambiental; 

 Informação recolhida no campo relativamente às fontes de emissão de ruído na zona 

envolvente à Pedreira em estudo. 

No anexo 10 apresenta-se o relatório final na íntegra, contendo a apresentação e interpretação dos 

valores obtidos nas medições efetuadas. 

 

4.6.1.1 - Caracterização das Fontes de Ruído 

A Pedreira em estudo encontra-se localizada numa área rural, onde existem zonas arborizadas e 

pequenos aglomerados populacionais. Na vizinhança da Pedreira em estudo, existem diversas 

atividades ruidosas associadas ao tráfego rodoviário, extração de inertes e ao desenvolvimento de 

atividades humanas.  
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Nas frentes Este/ Sudeste e Oeste/ Sudoeste, localizam-se os aglomerados populacionais mais 

próximos associados a campos agrícolas, encontrando-se Leiroinha a 125 m (distância aproximada em 

linha reta) e Bom Despacho a 75 m (distância aproximada em linha reta). Nestas frentes existem 

diversas fontes ruidosas, atribuíveis à vizinhança (pessoas e animais domésticos), às práticas agrícolas 

auxiliadas por meios mecânicos e ao tráfego automóvel decorrente das atividades humanas. 

A Oeste da Pedreira, no sentido Norte-Sul, encontra-se a estrada municipal EM 541, existindo por 

conseguinte uma forte componente de ruído atribuível ao tráfego automóvel que circula nesta estrada, 

particularmente devido às indústrias extrativas presentes neste local.  

A Norte, a Pedreira em estudo faz fronteira com outra exploração de granito, com relativa dimensão. 

Nesta frente as principais fontes sonoras presentes são: a laboração da pedreira bem como o tráfego 

rodoviário que lhe está associado. 

Nas frentes Nordeste, Sul/ Sudeste e Noroeste, a realidade é bem diferente pois verifica-se a 

existência de floresta, em que as fontes de ruído estão associadas às aves e outros animais. 

Em suma, as principais fontes de ruído identificadas na zona do projeto e na sua envolvente são: 

 Funcionamento normal da pedreira objeto de estudo: maquinaria diversa deste tipo de indústria 

(como por exemplo máquinas giratórias, perfuradoras – “rocs”, pás carregadoras, camiões, 

etc.) e centrais de britagem; 

 Laboração de outras atividades industriais similares; 

 Tráfego rodoviário associado à pedreira em estudo e ao desenvolvimento das outras atividades 

industriais e comerciais existentes neste local; 

 Vários ruídos da vizinhança, como pessoas e animais; 

 Circulação automóvel na rede viária envolvente e caminhos. 

A avaliação do ruído ambiental foi realizada de acordo com o Regulamento Geral do Ruído (RGR), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro (na sua redação atual). 

Os recetores sensíveis monitorizados encontram-se, ambos, na freguesia de Cervães, concelho de Vila 

Verde, tendo sido selecionados de forma a dar cumprimento ao plano de monitorização definido 

previamente para a unidade industrial atualmente licenciada, tendo em consideração os recetores 

sensíveis mais próximos da área a licenciar. 
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As medições para verificação do critério de incomodidade foram realizadas no período de referência 

diurno de acordo com o horário de laboração da atividade em análise. 

Para verificação do cumprimento do critério de exposição, os indicadores de ruído diurno-entardecer-

noturno e noturno, obtidos para os recetores sensíveis, foram comparados com os valores limite de 

exposição definidos no artigo 11.º do RGR e tido em consideração que o concelho de Vila Verde 

atribui, segundo o seu Plano Diretor Municipal em vigor, classificação de zona mista à área em análise. 

 

4.6.1.2. - Caracterização de Ruído Ambiental  

4.6.1.2.1 - Considerações Gerais 

A pedreira objeto de estudo encontra-se inserida numa zona industrial, estando nesta data já instaladas 

na sua periferia unidades industriais, que se encontravam em laboração normal durante o período de 

medição. 

A atividade exercida no local analisado é a de extração de pedra e produção de brita, com horário de 

trabalho exclusivamente diurno, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00, num total de 8 horas de 

funcionamento. 

Durante a medição do Ruído Ambiente, encontravam-se em funcionamento todos os equipamentos e 

máquinas utilizados. 

 

4.6.1.2.2 - Locais de Medição 

Os locais de medição foram selecionados na envolvente da Unidade Industrial em análise, tendo em 

atenção a maior proximidade. 

Quadro 18: Locais de medição 

Local de Medição Freguesia 

Coordenadas 
(Hayford-

Gauss Datum 
73) 

Tipo de 
Recetor 

Distância 
aproximada 
à fonte (m) 

Posição do 
recetor 

relativamente 
à atividade 
em análise 

R1 Cervães 
M: 34039 

P: 214663 

Conjunto de 
habitações 

155 
Sudoeste 

R2 Cervães 
M: 33546 

P: 214621 

Conjunto de 
habitações 

300 
Sudeste 
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Figura 17: Enquadramento espacial da área atual da pedreira e dos locais de medição R1 e R2 
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4.6.1.2.3 - Local de Medição R1 

No período diurno as principais fontes de ruído na proximidade do recetor R1 estão associadas à 

atividade em análise, à indústria transformadora da Mota-Engil (Pedreira “Bouça do Menino”, localizada 

500m a norte) e ao tráfego rodoviário da Avenida Sobral Ilhô localizada 15m a oeste do ponto de 

monitorização, tendo sido realizadas as medições em período de laboração da atividade em análise 

que, de acordo com a informação prestada pelo requerente, o funcionamento é homogéneo ao longo 

do período de laboração o que garante a representatividade da amostragem. 

Para a análise do critério de incomodidade, o ruído residual foi determinado em período de paragem da 

atividade em análise. 

No período do entardecer e noturno a fonte de ruído observada foi o tráfego rodoviário da Avenida 

Sobral Ilhô. 

Para verificação do cumprimento do critério de incomodidade os resultados obtidos foram analisados 

comparativamente com os valores limite de exposição definidos no artigo 13.º e Anexo I do 

Regulamento Geral do Ruído aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro (na sua redação 

atual). 

Com base nos dados meteorológicos são apresentadas as condições de propagação sonora da fonte 

para o recetor nos períodos em que foram efetuadas as medições. 

Quadro 19: Condições de propagação sonora da fonte para o recetor (R1) 

Fonte sonora considerada 
As fontes 
sonoras 

Altura do 
recetor Descrição 

Posicionamento 
da fonte 

Altura 

Pedreira de granito 
n.º 4837 

155m a nordeste 1 m 

Tráfego 
rodoviário da 

Avenida 
Sobral Ilhô. 

1,5 m 
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Quadro 20: Dados meteorológicos R1 

Data Período Análise Qualitativa Ventos 
Tipo de 

Propagação 

18-05-2015 

Diurno 

Ruído 
Particular 

Céu limpo 

Radiação moderada 

Vento fraco 

Superfície seca 

Quadrantes de nor-
noroeste a norte (pouco 
favorável);  

Velocidade média de 1 a 
3m/s  

Homogénea 

18-05-2015 

Diurno 

Ruído 
Residual 

Céu limpo 

Radiação moderada 

Vento fraco 

Superfície seca 

Quadrantes de nor-
noroeste a norte (pouco 
favorável);  

Velocidade média de 1 a 
3m/s  

Homogénea 

22-05-2015 

Diurno 

Ruído 
Particular 

Céu limpo 

Radiação moderada 

Vento fraco 

Superfície seca 

Quadrante variável;  

Velocidade média de 1 a 
3m/s  

Desfavorável 

27-05-2015 

Diurno 

Ruído 
Residual 

Céu limpo 

Radiação moderada 

Vento fraco 

Superfície seca 

Quadrante de norte 
(favorável);  

Velocidade média de 1 a 
3m/s  

Homogénea 

Nota: Os dados meteorológicos completos, ocorridos nos períodos de medição são apresentados no 

anexo 10.  

Quadro 21: Período diurno - ruído ambiente que inclui o ruído particular 

Código de 
Medição 

Data da 
Medição 

Início do 
período de 
medição 

Tempo de 
medição 

LAeq,Fast 

(dB(A)) 

LAeq, Imp 

(dB(A)) 

LAeq, Imp - 
LAeq,Fast 

(dB(A)) 

R1 - Med1 18-05-2015 15:55:15 0:15:00 60,3 62,8 2,5 

R1 – Med2 18-05-2015 16:10:55 0:15:00 60,4 62,6 2,2 

R1 – Med3 18-05-2015 16:26:51 0:15:00 58,9 60,7 1,8 

 59,9 62,1 2,2 

R1 - Med13 22-05-2015 13:42:17 0:15:00 57,7 60,6 2,9 

R1 - Med14 22-05-2015 13:57:33 0:15:00 58,0 61,5 3,5 

R1 - Med15 22-05-2015 14:13:09 0:15:00 58,8 60,7 1,9 

 58,2 61,0 2,8 

LAeq,fast (particular) 59,1  

Observações: 

O ruído particular não apresenta características tonais K1 = 0 dB(A)  

O ruído particular não apresenta características impulsivas K2 = 0 dB(A) 

LAr= LAeq,fast (particular) + K1 + K2 = 59,1 + 0 + 0 = 59,1 dB(A) 
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Quadro 22: Período diurno - ruído residual (R1) 

Código de 
Medição 

Data da 
Medição 

Início do 
período de 
medição 

Tempo de 
medição 

LAeq,Fast 

(dB(A)) 

LAeq, Imp 

(dB(A)) 

LAeq, Imp - 
LAeq,Fast 

(dB(A)) 

R1 – Med4 18-05-2015 17:00:31 0:15:00 59,8 61,4 1,6 

R1 – Med5 18-05-2015 17:17:09 0:15:00 59,4 62,5 3,1 

R1 – Med6 18-05-2015 17:33:27 0:15:00 57,9 60,4 2,5 

 59,1 61,5 2,4 

R1 - Med16 27-05-2015 12:02:31 0:15:00 56,9 60,7 3,8 

R1 - Med17 27-05-2015 12:17:55 0:15:00 57,0 59,5 2,5 

R1 - Med18 27-05-2015 12:33:08 0:15:00 56,6 59,4 2,8 

 56,8 59,9 3,1 

LAeq,fast (residual) 

LAr - LAeq,fast(residual) = 59,1 - 58,1 = 1 dB(A) 
58,1 

 

 

Quadro 23: Período diurno R1 

q (%)  D (dB(A)) 
Valor limite 

(dB(A)) 

LAr - LAeq,Fast 

(dB(A)) 

Resultado 
da 

Avaliação 

62 1 6 
1 Inferior ao 

limite 

q - valor da relação percentual entre a duração acumulada de ocorrência do ruído particular e a 
duração total do período 

D - valor determinado em função da relação percentual entre a duração acumulada de ocorrência do 
ruído particular e a duração total do período de referência 

Valor Limite - Valor Limite referente ao período Diurno + D = 5 + 1 = 6 dB(A)  

Observações: As conclusões apresentadas são válidas para as condições de funcionamento da fonte 
sonora em análise semelhantes às ocorridas durante os ensaios. 

Para verificação do critério de exposição máxima, os resultados obtidos foram analisados 

comparativamente com os valores limite de exposição definidos no artigo 11.º do Regulamento Geral 

do Ruído aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro (na sua redação atual). 

Com base nos dados meteorológicos são apresentadas as condições de propagação sonora da fonte 

para o recetor nos períodos em que foram efetuadas as medições. 

Quadro 24: Critério de exposição máxima R1 

Período 

Fonte sonora considerada Outras 
fontes 

sonoras 

Altura do 
recetor 

Descrição 
Posicionamento 

da fonte 
Altura 

Diurno Avenida 
Sobral Ilhô 

15 m a oeste 0,7 m 
Pedreira 

1,5 m 
Entardecer - 
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A distância entre a fonte e o microfone (dp) é inferior a 10 vezes a soma da altura da fonte (hs) com a 

altura do microfone (hr), isto é dp<10 (hs+hr), as condições meteorológicas não influenciam de forma 

significativa a propagação sonora entre a fonte e o recetor considerados. 

Quadro 25: Critério de exposição máxima: período diurno (R1) 

Código de 
Medição 

Data da 
Medição 

Início do 
período de 
medição 

Tempo de 
medição 

LAeq,Fast 

(dB(A)) 

LAeq,Fast 

(dB(A)) 

R1 – Med1 18-05-2015 15:55:15 0:15:00 60,3 

59,9 R1 – Med2 18-05-2015 16:10:55 0:15:00 60,4 

R1 – Med3 18-05-2015 16:26:51 0:15:00 58,9 

R1 - Med13 22-05-2015 13:42:17 0:15:00 57,7 

58,2 R1 - Med14 22-05-2015 13:57:33 0:15:00 58,0 

R1 - Med15 22-05-2015 14:13:09 0:15:00 58,8 

 LAeq,fast 59,1 

Observações: 

No dia 1, para o período diurno considerou-se: Cmet = 0 dB 

No dia 2, para o período diurno considerou-se: Cmet = 0 dB 

Ld 

59,1 

Nota: Não foi aplicada correção meteorológica (parâmetro Cmet) pois as condições meteorológicas não 

influenciam de forma significativa a propagação sonora entre a fonte e o recetor (dp<10(hs+hr). 

 

Quadro 26: Critério de exposição máxima: período entardecer (R1) 

Código de 
Medição 

Data da 
Medição 

Início do 
período de 
medição 

Tempo de 
medição 

LAeq,Fast 

(dB(A)) 

LAeq,Fast 

(dB(A)) 

R1 – Med7 18-05-2015 21:49:46 0:15:00 55,3 

55,9 R1 – Med8 18-05-2015 22:05:17 0:15:00 56,8 

R1 – Med9 18-05-2015 22:20:59 0:15:00 55,6 

R1 - Med19 27-05-2015 21:32:27 0:15:00 54,0 

54,0 R1 – Med20 27-05-2015 21:52:50 0:15:00 54,5 

R1 – Med21 27-05-2015 22:09:21 0:15:00 53,3 

Observações: 

No dia 1, para o período entardecer considerou-se: Cmet = 0 dB 

No dia 2, para o período entardecer considerou-se: Cmet = 0 dB 

Ld 

55,1 

Nota: Não foi aplicada correção meteorológica (parâmetro Cmet) pois as condições meteorológicas não 

influenciam de forma significativa a propagação sonora entre a fonte e o recetor (dp<10(hs+hr). 
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Quadro 27: Critério de exposição máxima: período noturno (R1) 

Código de 
Medição 

Data da 
Medição 

Início do 
período de 
medição 

Tempo de 
medição 

LAeq,Fast 

(dB(A)) 

LAeq,Fast 

(dB(A)) 

R1 – Med10 19-05-2015 00:03:37 0:15:00 53,4 

52,0 R1 – Med11 19-05-2015 00:19:11 0:15:00 51,5 

R1 – Med12 19-05-2015 00:35:22 0:15:00 50,7 

R1 – Med22 27-05-2015 23:01:20 0:15:00 50,0 

50,9 R1 – Med23 27-05-2015 23:16:59 0:15:00 51,2 

R1 – Med24 27-05-2015 23:33:42 0:15:00 51,3 

Observações: 

Para o período nocturno considerou-se: Cmet = 0 dB 
Ld 

51,5 

Nota: Não foi aplicada correção meteorológica (parâmetro Cmet) uma vez que de acordo com o “Guia Prático para 

Medições de Ruído Ambiente – no contexto do Regulamento Geral do Ruído tendo em conta a NP ISO 1996” não 

se aplica correção meteorológica para o período de referência noturno. 

 

Quadro 28: Resultado da avaliação (R1) 

Zona 
Valor Limite Valor Medido Resultado 

da 
Avaliação Lden (dB(A)) Ln (dB(A)) Lden (dB(A)) Ln (dB(A)) 

Mista 65 55 60 52 
Inferior ao 
valor limite 

 

Os recetores sensíveis, cujo campo sonoro foi caracterizado pelo local de medição R1, localizam-se no 

concelho de Vila Verde cujo Plano Diretor Municipal ratificado pela Declaração n.º 58/2015 classifica o 

local em estudo como zona mista em termos de componente sonora. 

Os valores medidos foram considerados representativos da situação de longa duração. 

 

4.6.1.2.4 - Local de Medição R2 

No período diurno as principais fontes de ruído na proximidade do recetor R2 estão associadas à 

atividade em análise, à indústria transformadora da Mota-Engil (Pedreira “Bouça do Menino”, localizada 

500m a norte) e às fontes naturais de ruído (cães e aves), tendo sido realizadas as medições em 

período de laboração da atividade em análise que, de acordo com a informação prestada pelo cliente, o 

funcionamento é homogéneo ao longo do período de laboração o que garante a representatividade da 

amostragem. 
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No período do entardecer e noturno não foram observadas fontes de ruído antropogénicas 

significativas. 

Para verificação do cumprimento do critério de incomodidade, os resultados obtidos foram analisados 

comparativamente com valores limite de exposição definidos no artigo 13.º e Anexo I do Regulamento 

Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro (na sua redação atual). 

Com base nos dados meteorológicos (ver anexo 10) são apresentadas as condições de propagação 

sonora da fonte para o recetor nos períodos em que foram efetuadas as medições. 

Quadro 29: Condições de propagação sonora da fonte para o recetor (R2) 

Fonte sonora considerada 
As fontes 
sonoras 

Altura do 
recetor Descrição 

Posicionamento 
da fonte 

Altura 

Pedreira de granito 
n.º 4837 

300 m a 
nordeste 

1 m 
Naturais (cães 

e aves) 
1,5 m 

 

Quadro 30: Dados meteorológicos R2 

Data Período Análise Qualitativa Ventos 
Tipo de 

Propagação 

22-05-2015 

Diurno 

Ruído 
Particular 

Céu limpo 

Radiação moderada 

Vento nulo 

Superfície seca 

Quadrante variável 

Velocidade média de 1 
a 3 m/s. 

Desfavorável 

27-05-2015 

Diurno 

Ruído 
Particular 

Céu limpo 

Radiação moderada 

Vento fraco 

Superfície seca 

Quadrante de noroeste 

(favorável) 

Velocidade média de 1 
a 3 m/s. 

Homogénea 

 

Quadro 31: Período diurno - ruído ambiente que inclui o ruído particular (R2) 

Código de 
Medição 

Data da 
Medição 

Início do 
período de 
medição 

Tempo de 
medição 

LAeq,Fast 

(dB(A)) 

LAeq, Imp 

(dB(A)) 

LAeq, Imp - 
LAeq,Fast 

(dB(A)) 

R2 - Med1 25-05-2015 13:41:04 0:15:00 39,3 43,0 3,7 

R2 – Med2 25-05-2015 13:56:23 0:15:00 41,1 44,4 3,3 

R2 – Med3 25-05-2015 14:11:34 0:15:00 39,5 42,0 2,5 

 40,0 43,2 3,2 

R2 – Med8 26-05-2015 14:36:42 0:15:00 41,1 43,1 2,0 

R2 – Med9 26-05-2015 14:51:52 0:15:00 39,5 42,1 2,6 

R2 - Med10 26-05-2015 15:08:20 0:15:00 40,3 41,9 1,6 

 40,3 42,4 2,1 

LAeq,fast (particular) 40,2  
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Observações: 

O ruído particular não apresenta características tonais K1 = 0 dB(A)  

O ruído particular não apresenta características impulsivas K2 = 0 dB(A) 

LAr= LAeq,fast (particular) + K1 + K2 = 40,2 + 0 + 0 = 40,2 dB(A) 

 

De acordo com o número 5 do artigo 13º o critério de incomodidade não se aplica, em qualquer dos 

períodos de referência, para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou inferior 

a 45 dB(A). 

As conclusões apresentadas são válidas para as condições de funcionamento da fonte sonora em 

análise semelhantes às ocorridas durante os ensaios. 

Para verificação do critério de exposição máxima, os resultados obtidos foram analisados 

comparativamente com os valores limite de exposição definidos no artigo 11.º do Regulamento Geral 

do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro (na sua redação atual). 

Com base nos dados meteorológicos são apresentadas as condições de propagação sonora da fonte 

para o recetor nos períodos em que foram efetuadas as medições. 

Quadro 32: Critério de exposição máxima R2 

Período 

Fonte sonora considerada Outras 
fontes 

sonoras 

Altura do 
recetor 

Descrição 
Posicionamento 

da fonte 
Altura 

Diurno Pedreira 
300 m a 
noroeste 

1 m 
Naturais 
(cães e 
aves) 

1,5 m 

Entardecer - - - 
Naturais 
(cães) 

1,5 m 

 

No período diurno a distância entre a fonte e o microfone (dp) é superior a 10 vezes a soma da altura 

da fonte (hs) com a altura do microfone (hr), isto é dp>10 (hs+hr), as medições devem ser efetuados 

preferencialmente sob condições favoráveis de propagação sonora. 
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Quadro 33: Critério de exposição máxima: período diurno (R2) 

Código de 
Medição 

Data da 
Medição 

Início do 
período de 
medição 

Tempo de 
medição 

LAeq,Fast 

(dB(A)) 

LAeq,Fast 

(dB(A)) 

R2 – Med1 22-05-2015 11:01:30 0:15:00 39,2 

39,1 R2 – Med2 22-05-2015 11:16:48 0:15:00 39,5 

R2 – Med3 22-05-2015 11:35:30 0:15:00 38,7 

R2 – Med4 27-05-2015 11:01:02 0:15:00 41,3 

40,3 R2 – Med5 27-05-2015 11:18:00 0:15:00 39,9 

R2 – Med6 27-05-2015 11:34:45 0:15:00 39,5 

Observações: 

No dia 1, para o período diurno considerou-se: Cmet = 0 dB 

No dia 2, para o período diurno considerou-se: Cmet = 0 dB 

Ld 

39,8 

 

Não foi aplicada correção meteorológica (parâmetro Cmet) pois as medições foram realizadas em 

condições de propagação sonora desfavoráveis e homogéneas. 

Quadro 34: Critério de exposição máxima: período entardecer (R2) 

Código de 
Medição 

Data da 
Medição 

Início do 
período de 
medição 

Tempo de 
medição 

LAeq,Fast 

(dB(A)) 

LAeq,Fast 

(dB(A)) 

R2 – Med7 27-05-2015 20:26:38 0:15:00 35,1 

35,0 R2 – Med8 27-05-2015 20:43:32 0:15:00 35,4 

R2 – Med9 27-05-2015 21:06:54 0:15:00 34,3 

Observações: 

No dia 1, para o período entardecer considerou-se: Cmet = 0 dB 
Ld 

35,0 

Nota: Não foi aplicada correção meteorológica (parâmetro Cmet) pois as medições foram realizadas sem qualquer 

fonte de ruído predominante identificada. 

Quadro 35: Critério de exposição máxima: período noturno (R2) 

Código de 
Medição 

Data da 
Medição 

Início do 
período de 
medição 

Tempo de 
medição 

LAeq,Fast 

(dB(A)) 

LAeq,Fast 

(dB(A)) 

R2 – Med10 27-05-2015 23:57:25 0:15:00 33,9 

32,9 R2 – Med11 28-05-2015 00:19:11 0:15:00 32,5 

R2 – Med12 28-05-2015 00:35:39 0:15:00 32,1 

Observações: 

Para o período noturno considerou-se: Cmet = 0 dB 
Ld 

32,9 

Nota: Não foi aplicada correção meteorológica (parâmetro Cmet) uma vez que de acordo com o “Guia Prático para 

Medições de Ruído Ambiente – no contexto do Regulamento Geral do Ruído tendo em conta a NP ISO 1996” não 

se aplica correção meteorológica para o período de referência noturno. 
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Quadro 36: Resultado da avaliação (R1) 

Zona 
Valor Limite Valor Medido Resultado 

da 
Avaliação Lden (dB(A)) Ln (dB(A)) Lden (dB(A)) Ln (dB(A)) 

Mista 65 55 41 33 
Inferior ao 
valor limite 

 

Os recetores sensíveis, cujo campo sonoro foi caracterizado pelo local de medição R2, localizam-se no 

concelho de Vila Verde cujo Plano Diretor Municipal ratificado pela Declaração n.º 58/2015 classifica o 

local em estudo como zona mista em termos de componente acústica. Os valores medidos foram 

considerados representativos da situação de longa duração. 

 

4.6.1.2.5 - Análise dos Resultados 

A avaliação do ruído ambiental da Pedreira de granito n.º 4837 foi efetuada de acordo com o RGR. 

Foram efetuadas medições junto de dois recetores sensíveis que representam os recetores mais 

expostos ao ruído proveniente da atividade ruidosa permanente. 

Para verificação do cumprimento do critério de exposição foram efetuadas medições nos períodos de 

referência diurno, entardecer e noturno. Os indicadores de ruído diurno-entardecer-noturno e noturno, 

obtidos para os recetores sensíveis monitorizados, foram comparados com os valores limite de 

exposição definidos no artigo 11.º do RGR, sendo possível verificar que, nos locais de monitorização, o 

valor se encontrava abaixo do valor limite. 

Para a verificação do critério de incomodidade foram realizadas medições no período de referência 

diurno, de acordo com a laboração da atividade em análise, sendo possível constatar que, para o 

recetor sensível R1 este critério é cumprido e para o recetor R2 o mesmo não se aplica. 

A avaliação do ruído ambiental realizada permitiu verificar que a atividade da pedreira em análise 

cumpre o artigo 13.º do RGR. 

 

4.6.2 - Vibrações 

Na atividade extrativa, os efeitos nocivos que as vibrações podem motivar em estruturas civis anexas, 

estão limitados pelo valor de pico de velocidade vibratória, prevista na NP-2074 de 1983, “Avaliação da 

Influência em Construções de Vibrações Provocadas por Explosões ou Solicitações Similares”. 
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As vibrações provocadas por explosivos são as que mais problemas de incomodidade provocam a 

terceiros, nomeadamente ao nível de edifícios vizinhos e do terreno, sendo muitas vezes motivo de 

conflitos graves entre a indústria e as populações.  

As vibrações causadas pela Pedreira de “Ilhô” resultam, fundamentalmente dos rebentamentos 

necessários para fragmentar a rocha granítica na zona de exploração. Esta operação só é executada, 

no caso de ser necessária a extração/desmonte de rocha maciça. 

Os rebentamentos provocam uma vibração do solo e a sobrepressão do ar. Assim, é inevitável a 

libertação de alguma energia vibracional para além da zona do rebentamento. Esta energia, apesar de 

não produtiva, e de representar apenas uma pequena percentagem da energia do explosivo, pode sob 

certas condições geológicas, viajar muitos quilómetros antes de atingir níveis de ruído vibracional 

inferiores ao ruído de fundo. 

A sobrepressão do ar é a sobreposição de uma série de impulsos produzidos após a detonação. O 

impulso de pressão resultante propaga-se pelo ar como uma onda sonora. As condições atmosféricas, 

as características do terreno e a vegetação afetam a sua propagação. Os rebentamentos são um 

motivo de preocupação para os residentes locais, mais do ponto de vista psicológico do que físico. 

 

4.6.2.1 - Medição e Avaliação das Vibrações 

A medição de vibrações foi realizada no dia 28 de maio de 2015, na área envolvente à “Pedreira de 

Granito N.º4837”, da influência em infraestruturas de vibrações provocadas por explosões ocorridas na 

mesma, no âmbito do procedimento de avaliação de impacte ambiental do projeto de ampliação da 

unidade extrativa, situada na freguesia de Cervães, concelho de Vila Verde, distrito de Braga. Foi, 

ainda, determinada a grandeza da onda sonora aérea produzida pelas explosões. 

Quadro 37: Caracterização da explosão 

Características dos Explosivos 

Tipo de explosivos Emulsão a granel e encartuchados 

Detonadores Nonel não elétrico 

Características dos furos 

N.º furos por explosão 54 

Espaçamento (m) 2,5 

Profundidade (m) 11 

Afastamento (m) 2,5 

Diâmetro (mm) 60 

Inclinação (%) 5 

Carga total da explosão (Kg) 2519 de emulsão a granel e 75 de encartuchados 
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Figuras 18 e 19: Local de rebentamento 

 

Quadro 38: Local de medição 

Local de Medição Tipo de recetor 

Coordenadas 

(Datum 73 – Hayford 
Gauss IPCC) 

Distância aproximada ao 
local de rebentamento 

(m) 

V1 Moradia unifamiliar 
M: 33554 

P: 214609 

270 

 

  

Figuras 20 e 21: Local de medição 
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Resultados obtidos: 

Quadro 39: Resultados obtidos 

Evento 

Data  28 de Maio de 2015 

Hora 11:44:11 

Valor máximo da 
velocidade de 

vibração (mm/s) 
4,00 

Pico de pressão 
sonora (dB) 

106 

 

4.6.2.2 - Apreciação dos Resultados e Conclusões 

Segundo a NP 2074 de 1983, e considerando que a tipologia das habitações na vizinhança da pedreira 

em análise se insere na classificação de construções correntes (ᵝ=1), que o terreno na área em estudo 

possui características de rochas e solos coerentes rijos (α=2) e que ocorrem menos de 3 explosões por 

dia (ᵞ=1), 

o valor máximo da velocidade de vibração a não exceder é de: 

 

Na “Pedreira de Granito n.º 4837” é expectável a realização, em média, de 2 rebentamentos por mês, 

não estando disponível qualquer contabilização do número de pegas em pedreiras vizinhas. A pega de 

fogo monitorizada ocorreu às 11h44m do dia 28 de maio de 2015. 

O valor registado foi de 4,00 mm/s, sendo desta forma, inferior ao valor limite de 20 mm/s. 

Deste modo, pode concluir-se que o rebentamento avaliado cumpriu o estabelecido na Norma 

Portuguesa 2074 de 1983, não sendo geradora de vibrações suscetíveis de causar fendilhação, não 

danificando as construções situadas na vizinhança da pedreira em análise. 

A onda sonora mais elevada registada gerou um valor máximo de 106dB. Não existe um valor limite 

definido na legislação portuguesa para a onda sonora provocada por explosões, no entanto para 

avaliar a sua ordem de grandeza o valor obtido pode ser comparado com o valor limite proposto pelo 

regulamento federal dos Estados Unidos da América, de 133dB, para zonas habitacionais (Code of 

Federal Regulations - Title 30: Mineral Resources - 30 CFR 817.67 - Use of explosives: Control of 

adverse effects, 1983), verificando-se que neste caso é inferior. 
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4.7 - FAUNA, FLORA E VEGETAÇÃO, HABITATS E BIODIVERSIDADE 

A região onde se encontra a zona de intervenção apresenta um modelo de dispersão habitacional 

muito típico na região do Minho. Este modelo caracteriza-se pela ocorrência de fogos ao longo das vias 

de comunicação, na base das principais elevações do território e na proximidade de pequenas hortas 

ou pequenos campos de produção agrícola em regime de minifúndio.  

A diversidade florística de uma determinada região é o resultado da interação dos vários fatores 

bióticos e abióticos e é um bom indicador da ação antrópica aí existente. Deste modo, as comunidades 

vegetais apresentam-se como espontâneas, naturais ou seminaturais, constituídas por espécies 

autóctones e naturalizadas, ou ainda como comunidades com influência antropogénica, onde a 

estrutura e composição das mesmas depende da ação humana. 

Os incêndios são uma constante das últimas décadas e afetam decisivamente as manchas florestais e 

a biodiversidade das serranias da envolvente da zona de intervenção. De facto, a proliferação repetida 

de fogos florestais só favorece o desenvolvimento de espécimes pirófilos, como, por exemplo, as 

giestas e os espécimes vegetais e arbóreos dotados de maiores capacidades para conquistar territórios 

com solos mais escléticos e mais pobres em água. É o caso do eucalipto (Eucaliptus sp.) e das acácias 

(Acacia sp.) que, por esse motivo, são classificadas de espécies invasoras. 

A área envolvente da zona de intervenção é uma área de baixo interesse ecológico, na generalidade, 

devido às condições particulares de vegetação e solos, que condicionam a presença de um catálogo 

faunístico pouco diversificado. 

A zona de intervenção apresenta sinais muito visíveis de incêndios recorrentes, que criam condições 

para a proliferação de um tojal-giestal, o que é frequente nas fases de sucessão aos bosques 

dominados, em tempos, por Quercus robur. Refira-se que este fator tem consequências muito nefastas 

para os catálogos florísticos e faunísticos, com efeitos igualmente nefastos ao nível da erosão dos 

solos, perturbação de linhas de água, etc.. 

A riqueza dos jazigos minerais da região é sobejamente conhecida e tem sido explorada desde há 

muito tempo. São várias as “cicatrizes” da exploração desses recursos minerais na envolvente da zona 

de intervenção, o que poderá implicar um passivo ambiental cumulativo e que deverá ser analisado no 

presente descritor.  

O clima da região apresenta características de influência atlântica, ou seja, menores amplitudes 

térmicas e alguma pluviosidade, o que é característico do litoral Norte de Portugal. 

As acessibilidades rodoviárias que servem a zona de intervenção localizam-se na proximidade, entre 

elas uma autoestrada. 
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A planta geral permite enquadrar a zona de intervenção na área da Pedreira 4837 – ver anexo 15. 

  

Figuras 22 e 23: Aspeto geral da envolvente da zona de intervenção com destaque para a 
proliferação da floresta de eucalipto, duas lagoas e a instalação de maquinaria de 

transformação de matérias-primas. 

 

 

Figura 24: Aspeto geral da área de intervenção 

 

4.7.1 - Metodologia 

A necessidade de reconhecimento e avaliação de toda a zona de intervenção no âmbito do presente 

estudo levou a que se efetuassem visitas à unidade extrativa e em locais próximos. A recolha de 

informação foi efetuada com base em trabalho de campo e em pesquisas bibliográficas. As saídas de 

campo realizaram-se em 2014. 
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A metodologia adotada na componente de flora e vegetação incluiu, para além da pesquisa 

bibliográfica, trabalhos de campo com vista à identificação dos espécimes ocorrentes.  

Definiu-se um transecto a percorrer para recolha de dados faunísticos. Esse transecto desenvolveu-se 

exteriormente à área das duas pedreiras adjacentes e é circular.  

Considerou-se possível a ocorrência de espécies de anfíbios cuja área de distribuição e habitats 

preferenciais (Crespo & Oliveira, 1989, Godinho et al, 1999 e Loureiro et al. 2010) estão de acordo, 

respetivamente, com a localização e características da área em questão. A metodologia adotada para a 

inventariação dos répteis foi semelhante à utilizada para os anfíbios. Neste inventário os dados 

bibliográficos foram particularmente importantes porque muitas espécies são difíceis de observar, em 

especial nesta época do ano. Mais uma vez, considerou-se como possível a ocorrência de espécies 

cuja distribuição nacional abrange a zona de intervenção (Crespo & Oliveira, 1989, Godinho et al, 1999 

e Loureiro et al. 2010) e cuja gama de exigências ecológicas se enquadra com as características dos 

habitats que aí se encontram.  

Para a recolha de informação sobre o grupo das aves, o trabalho resumiu-se a contactos visuais ou 

auditivos com as diferentes espécies, para além de ter sido complementada com a consulta de 

bibliografia especializada (Catry et. al., 2010 e Equipa Atlas, 2008) e recolha de informação na zona de 

intervenção e na envolvente. 

Procedeu-se à verificação de marcas e rastos/ peugadas/ dejetos ao longo de um transecto na periferia 

da zona de intervenção e no seu interior. Foram igualmente feitos alguns inquéritos às populações para 

avaliar a presença de mamíferos na zona de intervenção, tendo havido um trabalho de correlação 

destes com a vegetação e a área em questão. 

 

4.7.2 - Enquadramento Biogeográfico 

Em termos biogeográficos a zona de intervenção pertence à Região Eurossiberiana, mais 

concretamente, ao Superdistrito Miniense Litoral (Quercetea, 1998). A região onde se insere a zona de 

intervenção é classificada de acordo com o esquema biogeográfico de Costa (Costa et al., 1998) 

apresentado de seguida (Quercetea, 1998), encontrando-se entre as seguintes unidades, da mais geral 

para a mais específica.  

Região Eurosiberiana 

Sub-região Atlântico-medioeuropeia 

Superprovíncia Atlântica 
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 Província Cantabro-Atlântica 

Subprovíncia Galaico-Asturiana 

Sector Galaico-Português 

Subsector Miniense 

Superdistrito Miniense litoral 

Do ponto de vista bioclimático, o subsector Miniense, onde se localiza a área de estudo, encontra-se no 

andar termotemperado variante submediterrânica hiperoceânico a oceânico e possui um ombro tipo 

húmido a hiperhúmido. 

Relativamente às regiões fitogeográficas, adotadas por Franco (1971-2003), a zona de intervenção 

situa-se no Noroeste Ocidental. 

No que diz respeito à vegetação, a série dinâmica, descrita para este subsector com as características 

biofísicas do terreno, é a meso e termomediterrânica Rusco aculeati-Querceto roboris quercetosum 

suberis Sigmetum, cuja etapa clímax é a associação Rusco aculeati-Quercetum roboris quercetosum 

suberis, que por regressão dá lugar aos giestais do Ulici latebracteati-Cytisetum striati e aos tojais 

endémicos do Ulicetum latebracteatominoris, Erico umbellatae-Ulicetum latebracteati e Erico 

umbellatae-Ulicetum micranthi. Poderiam ainda surgir os tojais do Ulici europaei-Ericetum cinereae e os 

urzais-tojais do Ulici minoris-Ericetum umbellatae.  

Nos solos com hidromorfismo poderia ocorrer o urzal higrófilo Cirsio filipenduli-Ericetum ciliaris. Como 

última etapa de substituição surgiria o arrelvado anual do Airo praecocis-Sedetum arenarii (Costa et al., 

1998). 

Nenhuma destas formações foi identificada na zona de intervenção devido à quase total ausência das 

suas espécies características e fisionomia próprias. 

De facto, apenas surgem alguns exemplares de Quercus suber (sobreiro) na zona de intervenção e 

que representam, vestigialmente, a Rusco aculeati-Quercetum roboris quercetosum suberis. Com 

maior visibilidade surgem os tojos e giestas que correspondem a etapas de substituição da supra-

referida Associação fitossociológica. Muito raramente surgem alguns exemplares de Quercus robur, 

que seria o espécime dominante da floresta atlântica antes da antropogenização. A baixa riqueza 

específica e a presença de espécies ruderais encontradas são bioindicadores da forte antropização 

que o terreno sofreu. 
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4.7.3 – Caracterização Ecológica Genérica 

A envolvente da zona de intervenção encontra-se profundamente adulterada sob o ponto de vista 

ecológico e, em particular, devido às consequências da ação humana. O aparecimento periódico de 

incêndios é a uma dessas consequências e, talvez, a mais impactante, tal como a profusão de estradas 

e habitações em Cervães e em toda a envolvente Sul e Norte da Serra da Gatanha e do Monte do 

Calvo. 

A maior consequência que advém dos incêndios que têm devastado a região é o reforço do domínio do 

Eucaliptus globulus (eucalipto) sobre os restantes espécimes silvícolas. De facto, são escassos os 

exemplares de Quercus robur (carvalho-roble) na floresta da envolvente da zona de intervenção, esta 

que seria o espécime-climax da floresta temperada-húmida do Noroeste Peninsular. Com esta 

alteração verificou-se também uma substituição dos sub-cobertos que acompanhavam os carvalhos 

por tojais-giestais, que constituem, hoje, as etapas sub-seriais dos bosques climácicos referenciados 

para a região e que seriam dominados pelo Q. robur (carvalho-roble).   

 

  

Figuras 25 e 26: Coberto de E. globulus e tojais-giestais na proximidade da área de intervenção 

 

No presente estudo a área de intervenção constitui uma expansão de uma área extrativa que se 

encontra atualmente em laboração e que iniciara a sua atividade há algumas dezenas de anos. Daqui 

há a considerar diversas implicações ambientais decorrentes desta situação, entre elas o efeito de 

impactes cumulativos e as possíveis consequências ambientais resultantes da expansão da atividade 

extrativa para áreas que encerram já grandes passivos ambientais. Interessa ainda referir que na 

proximidade da área de intervenção ocorrem ainda duas outras unidades de extração, o que, por si só, 

consubstancia passivos ambientais cumulativos. 
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Figuras 27 e 28: Área de extração de jazigos minerais em exploração e adjacente à zona de 
intervenção com pormenores da atividade extrativa 

 

  

Figuras 29 e 30: Acumulação de sedimentos e implantação de central de britagem na 
proximidade da zona de intervenção 

 

A presença de duas lagoas na proximidade da zona de intervenção é importante para a fauna local, 

pois garante o fornecimento de água a todos os seres vivos ocorrentes na envolvente e ainda serve de 

habitat a outros espécimes adaptados a habitats aquáticos (anfíbios, alguns répteis e pequenos 

roedores). A lagoa 1 (ver a planta geral no anexo 15) serve ainda para depósito de sedimentos 

resultantes da atividade extrativa na tentativa de repor as cotas de terreno iniciais, tal como está 

patente nas figuras seguintes. Estas imagens ilustram essas duas lagoas e a estreita faixa de 

vegetação ripícola que se desenvolveu nas suas margens. 
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Figuras 31 e 32: Duas lagoas ocorrentes na proximidade da área de intervenção e da 
responsabilidade do proponente – lagoas 1 e 2 

 

A zona de intervenção consiste numa pequena mancha florestal dominada pelo coberto de Eucaliptus 

globulus (eucalipto) e sub-cobertos de Pteridium aquilinum (feto), Ulex europaeus (tojo) e Cytisus sp. 

(giestas) e Rubus ulmifolius (silva). No coberto arbóreo ocorrem, pontualmente, alguns exemplares de 

Pinus pinaster (pinheiro-bravo), Quercus suber (sobreiro) e, muito raramente, Quercus robur (carvalho-

roble). As figuras seguintes são exemplificativas, sendo que na figura 33, expõe-se a frente de obra na 

presença de cobertos vegetais, enquanto na figura 34 se pode observar com maior detalhe a 

constituição desse coberto arbóreo e sub-coberto. 

  

Figuras 33 e 34: Duas lagoas ocorrentes na proximidade da área de intervenção e da 
responsabilidade do proponente – lagoas 1 e 2 
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Figura 35: Dois exemplares de Q. suber em plena zona de intervenção 

 

Figura 36: Exemplar de Q. robur na zona de intervenção 

 

Em territórios mais planos e irrigados da envolvente mais afastada da zona de intervenção subsistem 

pequenas áreas agrícolas que são sazonalmente intervencionadas. Consequentemente apresentam 

culturas que variam durante o ano. Predomina a cultura do milho em regime extensivo e a produção de 

pastos. Estas manchas assumem-se como fatores de diversidade vegetal e faunística, sendo 

responsáveis pela atração de diversas aves e outros seres vivos. 
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4.7.4 – Flora e Vegetação 

4.7.4.1 - Vegetação Atual 

A diversidade de biótopos na zona de intervenção é muito baixa, em especial, por razões 

antropogénicas. A zona de intervenção não alberga nenhuma variedade de endemismos regionais e/ 

ou ibéricos. O único taxon que é protegido por lei é o Quercus suber (sobreiro), que aparece com baixa 

frequência na zona de intervenção. 

As comunidades arbustivas que constituem normalmente a primeira etapa de substituição dos bosques 

climácicos são: os giestais de flor amarela, constituídos por Cytisus scoparius (giesteira das 

vassouras), Cytisus striatus (giesta-amarela) e são precisamente esses que sobressaem na zona de 

intervenção. 

Quadro 40: Espécies vegetais ocorrentes na zona de intervenção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o reconhecimento florístico efetuado em 2014, constata-se que a zona de intervenção 

inclui, pelo menos, os taxa, que constam do quadro 41. Como se pode observar, o inventário florístico é 

despido de interesse conservacionista e não contempla qualquer endemismo ou espécie protegida.  

Bromus rigidus Chenopodium album 

Crepis cappilaris Aira caryophyllea 

Halimium umbellatum Crepis lampsanoides 

Halimium ocymoides Quercus robur 

Vulpia spp. Cytisus striatus 

Ulex europaeus Cytisus scoparius 

Holcus spp. Pteridium aquilinum 

Poa annua Eragrostis megastachya 

Arrhenatherum elatius Pseudarrhenatherum longifolium 

Lolium multiflorum Rosa sp. 

Lolium perenne Hedera helix 

Avena sativa Verbascum thapsus 

Rubus ulmifolius Rumex sp. 

Rumex angiocarpus Salix salviifolia 

Rumex obtusifolius Sedum forsteranum 

Umbilicus rupestris Vicia sativa 

Pinus pinaster Tolpis barbata 

Holcus sp. Leontodon longirostris 

Plantago major Cytisus multiflorus 
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4.7.5 - Fauna  

A zona de intervenção dispõe de poucas condições adequadas ao estabelecimento de comunidades 

animais com interesse conservacionista. O grau de intervenção humana na zona de intervenção e na 

envolvente condiciona a presença faunística mas nem sempre esse fator se traduz no afastamento de 

seres vivos. Em algumas situações, a atratividade para a fauna fora reforçada pela criação de novos 

habitats, como é o exemplo das lagoas adjacentes à zona de intervenção. 

Os trabalhos de inventariação da fauna resultam da recolha de dados efetuada durante as saídas de 

campo e do exercício de correlação dos habitats ocorrentes com os elencos faunísticos potenciais e da 

recolha de informação nas fontes bibliográficas especificadas. 

Para cada espécie inventariada foi referido o estatuto de conservação em Portugal (segundo o Livro 

Vermelho dos Vertebrados de Portugal do ICN, 2006), para além do seu estatuto nas Convenções 

Internacionais de Bona, Berna, CITES e Diretiva Aves. Apresenta-se resumidamente, em Anexo, uma 

súmula dos critérios de classificação usados nos catálogos faunísticos apresentados.  

 

4.7.5.1 – Herpetofauna 

Na zona de intervenção regista-se um reduzido número de espécimes da herpetofauna, como foi 

verificado através do trabalho de campo. Refira-se que a tipologia da área de intervenção – área 

florestal - limita a ocorrência de espécimes dependentes de água, como é o caso dos anfíbios e de 

alguns répteis e da herpetofauna que tem preferência por áreas terrícolas. 

A proximidade a duas lagoas na envolvente da zona de intervenção poderá representar a possibilidade 

de ocorrência de alguns exemplares da herpetofauna local, como anuros (B. bufo, R. iberica, R. perezi 

e A. obstetricans) e urodelos (T. boscai, T. marmoratus e T. helveticus). Todavia, e apesar de se notar 

o florescimento de vegetação aquática na periferia dessas lagoas, tem ocorrido o depósito de 

sedimentos e lamas nessas mesmas lagoas, o que compromete essa recuperação. 

Os exemplares potencialmente ocorrentes na zona de intervenção encontra-se identificados no quadro 

41.  
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Quadro 41: Inventário dos espécimes de herpetofauna potencialmente ocorrentes na zona de 
intervenção 

Espécie Nome vulgar BONA BERN
A 

LVVP DH 

Chioglosssa lusitanica Salamandra-lusitânica - II VU B-II, B-IV 

Anguis fragilis Licranço - III LC - 

Podarcis hispanica Lagartixa-ibérica - III LC B-IV 

Podarcis bocagei Lagartixa-ibérica - III LC - 

Malpolon 
monspessulanus 

Cobra-rateira - III LC - 

Lacerta shreiberi Lagarto-de-água - II LC B-II, B-IV 

Bufo bufo Sapo - III LC - 

Rana iberica Rã-ibérica - II LC B-IV 

Rana perezi Rã-verde - III LC B-V 

Alytes obstetricans Sapo-parteiro - II LC B-IV 

Elaphe scalaris Cobra-de-escada - III LC - 

Triturus boscai Tritão-de-ventre-laranja - III LC - 

Triturus marmoratus Tritão-marmorado - III LC B-IV 

Triturus helveticus Tritão-de-patas-espalmadas - III VU - 

 

Constata-se que são doze os espécimes apresentados detêm o estatuto Pouco Preocupante (LC) em 

Portugal e dois espécimes com o estatuto Vulnerável (VU), embora todos eles constem dos Anexos II 

ou III da Convenção de Berna. Nenhum espécime está mencionado na Convenção de Bona e metade 

dos espécimes está inscrito na Diretiva Habitats.  

Efetivamente, as condições da zona de intervenção e da envolvente próxima não se adequam à 

ocorrência de determinados espécimes mais sensíveis, como é o caso de C. lusitanica, L. schreiberi, R. 

iberica, A. obstetricans e os três espécimes de tritões identificados no quadro 41. De facto, o ciclo de 

vida destes espécimes depende diretamente da presença de água em boas condições de pureza e isso 

não acontece na zona de intervenção e nas imediações. Ainda assim, verificamos a ocorrência de B. 

bufo, Podarcis sp. e R. perezi durante a realização dos trabalhos de campo, embora só os exemplares 

de Podarcis sp. se encontrassem dentro da zona de intervenção e os restantes exemplares junto de 

uma das lagoas. 

 

4.7.5.2 – Avifauna 

Potencialmente é este grupo faunístico que possui maior representatividade na zona de intervenção, de 

acordo com o Atlas das Aves nidificantes em Portugal. 
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Estão registadas 54 espécies de aves, das quais 25 são nidificantes, nove apresentam nidificação 

provável na região e 20 espécimes têm uma nidificação possível. A maioria dos espécimes 

inventariados é do tipo florestal. 

No quadro 42 estão referidas as espécies de aves com presença na região e que têm nidificação 

confirmada, de acordo com os autores consultados e as informações recolhidas in situ durante os 

trabalhos de campo. Estas foram classificadas segundo as Convenções Internacionais mais 

importantes e o Livro Vermelho de Vertebrados de Portugal.  

Em resultado dos trabalhos de campo desenvolvidos, foram avistados na zona de intervenção os 

seguintes espécimes: S. decaocto, M. cinerea, P. modularis, E. rubecula, D. urbicum, M. alba, P. 

domesticus, T. merula, S. turtur, C. palumbus, C. juncidis, S. undata e P. pica. 

Quadro 42: Inventário dos espécimes de avifauna potencialmente nidificantes na zona de 
intervenção de acordo com o Atlas das Aves nidificantes em Portugal 

Nome vulgar Nome específico BONA 
BERN

A 
LVVP CITES D A 

Pato-real Anas platyrynchos II III LC - D 

Gavião Accipiter nisus II II LC IIA - 

Galinha-d’água Gallinula chloropus - III LC - D 

Pombo-das-rochas Columba livia - III DD D 1 

Rola-turca Streptopelia decaocto - III LC - - 

Andorinha-das-barreiras Riparia riparia - II LC - - 

Alvéola cinzenta Motacilla cinerea - II LC - - 

Ferreirinha Prunella modularis - II LC - - 

Andorinha-dos-beirais Delichon urbicum - II LC - - 

Estorninho-preto Sturnus unicolor - II LC - - 

Pardal-comum Passer domesticus - - LC - - 

Chapim-carvoeiro Parus ater - II LC - - 

Andorinha-das-chaminés Hirundo rustica - - LC - - 

Andorinhão-preto Apus apus - III LC - - 

Pintassilgo Carduelis carduelis - II LC - - 

Melro Turdus merula II III LC - II/2 

Pisco-de-peito-ruivo Erithacus rubecula II II LC - - 

Álveola-branca Motacilla alba - II LC - - 

Carriça Troglodytes troglodytes - II LC - - 

Rabirruivo-comum Phoenicurus ochruros II II LC - - 

Cartaxo-comum Saxicola torquatus II II LC - - 

Toutinegra-de-barrete Sylvia atricapilla II II LC - - 

Milheirinha Serinus serinus - II LC - - 

Verdilhão Carduelis chloris - II LC - - 

Trigueirão Emberiza calandra - III LC - - 
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Quadro 43: Inventário dos espécimes de avifauna com probabilidade ou possibilidade de 
nidificação na zona de intervenção de acordo com o Atlas das Aves 

Nome vulgar Nome específico BONA 
BERN

A 
LVVP CITES D A 

Pato-real Anas platyrynchos II III LC - D 

Gavião Accipiter nisus II II LC IIA - 

Galinha-d’água Gallinula chloropus - III LC - D 

Pombo-das-rochas Columba livia - III DD D 1 

Rola-turca Streptopelia decaocto - III LC - - 

Andorinha-das-barreiras Riparia riparia - II LC - - 

Alvéola cinzenta Motacilla cinérea - II LC - - 

Ferreirinha Prunella modularis - II LC - - 

Andorinha-dos-beirais Delichon urbicum - II LC - - 

Estorninho-preto Sturnus unicolor - II LC - - 

Pardal-comum Passer domesticus - - LC - - 

Chapim-carvoeiro Parus ater - II LC - - 

Andorinha-das-chaminés Hirundo rustica - - LC - - 

Andorinhão-preto Apus apus - III LC - - 

Pintassilgo Carduelis carduelis - II LC - - 

Melro Turdus merula II III LC - II/2 

Pisco-de-peito-ruivo Erithacus rubecula II II LC - - 

Álveola-branca Motacilla alba - II LC - - 

Carriça Troglodytes troglodytes - II LC - - 

Rabirruivo-comum Phoenicurus ochruros II II LC - - 

Cartaxo-comum Saxicola torquatus II II LC - - 

Toutinegra-de-barrete Sylvia atricapila II II LC - - 

Milheirinha Serinus serinus - II LC - - 

Verdilhão Carduelis chloris - II LC - - 

Trigueirão Emberiza calandra - III LC - - 
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Quadro 44: Inventário dos espécimes de avifauna com probabilidade ou possibilidade de 
nidificação na zona de intervenção de acordo com o Atlas das Aves nidificantes em Portugal 

 

São 25 as aves listadas no quadro 43 das quais 24 têm um estatuto de proteção Pouco Preocupante 

(LC) em Portugal, sendo que apenas os espécimes C. livia possui o estatuto (DD) – Informação 

Insuficiente. 

 

 

Nome vulgar Nome específico Nidificação BONA BERNA LVVP CITES D A 

Perdiz Alectoris rufa Provável - III LC - D 

Águia-de-asa-redonda Buteo buteo Provável II II LC IIA - 

Águia-calçada Hieraateus pennatus Possível II II NT IIA A-1 

Ógea Falco subbuteo Possível II II VU III - 

Pombo-torcaz Columba palumbus Possível - - LC - 1 

Rola-brava Streptopelia turtur Provável - III LC A D 

Cuco Cuculus canorus Provável - III LC - - 

Coruja-do-mato Strix aluco Possível - II LC - - 

Poupa Upupa epops Possível - II LC - - 

Peto-real Picus viridis Possível - II LC - - 

Pica-pau-malhado Dendrocopos major Possível - II LC - - 

Rouxinol-comum Luscinia megarhynchos Possível II II LC - - 

Tordo-pinto Turdus philomelos Possível II III LC - D 

Tordoveia Turdus viscivorus Possível - III LC - D 

Fuinha-dos-juncos Cisticola juncidis Provável II II LC - - 

Felosa-poliglota Hippolais polyglotta Provável II II LC - - 

Toutinegra-do-mato Sylvia undata Possível - II LC - A-1 

Toutinegra-dos-
valados 

Sylvia melanocephala 
Possível 

II II LC - - 

Estrelinha-real Regulus ignicapilla Possível II II LC - - 

Chapim-azul Parus caeruleus Possível - II LC - - 

Trepadeira-do-sul Certhia brachydactyla Possível - II LC - - 

Papa-figos Oriolus oriolus Possível - II LC - - 

Gaio Garrulus glandarius Provável - - LC - - 

Pega Pica pica Possível - - LC - D 

Pardal-montês Passer montanus Possível - III LC - - 

Tentilhão Fringilla coelebs Provável - III LC - - 

Pintarroxo Carduelis cannabina Provável - II LC - - 

Escrevedeira-de-
garganta-amarela 

Emberiza cirlus 
Possível 

- II LC - - 

Cia Emberiza cia Possível - II LC - - 
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A maior parte das aves listada estão englobadas nos Anexos da Convenção de Berna, exceto os 

espécimes mais comuns na região, P. domestiscus e H. rustica, sete espécimes constam da 

Convenção de Bona, dois espécimes estão referenciados na CITES (A. nisus e C. livia) e quatro 

espécimes potencialmente ocorrentes na zona de intervenção constam da Diretiva Aves (G. chloropus. 

A. platyrynchos. C. livia e T. merula). 

Trata-se, efetivamente, de um elenco avifaunístico de reduzido interesse conservacionista em função 

das características da zona de intervenção. Estes espécimes apresentam excelentes capacidades de 

adaptação à zona de intervenção. Registe-se que a maioria das aves inventariadas são Passeriformes 

relativamente comuns em Portugal.  

No quadro 44 estão listados os espécimes com nidificação provável e possível na região envolvente à 

zona de intervenção, ainda de acordo com os autores consultados e os trabalhos de campo levados a 

cabo no mês de Novembro. Estas foram classificadas segundo as Convenções Internacionais mais 

importantes e o Livro Vermelho de Vertebrados de Portugal.  

São 29 as aves listadas no quadro 44, das quais nove têm uma nidificação considerada provável na 

zona de intervenção e as restantes têm uma nidificação possível. São 27 as aves que apresentam 

estatuto de proteção Pouco Preocupante (LC) em Portugal, sendo que apenas os espécimes H. 

penatus e H. subbuteo apresentam os estatutos Não Ameaçado e Vulnerável, respetivamente. 

A maior parte das aves listada estão englobadas nos Anexos da Convenção de Berna, exceto os 

espécimes mais comuns na região, C. palumbus, P. pica e G. glandarius, nove espécimes constam da 

Convenção de Bona, quatro estão inscritos na CITES (H. pennatus, B. búteo, F. subbuteo e S. turtur) e 

oito constam da Diretiva Aves. 

Trata-se de um elenco avifaunístico de reduzido interesse conservacionista em função das 

características da zona de intervenção, apesar do presente inventário incluir duas aves de rapina. 

Em suma, o inventário avifaunístico, com nidificação confirmada, provável e possível na região, é 

claramente de somenos importância sob o ponto de vista conservacionista. 

 

4.7.5.3 – Mamíferos 

A fauna mamológica é pouco diversificada na zona de intervenção não tendo sido inventariada 

nenhuma espécie com estatuto de proteção sensível. Refira-se que não foram inventariados os 

morcegos por não se ter detetado grutas e abrigos adequados à permanência/ reprodução/ hibernação 

dos espécimes. 
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Durante os trabalhos de campo foram identificadas algumas pequenas “latrinas” de Oryctolagus 

cuniculus (coelho-bravo), dejectos de Vulpes vulpes (raposa) e marcas no solo de um ungulado, 

provavelmente, Sus scrofa (javali). 

A inclusão de diversos espécimes no quadro 45 deve-se a uma presença ocasional na envolvente da 

zona de intervenção embora possam ser mais frequentes em áreas limítrofes mais afastadas. 

 

Quadro 45: Inventário dos espécimes de mamofauna potencialmente ocorrentes na zona de 
intervenção 

Nome vulgar Espécie LVVP Bona Berna 

Toupeira Talpa occidentalis LC - - 

Ratazana-castanha Rattus norvegicus NA - - 

Rato-do-campo Apodemus sylvaticus LC - - 

Coelho-bravo Oryctolagus cuniculus 
 
 

Cunniculuscuniculus 

NT - - 

Ouriço-cacheiro Erinaceus europaeus LC - - 

Raposa Vulpes vulpes LC - - 

Javali Sus scrofa LC - - 

Musaranho-de-dentes-brancos Crossidura russula LC - - 

Rato-do-campo-de-rabo-curto Microtus agrestis LC - - 

 

O quadro 45 inclui nove espécimes. Todas as espécies apresentam um estatuto Pouco Preocupante 

(LC) em Portugal, excepto Oryctolagus cuniculus (NT) e Rattus norvegicus (NA). Foram encontrados 

alguns trilhos de micromamíferos na zona de intervenção, não tendo possível identificar outros 

exemplares devido à inexistência de agregópilas na zona de intervenção. 

 

4.7.5.4 – Habitats 

A envolvente da zona de intervenção apresenta uma baixa importância florística e manchas de 

vegetação extremamente mal preservadas, com predomínio claro de Eucaliptus globulus (eucalipto) e 

subcobertos xerófilos de tojal-giestal-fetal. Como já fora referido anteriormente, os incêndios florestais 

têm condicionado decisivamente o desenvolvimento e a constituição das bolsas de floresta, criando 

condições para que este espécime predomine em absoluto. Acresce a ocorrência de duas rodovias, 

uma das quais de elevada capacidade e algumas parcelas de território com ocupação habitacional. 

Registe-se a ausência de áreas agrícolas das imediações próximas da zona de intervenção, sendo que 

estas prevalecem nas áreas mais férteis (e mais baixas) da freguesia de Cervães. 
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Na zona de intervenção não ocorre nenhum habitat referenciado no Plano Setorial da Rede Natura 

2000, em função das características biofísicas do território e da intervenção humana anterior. 

A Carta de Habitats, apresentada no anexo 15, é representativa das principais manchas de habitats na 

envolvente da zona de intervenção. 

 

4.8 - SOLOS 

Quando se pretende alterar o uso dos solos é essencial identificar o seu uso atual, a tipologia do solo 

originário e a respetiva aptidão. As diversas aptidões dos solos frequentemente não coincidem com a 

ocupação verificada, o que por vezes cria alguns conflitos entre as potencialidades dos solos, os usos 

que têm efetivamente e as restrições impostas pela lei. Portanto, torna-se fundamental analisar este 

recurso visando o seu melhor e mais eficiente aproveitamento.  

De forma a analisar o presente descritor recorreu-se à cartografia existente, designadamente à Carta 

de Solos e Carta de Aptidão da Terra de Entre Douro e Minho (escala 1/25 000) da Direção Regional 

de Agricultura de Entre Douro e Minho (DRAEDM), que “segundo os autores, as unidades 

taxonómicas, classificação e caracterização utilizadas e às quais nos iremos referir, estão em 

conformidade com as unidades-solo da Legenda da Carta de Solos do mundo da FAO/UNESCO 

(FAO/UNESCO/ISRIC, Memória Descritiva, 1990), a imagens de satélite disponibilizadas pela ESRI 

(Environmental Systems Research Institute), à Carta Militar da respetiva área de análise (escala 1/25 

000 dos Serviços Cartográficos do Exército, Série M888, folha 55), à Carta de Uso e Ocupação Corine 

Land Cover 2006 com a espacialização das diferentes categorias de usos do solo.  

Esta análise consistiu na descrição e caracterização das unidades pedológicas, respetiva aptidão e 

identificação atual da ocupação dos solos, no que diz respeito à área proposta a licenciar da ampliação 

da Pedreira N.º 4837 – Ilhô. 

A área onde se localiza faz parte do flanco Sudeste da Serra da Gatanha (figura 37 e 38). 

A pedreira dispõe-se entre as altitudes 190 m, a Sudoeste, elevando-se gradualmente para Nordeste 

até aos cerca de 250 m de altitude, com duas depressões na ala Oeste, correspondentes às lagoas 

existentes, que se encontram nas cotas de 180 m e 170 m. O relevo caracteriza-se por 

moderadamente acidentado. 
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Figura 37: Enquadramento geográfico da Pedreira de “Ilhô” 

 

Figura 38: Extrato da Carta Militar série M888, n.º 55, para enquadramento geográfico e 
localização da Pedreira de “Ilhô” 
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4.8.1 – Solos e Capacidade de Uso 

A Carta de Solos e Carta de Aptidão da Terra de Entre Douro e Minho (escala 1/25 000) da Direção 

Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho (DRAEDM) apresentam a distribuição espacial do tipo 

de solos existentes na área de estudo e da sua aptidão, respetivamente.  

É possível verificar o aparecimento de solos do tipo regossolos (a) coincidentes com a área da 

pedreira. É importante reconhecer o tipo de solos que surgem na envolvente, para perceber os 

impactes do uso atual no solo tanto dentro dos limites da área da pedreira como na envolvente. Os 

solos do tipo regossolos onde se localiza a pedreira, fazem fronteira com solos do tipo leptossolos (b) e 

antrossolos. 

As características topográficas são uma das variáveis que podem influenciar o aparecimento de 

determinado tipo de solos, como por exemplo as áreas de maior declive que quando sujeitas a 

fenómenos erosivos podem originar o aparecimento de solos pouco evoluídos e delgados do tipo 

cambissolos, litossolos e regossolos pouco espessos. Coincidentemente, os regossolos manifestam-se 

na Serra da Gatanha e no seu sopé, a Sul, área onde se localiza a pedreira.  

Sabe-se que os regossolos são os solos com maior representatividade (cerca de 45,6%) na região 

Entre Douro e Minho. Encontram-se por toda a região com a exceção da orla costeira. Na área 

apresentada na figura 39 os regossolos são um tipo de solo com bastante representatividade. Estes 

solos aparecem em altitudes mais elevadas e caracterizam-se por solos originados por 

materiais/rochas não consolidados que apenas possuem um horizonte de diagnóstico A úmbrico ou 

ócrico; são formados a partir de um rególito que pode ser pouco ou bastante espesso de materiais 

desagregados da rocha dura e compacta subjacente, a qual se pode encontrar a profundidades que 

oscilam entre os 30 cm a 150 cm, conforme se trate de regossolos delgados ou espessos. Não 

possuem propriedades hidromórficas a menos de 50 cm da superfície, tendo um baixo teor de matéria 

orgânica e uma capacidade de troca catiónica muito ou extremamente baixa. A sua matéria apresenta-

se, por vezes, muito compactada e dura, dificultando o desenvolvimento radicular de espécies vegetais. 

Podem aparecer associados aos granitos, a rochas sedimentares xisto-grauváquicas e séries 

metamórficas derivadas e quartzitos. Nestes solos predominam os incultos com matos ou matas de 

características diversas (pinheiro, eucalipto, mistas de resinosas e folhosas, etc.) ou predominam as 

culturas arvenses de regadio ou sequeiro relativamente às matas e prados, consoante as suas 

características específicas (Projeto POCTI/GEO/14260/1998, 2005).  

Os Leptossolos encontram-se também associados a áreas de maior altitude e a afloramentos 

rochosos, derivando de granitos e rochas afins. Surgem na área em estudo na envolvente dos 

regossolos e têm igualmente representatividade.  
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São solos esqueléticos e pouco evoluídos, limitados em profundidade, até 30 cm, por rocha dura e 

contínua com apenas um horizonte A de diagnóstico, ou solos de material não consolidado muito 

pedregoso, podendo ou não existir um horizonte B câmbico. Apresentam uma textura grosseria e 

pequena espessura, caracterizada por uma baixa capacidade de troca catiónica e de retenção de água 

o que faz agravar o défice de água durante a estação seca. Sendo assim apresentam pouca fertilidade 

física e química. O seu processo de desenvolvimento acelerado está associado a processos de erosão 

de origem antrópica ou à morfologia do relevo quando acidentada. A ocupação destes solos faz-se, 

preferencialmente, por incultos ou matas e florestas. Por vezes apresentam aptidão para uso agrícola. 

Os antrossolos, predominantes na área em análise resultam de profundas modificações das 

características originais provocadas por atividades humanas, através, por exemplo, da remoção ou 

perturbação dos horizontes superficiais, adições de matéria orgânica ou rega continuada, entre outros. 

Resultam da conquista de terrenos para a prática agrícola, principalmente em terrenos de encosta em 

que se arma o terreno em socalcos provocando grandes alterações no seu perfil original. Surgem 

principalmente em locais de rocha originária constituída por rochas graníticas, embora também possam 

aparecer em áreas de xisto e rochas detríticas. Estão associados a culturas de regadio ou sequeiro, 

vinha e olival, entre outras. 

 

Figura 39: Enquadramento da área de estudo na Carta de Solos da Terra Entre Douro e 
Minho: unidades pedológicas que se manifestam originalmente na área de estudo. 
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A Carta de Aptidão da Terra (figura 40) foi adaptada da Carta de Aptidão da Terra de Entre Douro e 

Minho (escala 1/25 000) da Direção Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho (DRAEDM), 

focando-se a aptidão predominante e de grau mais elevado. Aos regossolos e leptossolos 

correspondem aptidão moderada e marginal, respetivamente, e aos antrossolos corresponde a aptidão 

moderada para agricultura. Esta correspondência vai ao encontro do que foi acima descrito no que diz 

respeito às potenciais ocupações de cada um dos tipos de solos. Contudo, frequentemente o uso atual 

do solo não corresponde ao uso mais eficiente no que diz respeito à sua capacidade e aptidão, como 

se verifica no ponto seguinte.  

 

 

Figura 40: Enquadramento da área de estudo na Carta de Aptidão da Terra Entre Douro 
e Minho: unidades de aptidão dos solos que se manifestam originalmente na área de 

estudo. 

 

4.8.2 – Ocupação do Solo 

Ao longo do tempo são os fenómenos naturais e principalmente as atividades antrópicas que mais têm 

contribuído para a alteração da aptidão e uso dos solos da região.  
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Tendo por base a figura 41, em que é apresentada a cobertura do solo de acordo com a caracterização 

da Corine Land Cover (2006) à escala nacional, pode-se verificar que grande parte da área a licenciar 

(cerca de 127.198,44m2) e a sua envolvente se encontram numa área de extração de inertes, não 

correspondendo à aptidão do solo original. Contudo, a sua ocupação atual já se encontra contemplada 

na Planta de Ordenamento – Qualificação Funcional do Solo como “Solo Rural”, com a subcategoria de 

“Espaço Afeto à Exploração de Recursos Geológicos” do PDM de Vila Verde. No entanto, no que diz 

respeito à área a licenciar localizada no flanco Sul da zona Este, com cerca de 16.726 m2, de acordo 

com a carta apresentada, esta coincide com a ocupação de floresta mista (figura 41). Na respetiva 

Planta de Ordenamento este solo encontra-se classificado por “Espaço Florestal de Produção”, 

existindo assim um conflito entre a aptidão do solo original e a classificação no PDM e o uso atual (área 

atualmente em exploração de inertes). Pode considerar-se que este conflito temporário será 

ultrapassado no final da exploração, com a recuperação da função original do solo e com a 

minimização dos impactes da exploração na envolvente.   

É de salientar que, segundo a figura 41, na proximidade da pedreira e em fronteira com os limites do 

perímetro a licenciar existem ocupações a preservar, como as florestas mistas e de resinosas e 

culturas temporárias e/ou pastagens associadas a culturas permanentes. Com observação direta da 

área em análise são visíveis culturas temporárias de regadio e agricultura com espaços naturais e 

seminaturais a Sul e Sudeste, na proximidade das áreas de residência, e floresta dominada por 

exemplares de Eucalyptus globulus (espécie mais comum nas áreas florestadas de Portugal com 

comportamento invasivo) na restante envolvente da área de exploração da pedreira, fazendo fronteira 

com os limites da área de exploração da pedreira. 

Destaca-se a proximidade a zonas residenciais, como as povoações mais que se encontram na 

freguesia de Cervães, a Sul, o Lugar de Bom Despacho, a cerca dos 200 m, e o Lugar de Leiroinha, a 

cerca dos 380 m, e a Nordeste, os Lugares de Louredo e Ermida a cerca de 1000 m. A Norte, na 

freguesia de Igreja Nova, do concelho de Barcelos, localiza-se o Lugar de Paredes a cerca de 1000 m 

dos limites da pedreira. É de salientar que o Santuário de Nossa Senhora do Bom Despacho, na 

freguesia de Cervães, localiza-se a cerca de 350 m, a Sudeste da pedreira. Todas entas distâncias 

encontram-se em linha reta.  

É de referir que um dos limites a oeste da pedreira fazem fronteira com a Av. Sobral Ilhô (EM 541), que 

liga Cervães a Igreja Nova. É nesta estrada que se encontra a entrada principal para a pedreira. É 

ainda de referir que, a sul, se localiza a estrada nacional N205, ligando Prado a Barcelos, por onde se 

deverá fazer preferencialmente o escoamento dos produtos. 

Resta salientar que na figura 41 entende-se que existem linhas de água assinaladas. No entanto, e por 

observação do terreno, estas linhas de água não têm expressão. 
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Desta forma entende-se que a área da pedreira coincide com área de relativa sensibilidade uma vez 

que o uso social, florestal e agrícola são representativos na proximidade da pedreira ao ponto de 

poderem surgir conflitos nos residentes e nos produtores nas proximidades. Todavia, o licenciamento 

da ampliação da pedreira poderá ser viabilizada, desde que cumpra um determinado conjunto de 

orientações e estratégias que são apresentadas no presente Estudo de Impacte Ambiental. 

 

Figura 41: Enquadramento da área de estudo na Carta Ocupação e Usos do Solo da 
CLC 2006: tipologias de ocupação e uso do solo (legenda e cor de legenda de acordo 

com as indicações da memória descritiva da CLC2006). 

 

4.9 - RESÍDUOS 

A produção de resíduos, resultantes do processo extrativo representam, na sua maioria, os resíduos 

inertes e também os resíduos relacionados com todas as atividades acessórias ao próprio processo 

produtivo.  
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A empresa efetua e efetuará uma gestão adequada dos resíduos, segundo o Decreto-lei n.º 178/2006, 

de 5 de Setembro (alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 73/2011 de 17 de Junho), pois estes são 

e serão armazenados de forma correta, quantificados e caracterizados de acordo com os códigos LER 

(Lista Europeia de Resíduos), segundo a Decisão da Comissão 2014/955/EU, de 18 de dezembro. 

Os resíduos serão conduzidos e entregues a empresas devidamente licenciadas para a recolha e 

valorização dos mesmos. Para isso, serão acompanhados do Modelo A – Guia de acompanhamento 

de resíduos, nos termos do disposto no Decreto-lei n.º 335/97 de 16 de Maio (Transporte de Resíduos 

dentro do Território Nacional). No anexo 8, é possível visualizar o Mapa Anual de Resíduos relativo a 

2014. 

No final do projeto todos os elementos constituintes das instalações da pedreira serão desmontados e 

retirados da pedreira. Todos os vestígios destas instalações serão pois eliminados. 
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Quadro 46: Resíduos produzidos em 2014 e a produzir nos próximos 2 anos 

 

Resíduo Código LER Procedimento 
Quantidade 
2014 (ton) 

Quantidade 
prevista para 
próximos 2 
anos (ton) 

Resíduos Não Perigosos   

Restos de 
Rocha e 

algumas terras 

010102 
“Resíduos de 

extração de minérios 
não metálicos” 

O material desmontado na pedreira é todo 
tratado na instalação de britagem, salvo os 
resíduos que possam não ter a qualidade 
desejada. Todo o restante material tratado é 
comercializado. No caso de existirem algumas 
terras que sejam separadas no tapete de 
entrada e que não tenham utilização imediata, 
serão guardadas para serem utilizadas na 
recuperação paisagística da pedreira. Está 
prevista a criação de um local temporário de 
deposição do resto de rocha (escombreira). 

208,0 500,0 

Lamas 

010102 
“Resíduos de 

extração de minérios 
não metálicos” 

Existe também um filtro prensa que serve para 
o tratamento e recuperação das águas 
resultantes do processo produtivo, 
classificação de pedra e lavagem de areias. 
Todas estas águas funcionam em circuito 
fechado, pelo que a água resultante do 
processo de clarificação é recirculada. As 
lamas resultantes do filtro prensa se não 
tiverem utilização imediata, para 
comercialização em obras públicas 
nomeadamente em condutas, serão 
armazenadas temporariamente, numa zona 
definida, para posterior utilização na 
recuperação paisagística da pedreira de 
acordo com o PARP. 

1,0 1,2 

Sucata 
16 01 17 

“Metais ferrosos” 

As sucatas da empresa serão constituídas por 
peças de desgaste, embalagens metálicas e 
peças das máquinas. É um resíduo sólido e 
armazenado a granel, no armazém de apoio 
que serve como área de resíduos. 

1,0 1,0 

Pneus Usados 
16 01 03 

“Pneus Usados” 

Os pneus dos camiões que farão o transporte e 
os pneus das máquinas de carga provenientes 
das respetivas substituições, ficam na empresa 
que efetua a substituição, que de acordo com a 
legislação em vigor, “...não podem recusar-se a 
aceitar pneus usados para recolha, contra 
venda de pneus do mesmo tipo e na mesma 
quantidade”. 

Deixados nas 
oficinas 

aquando da 
revisão 

Deixados nas 
oficinas aquando 

da revisão 

Resíduos Domésticos   

Outros resíduos 
urbanos e 

equiparados 

200301 
“Outros resíduos 

urbanos e equiparados, 
incluindo misturas de 

resíduos” 

Estes resíduos serão resultantes da atividade 
humana, nomeadamente restos de comida e 
outros resíduos do tipo doméstico. No local 
existem já recipientes próprios para a sua 
recolha. 

0,5 0,5 

Resíduos Perigosos   

Óleos usados 

13 02 08* 
“Outros óleos de 

motores, 
transmissões e 

lubrificação” 

Este resíduo será proveniente da lubrificação e 
mudanças de óleo de máquinas/equipamentos. 
As mudanças de óleo e o seu armazenamento 
serão efetuados em local próprio (oficina), 
devidamente impermeabilizado e com a bacia 
de retenção ligada a um futuro separador de 
hidrocarbonetos, para que óleos derramados 
possam ser recuperados, podendo-se assim 
separar alguma percentagem de água que 
servirá para rega. A revisão dos camiões e 
máquinas de carga será efetuada em oficina 
mecânica e de manutenção competente para o 
efeito. 

1,0 1,0 
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Resíduo Código LER Procedimento 
Quantidade 
2014 (ton) 

Quantidade 
prevista para 
próximos 2 
anos (ton) 

Resíduos Perigosos   

Filtros de óleo 
16 01 07 

“Filtros de Óleo” 

A revisão dos camiões e máquinas de carga 
será efetuada em oficinas próprias de 
mecânica. 

0,2 0,3 

Baterias de 
chumbo 

16 06 01 
“Pilhas de chumbo” 

Este tipo de resíduo será proveniente da 
manutenção dos equipamentos de carga. As 
baterias serão armazenadas nas atuais 
instalações da pedreira, onde existe uma 
armazenagem específica para o efeito e depois 
são recolhidas pelo fornecedor aquando da 
compra de novas. 

Deixados nas 
oficinas 

aquando da 
revisão 

Deixados nas 
oficinas aquando 

da revisão 

Desperdícios e 
areias 

contaminadas 
por 

hidrocarbonetos 

15 02 02 “Absorventes, 
materiais filtrantes, 
panos de limpeza e 

vestuário de proteção, 
contaminados por 

substâncias perigosas” 

Os desperdícios serão provenientes das 
limpezas efetuadas às máquinas e 
equipamentos durante as operações de 
manutenção, sendo recolhidos pelas empresas 
que efetuam esses serviços.  
A areia será utilizada, no caso de uma eventual 
fuga de óleos ou gasóleo para o solo. Prevê-se 
a aquisição de um separador de 
hidrocarbonetos para que óleos derramados 
possam ser recuperados, podendo-se assim 
separar alguma percentagem de água que 
servirá para rega. 

0,2 0,5 

 

4.10 - ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

O Ordenamento do Território, de acordo com os princípios orientadores estabelecidos pela Lei de 

Bases Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo (Lei n.º 

31/2014), pretende ser um processo integrado da organização do suporte biogeofísico, tendo como 

objetivo a ocupação e a transformação do território, em concordância com as suas capacidades e 

vocações, numa perspetiva de aumento da sua capacidade de suporte de vida, garantindo um 

desenvolvimento sustentável, resiliência do território e a salvaguarda das suas qualidades e funções 

ambientais, económicas, sociais e culturais. 

Para dar resposta às disposições relativas ao Ordenamento do Território, fez-se uma análise ao quadro 

normativo e regulamentar existente do Município de Vila Verde, recorrendo aos instrumentos de 

ordenamento do território. Na avaliação de situação de referência, procurou-se despistar qualquer 

incompatibilidade e/ou conflito que poderia decorrer do alargamento da área da pedreira. Nesse 

sentido, foi analisado o Plano Diretor Municipal de Vila Verde (PDM) (Declaração n.º 58/2015, Correção 

material e retificação do Regulamento da 1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Vila Verde) e 

respetivas Plantas de Ordenamento (Qualificação Funcional do Solo e Salvaguardas e Execução do 

Plano) e de Condicionantes (Recursos Naturais, Património Edificado, Infraestruturas e Atividades 

Perigosas e Áreas Ardidas e Áreas de Perigosidade de Incêndio Florestal), e consultado o Plano 

Regional de Ordenamento Florestal Do Baixo (Portaria n.º 141/2015) e o Plano de Gestão Das Bacias 

Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 2 (Rh2) - PGBH Do Cávado, Ave e Leça Minho (RCM 

16-DE/2013).
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A Planta topográfica fornecida pelo Município de Vila Verde foi analisada de forma a complementar e 

contribuir para uma mais adequada compreensão do território. 

 

4.10.1 – Ordenamento do Território em Vigor 

De acordo com o disposto no PDM de Vila Verde, a área correspondente ao terreno onde se 

desenvolve a exploração de recursos geológicos e que se pretende licenciar, para que a pedreira 

garanta matéria-prima indispensável à laboração da empresa, no que diz respeito à área 

correspondente à licença provisória (127.449 m2), emitida inicialmente a 1993.06.03 pela ex. Direção 

Regional Economia do Norte (DREN), e retificada a 2013.07.13 pela DREN, encontra-se classificada 

na Planta de Ordenamento – Qualificação Funcional do Solo (anexo 2) como “Solo Rural”, com a 

subcategoria de “Espaço Afeto à Exploração de Recursos Geológicos”, sendo a ocupação atual do solo 

coincidente com a definida em PDM. 

 Segundo o seu regime (Capítulo VI da SECÇÃO III), neste espaço é permitida a exploração 

dos recursos minerais existentes desde que: seja feita no âmbito do cumprimento da 

legislação específica e respetiva licença; a instalação de anexos e estabelecimentos 

industriais para apoio à atividade sejam localizados dentro da zona de exploração; sejam 

implementados planos ambientais e de recuperação paisagística, previsto em legislação 

vigente, por fases, de acordo com os respetivos planos de pedreira, à medida que sejam 

abandonadas as áreas exploradas e que nas áreas de recursos geológicos potenciais não 

sejam aplicadas atividades e ocupações que coloquem em risco os respetivos recursos 

geológicos existentes e exploração futura. 

 

O restante terreno, situado no flanco Sul da zona Este, que integra a área atualmente de exploração a 

incluir na área a licenciar, abrange cerca de 16.726 m2, e é nesta área que se encontra o granito de 

melhor qualidade, granito que permite responder às exigências comerciais e mesmo normativas, 

nomeadamente da marcação CE. Na respetiva Planta de Ordenamento este solo encontra-se 

classificado por “Espaço Florestal de Produção”.  

 Ao abrigo do disposto no artigo que o define (Artigo 49.º, SECÇÃO II do Capítulo V), este solo 

corresponde a áreas de significativa dimensão e continuidade que englobam como subfunções 

principais a produção de produtos lenhosos, a produção de biomassa para energia, a 

produção de frutos e sementes e a produção de outros materiais vegetais e orgânicos, 

possivelmente pode associar a silvo -pastorícia, a caça e a pesca nas águas interiores. Não 

correspondem a espaços integrados em Reserva Ecológica Nacional (REN) e Rede Natura 

2000.  
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É de salientar que parte dos limites Sul e Sudeste da respetiva Pedreira fazem fronteira com solo 

classificado por “Espaço Florestal de Produção”.  

Esta mesma Planta de Ordenamento prevê, a Norte, um troço de “Rede Rodoviária Estruturante 

Projetada ou Proposta” que atravessa, a Nordeste, área da Pedreira provisoriamente já licenciada. Esta 

rede corresponde “a um conjunto de estradas municipais, caminhos municipais e vias municipais não 

classificadas que permitem as principais ligações entre as diversas freguesias do concelho”. 

A Sudoeste, os limites fazem fronteira com solo qualificado como “Solo Urbanizado – Espaço 

Residencial”, que correspondente, segundo o artigo 72º, da SECÇÃO II, do Capítulo II, “ao tecido 

urbano consolidado e em consolidação, destinado preferencialmente a funções residenciais, em que a 

definição dos sistemas de circulação e do espaço público se encontram estabilizadas e em que se 

pretende a sua colmatação de acordo com a ocupação urbana envolvente”, e, afeto a ele, a solo 

definido como “Espaço de Uso Especial - Equipamentos de Utilização coletiva”.  

É de referir que a Sul, a cerca de 200 m em linha reta, existe solo classificado como “Espaço Agrícola 

de Conservação” e “Espaço Agrícola de Produção”, solos que se destacam pela sua aptidão de 

exploração agrícola e pecuária e contribuem para a manutenção do equilíbrio ambiental do território e 

para a salvaguarda de unidades de paisagem agrícola, sendo que os solos agrícolas de produção 

integram áreas de Reserva Agrícola Nacional (RAN).  

Ainda, no que diz respeito às Plantas de Ordenamento de Território, a Planta de Salvaguardas e 

Execução do Plano (anexo 2) determina, a Sudoeste dos limites da Pedreira, um “Sistema de Proteção 

de Valores e Recursos – Zonamento acústico – Zonas Mistas”. Estas zonas salvaguardam a aplicação 

do regime legal relativo à poluição sonora e encontram-se integradas em perímetros urbanos quando a 

ocupação da envolvente seja de outros usos.  

 

4.10.2 – Condicionantes de Ordenamento do Território 

Na Planta de Condicionantes – Recursos Naturais, Património Edificado, Infraestruturas e Atividades 

Perigosas (anexo 2) – a área correspondente à licença provisória (127.449 m2) aparece identificada 

como Recursos Geológicos – Pedreiras, coincidindo com a situação acima descrita no que diz respeito 

à área definida por “Espaço Afeto à Exploração de Recursos Geológicos”. A área acrescida à área de 

exploração proposta a licenciar não apresenta classificação.  

É de salientar outras condicionantes, como a E.M. - Estrada Municipal (Estradas e Caminhos 

Municipais) que limita, a poente, a área de Pedreira.  
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Dá-se também destaque à zona Especial de Proteção (ZEP) do Santuário do Bom Despacho 

(Património Edificado), classificado como Imóvel de Interesse Público (Portaria n.º 740-EM/2012, DR, 

2.ª série, de 31 -12 -2012), que dista, a Sudeste dos limites da Pedreira, cerca de 135 m em linha reta. 

 De acordo com a Portaria n.º 740-EM/2012, a ZEP considera “a implantação do imóvel em área 

rural, num lugar com relevância significativa na definição da paisagem envolvente (…) e a sua 

volumetria e arquitetura pressupõem um objetivo de afirmação no território. A sua fixação visa 

garantir a proteção das características do conjunto em causa e simultaneamente salvaguardar 

as amplas panorâmicas que o Santuário faculta”. 

Encontra-se ainda identificada, na mesma Planta de Condicionantes, uma área classificada por 

“Reserva Agrícola Nacional” - a Sul, a cerca de 200 m dos limites da área da referida Pedreira.  

Estes solos reúnem as melhores condições agroclimáticas, geomorfológicas e pedológicas para a 

atividade agrícola e a sua restrição condiciona a ocupação não agrícola e potencia a sua proteção.  

Esta área coincide com os espaços definidos na Planta de Ordenamento por “Espaço Agrícola de 

Conservação” e “Espaço Agrícola de Produção”. 

Ainda no que diz respeito às Plantas de Condicionantes, na planta ”Áreas Ardidas e Áreas de 

Perigosidade de Incêndio Florestal” (anexo 2), encontram-se identificadas, dentro dos limites da 

referida Pedreira a Este, algumas áreas de “Alta Perigosidade” e áreas de menor dimensão 

consideradas de “Muito Alta Perigosidade”. Ambas as áreas fazem fronteira com áreas, consideradas 

em PDM, como “Áreas Ardidas” em 2010. Parte dos limites Este e Sudeste da pedreira fazem fronteira 

com áreas consideradas de Muito Alta e Alta Perigosidade. Nestas áreas devem ser consideradas 

medidas de defesa da floresta contra incêndios.  

 

4.10.3 – Conformidade do Projeto com os Instrumentos de Gestão Territorial em Vigor 

No que diz respeito ao disposto nos instrumentos de gestão territorial consultados, considera-se a 

existência de uma incompatibilidade entre a definição em PDM por “Espaço Florestal de Produção” da 

nova área a integrar no licenciamento, de cerca de 16.726 m2, a mesma que não tem licenciamento 

provisório e a sua atual ocupação, já que a exploração de recursos minerais não se integra nos 

objetivos e no regime de solo identificado.  
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No entanto, e de acordo com o no PDM de Vila Verde, a ampliação de explorações existentes pode ser 

viabilizada mediante a autorização das entidades competentes, desde que cumpra cumulativamente, 

os requisitos apresentados no Artigo 24.º da SECÇÃO II do Capítulo II: 

 “A exploração, prospeção e pesquisa de recursos geológicos pode ser objeto de deliberação 

favorável, em qualquer que seja a sua localização no território municipal, desde que o 

Município reconheça que tal é de interesse para o desenvolvimento local, após ponderação 

entre os benefícios esperados e os eventuais efeitos negativos nos usos dominantes e na 

qualidade ambiental, paisagística e funcional da área em causa”.  

Neste sentido, a Câmara Municipal de Vila Verde, “deliberou por maioria, aprovar proposta da 

Câmara Municipal para reconhecimento do interesse Municipal na regularização da atividade 

económica solicitada pela empresa “ASA-Pedreiras, Lda.”, emitindo para o efeito, uma certidão 

(anexo 6) em 19 de agosto de 2015.  

 “Em solo urbano apenas se admite a exploração, prospeção e pesquisa de recursos 

hidrogeológicos.” 

Esta situação não se verifica uma vez que a exploração presente encontra-se em solo rural. 

 “As componentes edificadas destas explorações limitar-se-ão às instalações de apoio direto às 

respetivas atividades, admitindo-se ainda instalações de transformação dos produtos da 

exploração.” Todas as componentes edificadas são relativas à respetiva atividade, como se 

pode verificar na planta geral do uso atual da pedreira. 

 “Na recuperação paisagística das áreas cuja exploração tenha cessado serão cumpridas todas 

as disposições legais e regulamentares em vigor aplicáveis a cada situação e atividade 

concreta, devendo adotar -se como critério geral que aquela recuperação se faça no sentido de 

ser reposto o uso do solo anterior à exploração, de acordo com o estabelecido na Planta de 

Ordenamento.” 

No âmbito da avaliação de impacte ambiental serão apresentadas medidas de mitigação e de 

compensação ambiental, a executar na fase de exploração e pós-exploração, sendo que se 

encontram descritas no presente EIA à medida que se apresentam cada um dos descritores 

abordados. Além disso, o projeto é acompanhado de um Plano Ambiental de Recuperação 

Paisagística que prevê o restabelecimento e recuperação do uso do solo anterior à exploração 

e de acordo com a envolvente. 

  “A lavagem de inertes só é admitida no perímetro das explorações e prospeções, dentro de 

condicionantes a aprovar pelo município, tendo em linha de conta o cumprimento da legislação 

aplicável e os impactos que essas ações possam ter nos solos e aquíferos existentes.” 

Quanto a esta questão, serão tidas em conta, e serão referidas no presente EIA, medidas de 

prevenção e minimização de contaminação de solos e aquíferos, nomeadamente a construção 

de uma rede periférica de recolha e tratamento das águas de escorrência resultantes de 

precipitação atmosférica, entre outras. 
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A SECÇÃO III do Capítulo II, de “Disposições Comuns aos Solos Rural e Urbano”, considera a 

implementação de “Empreendimentos de caráter estratégico” em solo rural e solo urbano “que não se 

encontrem em conformidade com os usos e/ou parâmetros de edificabilidade estipulados no presente 

regulamento para a respetiva categoria e subcategoria onde a mesma se pretende implantar, desde 

que o interesse público seja reconhecido pela Assembleia Municipal”. Nesta situação integram-se 

empreendimentos que criem um elevado número de empregos e/ou que englobem investimentos iguais 

ou superiores a 5 000 000,00€, desde que a sua ocupação não gere perturbações nas condições de 

trânsito, no uso da via pública, na integridade das pessoas e bens, na caracterização e estética da 

envolvente, do património com reconhecido valor cultural, arquitetónico, arqueológico, paisagístico ou 

ambiental, entre outras situações constantes no presente regulamento; requisitos verificados no atual 

processo de exploração. 

Salienta-se ainda que aquando a fase de inquérito público do novo PDM, esta nova área a incluir no 

proposto licenciamento, já em exploração, não foi objeto de reclamação. Deve ter-se em conta que 

neste período temporal em que a empresa tem laborado com licença provisória, a mesma teve 

necessidade de alargar os limites de exploração, acrescentando cerca de 16 726,20 m2 

(correspondentes à área aqui em questão), para que fossem garantidas a capacidade instalada da 

empresa, o seu potencial desenvolvimento e os padrões de fornecimento que a empresa habituou os 

seus clientes.  

No que diz respeito a condicionantes de ordenamento do território, acrescenta-se que esta referida 

área a integrar no licenciamento não coincide com áreas de restrição de utilidade pública, como por 

exemplo Reserva Ecológica Nacional (REN) ou Reserva Agrícola Nacional (RAN), nem apresenta 

outras condicionantes, não se submetendo ao respetivo regime legal aplicável. O mesmo acontece na 

restante área, já com licenciamento provisório. Em concordância com o uso atual, esta encontra-se 

classificada como “Espaço Afeto à Exploração de Recursos Geológicos”. Sendo assim, considera-se 

não existir conflitos ou restrições para a laboração e ampliação da referida pedreira.   

No que diz respeito à classificação do solo envolvente definido em PDM é de salientar que existirão 

impactes temporários da exploração. No entanto, tendo em conta preocupações com os impactes que 

possam vir a refletir-se na envolvente, nomeadamente na ZEP do Santuário de Nossa Senhora do Bom 

Despacho, áreas próximas residenciais, de Zonamento Acústico – Zonas Mistas, de RAN, de Espaço 

Florestal de Produção, de Perigosidade de Incêndio Florestal e Estrada Municipal, prevê-se com este 

projeto: 
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 A recuperação e criação de novas zonas efetivas de proteção, com a reflorestação por 

espécies autóctones, visando a reposição das camadas de solo removidas e o 

restabelecimento do uso do solo anterior à exploração, contribuindo para a minimização dos 

riscos e mitigação de incêndios florestais e procurando garantir visualmente o afastamento ao 

espaço habitacional já edificado e ao espaço com capacidade para edificação de novas 

habitações, bem como garantir um afastamento visual e melhor enquadramento paisagístico 

com a envolvente do Santuário de Nossa Senhora do Bom Despacho;  

 A aplicação de técnicas e equipamentos com baixo nível de emissão sonora visando a redução 

de ruído, e consequente impacte na envolvente, e a compatibilidade dos usos com os níveis 

sonoros exigidos na legislação em vigor; 

 A utilização de medidas preventivas de mitigação da poeira proveniente da exploração da 

pedreira e de circulação de veículos.  

No que diz respeito ao Plano de Gestão Das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 

2 (Rh2) - PGBH Do Cávado, Ave e Leça (RCM 16-DE/2013), considera-se que o desenvolvimento do 

projeto e as medidas previstas não conduzem, à partida, a conflitos entre os seus objetivos e os 

objetivos deste PGBH, no que diz respeito à gestão sustentável dos recursos naturais, proteção e 

valorização ambiental do território, conservação da natureza e proteção da biodiversidade e da 

paisagem, e integração do ambiente nas políticas sectoriais, no âmbito da Bacia hidrográfica do Rio 

Cávado.  

Para finalizar, atendendo ao disposto no Plano Regional de Ordenamento Florestal do Baixo Minho 

(Portaria n.º 141/2015), considera-se igualmente não existir nenhum conflito entre a exploração em 

causa e o instrumento setorial, mais ainda, as medidas de recuperação paisagística contribuirão para o 

equilíbrio ecológico do sistema biogeofísico e procurarão salvaguardar os aspetos ambientais e 

paisagísticos, restituindo ao local um uso compatível com as suas características durante e após o 

término da exploração.  

De acordo com o constatado, pode-se afirmar que a ampliação deste projeto não induz, nem irá induzir 

conflitos ao nível do Ordenamento do Território, dando cumprimento às opções definidas nos diversos 

instrumentos em vigor. Desta forma, o projeto de alargamento da pedreira enquadra-se nas condições 

normativas e regulamentares previstas para o concelho de Vila Verde, não colocando em causa o 

Ordenamento do Território do local e da envolvente onde se insere.  

Com o objetivo de minimizar o impacte causado no Ordenamento do Território, deverão implementar-

se as medidas de minimização preconizadas para os restantes descritores ambientais, bem como a 

execução do Plano Ambiental de Recuperação Paisagística. 
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4.11 - SOCIOECONOMIA 

4.11.1 – Caracterização 

Os terrenos da área em estudo pertencem à freguesia de Cervães, pertencente ao concelho de Vila 

Verde, distrito de Braga. Este concelho localiza-se no Norte do País. 

A caracterização socioeconómica constitui uma análise sobre os principais domínios, compreendendo 

designadamente a demografia, a habitação, as atividades económicas e os equipamentos coletivos e 

infraestruturas básicas, por forma a refletir a situação verificada na área em estudo. 

No que concerne à caracterização da atividade económica, assim como às infraestruturas viárias que 

servem a população em estudo, a análise efetuou-se a nível mais alargado do Concelho.  

A Região Norte, correspondente à nomenclatura de Unidade Territorial de segundo nível (Nut II) da 

área em análise, integra a totalidade dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Bragança, Vila 

Real e uma parte dos distritos de Aveiro e de Viseu, totaliza 3689682 indivíduos em 2011. 

A Nomenclatura de Unidade Territorial (Nut III) – Cávado é constituída por seis concelhos, com uma 

área de 1245,79 km² e com, aproximadamente, 410169 habitantes, é constituída pelos seguintes 

municípios: Amares, Barcelos, Braga, Esposende, Terras de Bouro e Vila Verde. Esta Nut localizada no 

Noroeste de Portugal Continental encontra-se limitada a norte pelo Minho Lima, a leste por Alto Trás-

os-Montes, a sul com o Ave e Grande Porto e a oeste pelo Oceano Atlântico. 

Vila Verde encontra-se integrada na Região Norte, a qual constitui uma unidade estatística de nível ii 

(NUT II – Região Norte). Este concelho tem uma área de 228,67 Km2, é composto por 58 Freguesias. 

Este concelho faz fronteira a norte pelo município de Ponte da Barca, a leste por Terras do Bouro, a 

sueste por Amares, a sul por Braga, a oeste por Barcelos e a noroeste por Ponte de Lima. 

A freguesia de Cervães tem 10,89 km² de área e 1981 habitantes (2011). A oeste e a sul encontra-se 

limitada pelo concelho de Barcelos, a norte pela freguesia de Parada de Gatim, e a este pelas 

freguesias de Oleiros e Cabanelas. 

O concelho de Vila Verde estabelece ligações, a norte, com o concelho de Ponte da Barca e a sul com 

o concelho de Braga, através da Estrada nacional (E101). O concelho é ainda atravessado pela 

Estrada Nacional (E205) que estabelece a ligação entre Amares, Vila Verde (Prado) e Barcelos e pela 

Estrada Nacional (E201) que inicia na cidade de Braga, estabelece a ligação entre Vila Verde, quando 

atravessa a Ponte de Prado, e Ponte de Lima. A ligação entre a autoestrada A3, responsável pelas 

comunicações entre o distrito do Porto, Braga e Viana do Castelo, e o concelho de Vila Verde é 

estabelecida pela EN201, através da saída Anais/ Vila Verde. 
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Figura 42: Concelho de Vila Verde (Fonte: IGP, CAOP, 2009 

 

ACESSIBILIDADES 

O concelho de Vila Verde estabelece ligações, a norte, com o concelho de Ponte da Barca e a sul com 

o concelho de Braga, através da Estrada nacional (E101). O concelho é ainda atravessado pela 

Estrada Nacional (E205) que estabelece a ligação entre Amares, Vila Verde (Prado) e Barcelos e pela 

Estrada Nacional (E201) que inicia na cidade de Braga, estabelece a ligação entre Vila Verde, quando 

atravessa a Ponte de Prado, e Ponte de Lima. A ligação entre a autoestrada A3, responsável pelas 

comunicações entre o distrito do Porto, Braga e Viana do Castelo, e o concelho de Vila Verde é 

estabelecida pela EN201, através da saída Anais/ Vila Verde. 
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Figura 43: Acessibilidades do concelho (Fonte: Google Earth) 

 

DEMOGRAFIA 

População e Variação da População Residente 

De acordo com o Recenseamento Geral da População de 2011, a freguesia de Cervães totaliza 1981 

habitantes e o concelho de Vila Verde 47 888 residentes. A freguesia de Cervães denuncia um 

decréscimo da sua população de 2,3% na última década, em oposição ao ligeiro crescimento 

observado em Vila Verde (2,8%) e ao expressivo crescimento populacional do Cávado (4,4%) - tabela 

nº 1 do anexo 20. 

Rede Viária de Vila Verde 
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Figura 44: Gráfico da população residente 2011 

 

Densidade da População Residente 

A freguesia de Cervães apresenta, em 2011, uma densidade populacional de 181,9 hab/km2, 

ligeiramente inferior à densidade de Vila Verde (209,4 hab./Km2) e bastante menor do que a observada 

no Cávado (329,2 hab/Km2). A densidade populacional da freguesia onde se encontra localizada a 

pedreira aproxima-se da densidade da Região Norte (173,3 hab./Km2) – ver tabela nº 2 do anexo 20. 

 

Figura 45: Gráfico da densidade da população residente 2011 
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Estrutura Etária da População Residente 

Na freguesia de Cervães predomina a população adulta, com idade entre os 15 e 64 anos, revelando 

um peso de 66,1% em relação à totalidade da sua população. Esta freguesia revela, assim, um peso 

da sua população adulta relativamente próximo ao registado pelas unidades geográficas de nível 

superior em que se encontra inserida. A população jovem desta freguesia representa cerca de 15% da 

população, uma importância ligeiramente inferior à registada em Vila Verde (16,7%) e Cávado (16,4%). 

A população idosa assume um significado ligeiramente superior à população jovem, representando 

18,7% do total da população de Cervães, uma importância superior à observada no respetivo concelho 

(17,3%), NUTIII (14,3%) e NUT II (17,1%) - ver tabela nº 3 do anexo 20. 

 

Figura 46: Gráfico da população residente por grandes grupos etários 2011 

 

Nível de escolaridade da população residente 

O nível de escolaridade da freguesia de Cervães é relativamente reduzido. Cerca de 50% da sua 

população ou não tem nível de ensino, ou é detentora apenas do ensino pré-escolar ou do 1º ciclo do 

ensino básico. A população com o 1º ciclo do ensino básico representa o nível de ensino com maior 

importância na freguesia de Cervães (34,7%), à semelhança do que se verifica em Vila Verde (33,8%), 

Cávado (28,7 e Região Norte (32,1%). Nesta freguesia, 15% da população é detentora de um nível 

máximo de escolaridade correspondente ao 2º ciclo do ensino básico, 12,8 % possui o ensino 

obrigatório (ensino secundário), 1,2% da população é portadora do ensino pós-secundário e 8% da 

população concluiu o ensino superior. 
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Em relação ao nível de ensino superior esta freguesia revela estar em último lugar no ranking, quando 

comparada com Vila Verde (8,5%), com o Cávado (14,4%) e com a Região Norte (13,5%) – ver tabela 

nº 4 do anexo 20. 

 

Figura 47: Gráfico do nível de escolaridade completo da população residente 2011 

 

Indicadores de Dinamismo Demográfico  

Alguns indicadores podem ser usados para avaliar o dinamismo demográfico de uma população, como 

são o caso do índice de envelhecimento (peso da população idosa/peso da população jovem), o índice 

de dependência total (peso da população jovem e da população idosa/peso da população adulta), o 

índice de dependência de jovens (peso da população jovem/peso da população adulta) e o índice de 

dependência de idosos (peso da população idosa/peso da população adulta). 

Os indicadores caracterizadores do processo de envelhecimento, como o índice de envelhecimento, 

revelam que na freguesia de Cervães, o envelhecimento da população é já ligeiramente expressivo. 

Por cada 100 jovens existem, em Cervães, 123 idosos, sendo esta uma proporção superior à registada 

nas restantes unidades onde se encontra inserida, revelando-se mais próxima da observada na Região 

Norte (113 idosos por cada 100 jovens). 

O índice de dependência total que reúne o peso dos grupos etários extremos relativamente ao grupo 

etário intermédio de Cervães é relativamente reduzido (51 jovens e idosos por cada 100 adultos), 

sendo este um indicador muito semelhante nas restantes unidades geográficas onde Cervães se 

encontra inserida  
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O índice de dependência de jovens que nos indica o peso da população jovem face à população 

adulta, aferindo a sua importância face população em idade ativa, em Cervães, é também reduzido (23 

jovens por cada 100 adultos), à semelhança do que se verifica nos restantes contextos em análise.  

O índice de dependência de idosos que denuncia o peso da população idosa face à população adulta 

é, em Cervães, ainda bastante reduzido (28 idosos por cada 100 indivíduos em idade adulta), ainda 

que ligeiramente superior ao observado em Vila Verde (26 idosos/100 adultos), no Cávado 

(21idosos/adultos) e, na Região Norte (25idosos/100 adultos). 

Estes índices aplicados a Cervães permitem, assim, aferir que apesar do processo de envelhecimento 

já se ter iniciado, provado pelo desequilíbrio existente entre idosos e jovens, em detrimento da 

população mais jovem, ele ainda se encontra numa fase precoce. O peso significativo da população 

adulta, ainda não permite realçar as preocupações associadas ao processo de envelhecimento, 

nomeadamente, de diferentes tipos de encargos, económicos, sociais e laborais. Todavia, os primeiros 

sinais de envelhecimento não dispensam a necessidade de concretização de medidas de carácter 

demográfico e socioeconómico que sejam capazes de aumentar a proporção de jovens relativamente à 

proporção de idosos – ver tabela nº 5 do anexo 20. 

  

 

Figura 48: Gráfico do índice de juventude 2011 
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Figura 49: Gráfico do índice de envelhecimento 2011 

 

 

Figura 50: Gráfico índice de dependência total 2011 

 

 

Figura 51: Gráfico do índice de dependência de jovens 2011 
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Figura 52: Gráfico do índice de dependência de idosos 2011 

 

Taxa de Natalidade e de Mortalidade 

A taxa de natalidade, que explicita o peso de nados vivos durante um determinado ano civil face à sua 

população média, foi de 7,3‰, no ano de 2013, em Vila Verde. Esta unidade geográfica comparada 

com envolvente em análise apresenta, um comportamento bastante idêntico, apenas ligeiramente 

inferior à taxa de natalidade do Cávado (7,7‰) e igual à da Região Norte (7,3‰). 

A taxa de mortalidade que denuncia a importância do nº de óbitos por cada 1000 habitantes é, no ano 

de 2013, em Vila Verde, de 8,7‰, superior à do Cávado (7,2‰), mas inferior à elevada taxa de 

mortalidade observada na Região Norte (10,2‰). 

A diferença da natalidade e da mortalidade permite apreciar um crescimento natural negativo, em 2013, 

em Vila Verde, à semelhança do observado na Região Norte. Já, a NUTIII onde se encontra inserido 

regista um crescimento natural positivo, em que os valores da taxa de natalidade são superiores aos da 

mortalidade.  

Dado que crescimento efetivo de uma população não depende apenas do seu crescimento natural, 

mas também do seu crescimento migratório, torna-se importante que se criem incentivos e polos de 

fixação para a população adulta, com percentagens expressivas neste concelho, pelo que importa 

investir no crescimento de emprego de modo a evitar a perda demográfica e, por consequência, o 

envelhecimento no concelho de Vila Verde – tabela nº 6 do anexo 20. 
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Figura 53: Gráfico de natalidade e mortalidade 2011 

 

FAMÍLIAS 

A dimensão predominante das famílias, nas unidades geográficas em estudo, varia entre 2 a 5 pessoas 

por cada agregado familiar, sendo tal facto observável na freguesia de Cervães (82,5%), em Vila Verde 

(82%), na Nut de Cávado (82,1%) e na Região Norte (80,4%). As famílias apenas com um indivíduo 

são superiores às numerosas, representando 12,2% do total de famílias da freguesia de Cervães, 

13,1% do total de famílias em Vila Verde, 14,4% das famílias do Cávado e 17,2% das famílias da 

Região Norte. Convém salientar, o facto de poderem indicar, entre outros fatores, os indivíduos idosos 

que vivem sozinhos, constituindo um sinal de envelhecimento da população, o que reforça os 

argumentos da necessidade de estratégias de inversão do envelhecimento já iniciado na freguesia de 

Cervães. As famílias numerosas, com 6 ou mais elementos, podem denunciar o peso da família 

alargada e, por consequência, um certo sobrelotamento dos alojamentos. No entanto, na freguesia de 

Cervães são muito reduzidas (5,3%), à semelhança do que se observa em Vila Verde (4,9%), no 

Cávado (3,5%), e na Região Norte (2,4%), revelando a ausência de um problema associado à falta de 

espaço e, respetivas consequências - tabela nº 7 do anexo 20. 
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Figura 54: Gráfico de famílias clássicas segundo a dimensão 2011 

 

EMPREGO 

A taxa de atividade que representa o total da população ativa relativamente ao total da população 

residente de uma população foi de 43,4% na freguesia de Cervães, muito semelhante à registada em 

Vila Verde (44,4%), mas inferior à do Cávado (48,6%) e à da Região Norte (47,6%). Em Cervães, em 

2011, a taxa de atividade masculina (51,1%) é superior à feminina (36,1%), semelhante ao observado 

nas restantes unidades geográficas onde esta se insere.  

A taxa de emprego dada pela relação entre a população empregada relativamente à população ativa, 

registada em 2011 na freguesia de Cervães de 87% é igual, à observada em Vila Verde e Cávado, 

apenas inferior à da Região Norte (86%). A taxa de emprego masculina em Cervães é de 90% 

ligeiramente superior à feminina (83%), à semelhança do que acontece em Vila Verde, no Cávado e na 

Região Norte. 

A taxa de desemprego que assinala a população desempregada em relação à população ativa de uma 

população foi de 13% na freguesia em estudo, igual à taxa registada em Vila Verde e no Cávado e 

inferior à observada na Região Norte (15%).  

Assim, face aos atuais índices de desemprego que não sendo particular do território em análise, mas 

antes o resultado de um desemprego de carácter estrutural, não deixa de ser fundamental a 

necessidade de captação de novas oportunidades de investimento nestas áreas – tabela nº 8 do anexo 

20. 
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Figura 55: Gráfico da taxa de atividade 2011 

 

 

Figura 56: Gráfico da taxa de emprego 2011 
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Figura 57: Gráfico da taxa de desemprego 2011 

 

A população empregada no sector secundário (49,5%) é a que ocupa maior percentagem da população 

ativa da freguesia de Cervães, seguida da população que trabalha no sector terciário (47,5%). Apenas 

3,1% da população ativa se encontra ao serviço do sector primário. No concelho de Vila Verde a 

população empregada no sector terciário (56,2%) lidera a população ativa, seguida da população 

empregue no setor secundário (40,4%), bastante superior à do setor primário (3,5%). A freguesia de 

Cervães e o concelho de Vila Verde relevam, assim, uma quase completa ausência da importância do 

sector primário, sendo de assinalar o peso da população ativa no setor secundário superior ao das 

unidades geográficas onde se encontram inseridas, com especial destaque comparativamente aos 

valores registados na Região Norte (35,5%) – ver tabela nº 9 do anexo 20. 
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Figura 58: Gráfico da população residente empregada por setor de atividade económica 
2011 

 

A principal fonte de rendimentos da população residente em Cervães é o rendimento proveniente do 

trabalho (43,6%), seguida da pensão/reforma (28,8%) e a Cargo da Família (19,9%). A população 

desta freguesia não se encontra muito dependente de subsídios, apenas 2,6% tem no subsídio de 

desemprego o seu principal meio de vida, apenas 0,2% beneficia do rendimento social de inserção e 

nenhuma percentagem da população aufere de algum tipo de subsídio temporário (acidente de 

trabalho ou doença profissional). Os rendimentos provenientes da propriedade e da empresa, também, 

raramente são o principal meio de vida (0,7%), assim como os apoios sociais (0,4%) - tabela nº 10 do 

anexo 20. 
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Figura 59: Gráfico da população residente com 15 anos ou mais, segundo o principal 
meio de vida 2011 

 

A população empregada (748 indivíduos) na freguesia de Cervães distribui-se, por 106 ramos de 

atividade, sendo de destacar a construção de edifícios (16,2%), a confeção de artigos de vestuário, 

exceto artigos de pele com pelo (10,2%), fabricação de artigos de malha (4,3%), comércio a retalho de 

outros produtos, em estabelecimentos especializados (4,3%) e comércio a retalho de outro 

equipamento para uso doméstico, em estabelecimentos especializados (3,9%) como os mais 

representativos do peso da população empregada por ramos de atividade relativamente à população 

ativa - tabela nº 11 do anexo 20.  
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Figura 60: Gráfico da população residente empregada, por ramo de atividade 
económica, em Cervães 2011 

 

4.11.2 – Conclusões 

As principais conclusões prendem-se com o facto de Vila Verde ser considerado um concelho bastante 

jovem e segundo os Censos de 2001 a população neste concelho aumentou. 
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O concelho de Vila Verde tem conhecido um aumento populacional devido à combinação da 

proximidade de Braga, da qualidade de habitação e envolvente paisagística.  

Em termos de atividades económicas a região é dominada pelo sector secundário, seguindo-se o 

sector terciário com menos significado o sector primário. 

A estrutura do tecido produtivo, quer ao nível do concelho é claramente marcada pelo predomínio dos 

sectores secundário (indústrias e construção civil) e sobretudo terciário (comércio e serviços), do ponto 

de vista da estrutura do emprego. 

Para que o concelho possa criar e aumentar novos postos de trabalho em novas explorações e 

valorizar a região em termos económicos, fomentando também o sector dos serviços, é necessário e 

vantajoso criar e/ou ampliar explorações de granito, que permitirão um desenvolvimento estratégico no 

sentido de evitar o afastamento das camadas mais jovens para fora do concelho ou da região. 

 

4.12 - TRÁFEGO E REDE VIÁRIA 

A área do projeto encontra-se numa região com uma boa rede de infraestruturas viárias, em que a 

maioria das vias apresentam, regra geral, uma boa rede de comunicações e um bom estado de 

conservação, tal como se pode observar na figura 61. O acesso à área do projeto faz-se pela estrada 

municipal EM 541, que liga Cervães a Igreja Nova. Esta EM atravessa, para Sul, toda a freguesia de 

Cervães, ligando à EN 205. 
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Figura 61: Principais eixos viários da região (Fonte: ViaMichelin) 

 

Não existe qualquer estudo respeitante ao fluxo médio diário da região. A rede existente é 

relativamente densa, facilitando o acesso entre as localidades de pequena dimensão, e entre estas e 

outros concelhos.  

Depois das operações de britagem, os inertes extraídos precisam de ser transportados. Tendo em 

conta o baixo valor acrescentado da maioria dos minerais não metálicos, o transporte e as questões 

logísticas são de grande importância para a economia do sistema. 

Uma vez que os minerais são volumosos e pesados, acontece muitas vezes que o custo do transporte 

excede os custos do material e da produção. 
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A região onde se localiza a pedreira em estudo, tal como referido, apresenta uma boa rede viária, 

existe uma rede de estrada relativamente densa, o que facilita o transporte dos produtos explorados, 

até aos destinatários finais. Pelo facto da rede viária ser densa, por um lado, encurta a distância 

necessária percorrer, e por outro, torna a viajem mais rápida em termos de tempo. É evidente que 

estes aspetos vão contribuir para que o custo do transporte não incremente desmesuradamente o 

custo final do produto.   

Uma das questões ambientais mais significativas é a que se prende com o bem-estar das populações 

que são atravessadas pelas vias de comunicação utilizadas para a circulação dos veículos que 

transportam o granito.  

O acesso à pedreira faz-se através da EM 541, ao Km 4,4 no troço entre Cervães e a Igreja Nova. Esta 

estrada confina com o limite poente da pedreira. A estrada nacional mais próxima, e por onde se fará 

preferencialmente o escoamento dos produtos, é a E.N. 205, situada a Sul, e que liga Prado a 

Barcelos. 

Para a entrega de material tratado, a ASA Pedreira, Lda., exige que sejam respeitados os limites de 

carga, a boa acomodação, a limpeza das viaturas e das rodas e a aspersão e cobertura dos materiais, 

para evitar a emissão de poeiras, etc., envidando desta forma, todos os esforços para que os 

proprietários e condutores das viaturas adotem uma atitude responsável. 

A ASA Pedreiras, Lda., mantém o interesse em promover o diálogo com as entidades locais da 

freguesia de Cervães, o Município de Vila Verde e os habitantes da região, de modo, a que o local da 

extração seja explorado de acordo com as suas particularidades, sem causar incómodo ou danos. 

 

4.13 - PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO E ARQUEOLÓGICO 

O estudo efetuado à vertente Arqueológica e Patrimonial de toda a área a afetar pelo projeto de 

ampliação da pedreira, foi realizada por uma equipa de arqueólogos e teve como objetivo principal a 

identificação de elementos patrimoniais, nas vertentes arqueológica, histórica e edificada (construída e 

etnográfica), que se encontrem na área a ser afeta à exploração da pedreira. De acordo com o relatório 

da vertente patrimonial, aprovado pelo Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico 

(IGESPAR), anexo 16, não foi detetado nenhum elemento ao qual possa ser atribuído valor patrimonial. 

Os trabalhos efetuados basearam-se numa pesquisa bibliográfica tão completa e exaustiva quanto 

possível, realizada em obras e artigos da especialidade, incluindo o Plano Diretor Municipal do 

Concelho de Vila Verde, várias monografias locais e a Base de Dados do IGESPAR. 
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Realizou-se ainda uma análise atenta da toponímia e micro toponímia que pudesse sugerir a existência 

de ocupação humana. 

À fase de pesquisa bibliográfica e institucional, sucedeu-se a realização da prospeção arqueológica 

sistemática, utilizando-se fiadas, adaptadas às condições do terreno e do coberto vegetal, distanciadas 

entre si cerca de 15/20 m. 

As áreas prospetadas foram alvo de registo fotográfico e com base cartográfica, à escala 1:25 000 e 

1:2 000. 

Realizou-se ainda a consulta de bibliografia específica face aos trabalhos de investigação 

desenvolvidos na área em estudo, nomeadamente o levantamento arqueológico do concelho de Vila 

Verde do Dr. Francisco Sande Lemos. 

Os imóveis classificados como Monumento Nacional e de Interesse Público, são imóveis cuja 

valorização e conservação estão sob tutela do IGESPAR. Os imóveis classificados com Valor 

Concelhio são promovidos pelas autarquias locais ou pelo IGESPAR, por serem imóveis com interesse 

regional ou local. Como tal, qualquer obra de alteração ou conservação nos imóveis acima referidos 

necessitam de autorização expressa do IGESPAR. O mesmo sucede se forem obras que interfiram nas 

Zonas Especiais de Protecção (ZEP). Salienta-se ainda, que obras de conservação ou alteração em 

imóveis classificados de Valor Concelhio, necessitam de autorização das Câmaras Municipais 

correspondentes.  

No presente estudo, não foi detetado nenhum elemento patrimonial que disponha de qualquer tipo de 

classificação, na envolvente direta da pedreira. Apesar do referido, regista-se nas proximidades da 

mesma o Santuário do Bom Despacho, o qual se encontra em vias de classificação, constando por isso 

da Carta de Condicionantes do PDM. No entanto a distância a que o mesmo se encontra da pedreira é 

a suficiente para que não registem impactes diretos sobre o mencionado santuário. 

Em termos de ocupação humana, é sobejamente conhecida a ocupação pré-histórica do concelho 

atestada pelos vários megálitos identificados e estudados como é o caso dos existentes no Monte do 

Borrelho. A geografia da região com abundantes cursos de água, favorecia os estabelecimentos de 

diversos povos, espalhados pelos montes e outeiros, mais ou menos dispersos. Estes castros, castelos 

e citânias, como a de S. Julião, são a prova desta ocupação, que em alguns casos conseguiram 

sobreviver à chegada dos romanos. Em alguns destes sítios arqueológicos é possível verificar a 

aculturação com os costumes romanos como em Barbudo e S. Julião, noutros, é claro o abandono. A 

presença romana em território minhoto é significativa, sendo conhecidas as vias romanas e as pontes 

por estes construídas, tais como as fundações da Ponte Velha de Goães e Caldelas. 
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Após a queda do império, as ditas invasões bárbaras traduziram-se num retrocesso da malha urbana e 

da riqueza material das populações do concelho, que se aglutinaram em povoados fortificados de cariz 

medieval, como o Castelo roqueiro de Aboim, a atalaia do Borrelho ou o local fortificado de S. Miguel 

de Prado.  

No século XVIII a riqueza e ostentação voltam às povoações de Vila Verde, construindo-se diversos 

solares de arquitetura claramente barroca como ainda é possível observar-se no Solar da Casa da 

Madalena, o Solar dos Febros, Igreja de Soutelo e a Capela de S. Miguel-o-Anjo. Posteriormente, à 

traça barroca sucede-se a traça românica acompanhando uma sucessiva abertura socioeconómica 

atestada especialmente em Torres e Igrejas. 

O desenvolvimento da freguesia de Vila Verde, permitiu-lhe obter a distinção de sede do concelho de 

Vila Chã ainda durante o século XVII, vindo a ser elevada a concelho em 24 de Outubro de 1855. 

Através da pesquisa bibliográfica e do trabalho de campo efetuado não foram identificados quaisquer 

elementos patrimoniais edificados, arqueológicos ou etnográficos na área de ampliação da zona da 

Pedreira em análise, a qual abrange um total de 15,9 ha.  

Apesar de não terem sido identificados elementos patrimoniais na área de incidência direta do projeto, 

ressalva-se a existência do Santuário do Bom Despacho, localizado a cerca de 70 m para Sudeste da 

pedreira, Apesar deste de não sofrer impactes diretos, estará sujeito ao impacte visual das frentes de 

laboração da pedreira. Deste modo, considera-se pertinente considerar a hipótese da criação de uma 

barreira visual, entre a pedreira e o santuário, com o recurso a árvores de grande porte, considerando-

se que esse aspeto poderá contribuir em grande parte para harmonizar os dois espaços. 

 

Figura 62: Santuário do Bom Despacho 
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Conclui-se pois, através do estudo realizado, que a atual área de exploração e a da ampliação da 

Pedreira de “Ilhô” não apresentam qualquer tipo ou vestígios de bem patrimonial histórico – nem 

azenhas com açudes – classificado pelo IGESPAR e que, os valores patrimoniais de interesse 

arquitetónico existentes no concelho não são afetados pela atual situação da exploração da pedreira. 

Constata-se de igual forma, que os referidos valores arquitetónicos do concelho, não serão afetados 

com a execução do projeto de ampliação da referida pedreira. 

 

4.14 – PAISAGEM 

No que diz respeito ao descritor paisagem, o objetivo de identificar, caracterizar e avaliar a paisagem 

prende-se com a relevância de identificar os potenciais impactes visuais que a ampliação e 

licenciamento da pedreira possam causar no contexto paisagístico que envolve atualmente a área de 

exploração, visando a identificação de estratégias que possam minimizar e mitigar esses impactes.    

De forma à consecução de uma análise da paisagem mais integrada, definiu-se como área de análise, 

10 000 m por 10 000 m, que abrange partes das áreas relativas à Carta Militar número 55 e 56, 

compreendendo a presente pedreira e a sua envolvente. 

A área em análise abrange parte de 4 concelhos, o SO do concelho de Vila Verde, parte E do concelho 

de Barcelos, parte S do concelho de Ponte de Lima e parte NO do concelho de Braga. A pedreira 

localiza-se na freguesia de Cervães, na Serra da Gatanha, na sua vertente voltada a SE. As povoações 

mais próximas encontram-se na freguesia de Cervães, a S, o Lugar de Bom Despacho (a cerca dos 

200 m), a SE o Lugar de Leiroinha (a cerca dos 380 m) e, a NE, os Lugares de Louredo e Ermida (a 

cerca de 1000 m). A N, na freguesia de Igreja Nova, concelho de Barcelos, localiza-se o Lugar de 

Paredes a cerca de 1000 m dos limites da pedreira. É de salientar que o Santuário de Nossa Senhora 

do Bom Despacho, na freguesia de Cervães, localiza-se a cerca de 350 m, a SE da pedreira (todas 

entas distâncias em linha reta).  

É de referir que um dos limites a Oeste da pedreira fazem fronteira com a Av. Sobral Ilhô (EM 541), que 

liga Cervães a Igreja Nova. É nesta estrada que se encontra a entrada principal para a pedreira. A sul, 

localiza-se a estrada nacional N205, ligando Prado a Barcelos, por onde se deverá fazer 

preferencialmente o escoamento dos produtos. 
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4.14.1 – Caracterização da Paisagem 

A implantação de atividades de exploração do solo, tais como exploração de pedreiras, fazem parte 

das atividades que provocam mais efeitos na paisagem, contribuindo para alterações irreversíveis na 

sua composição. Sendo assim, torna-se fundamental analisar e caracterizar a situação paisagística de 

referência de forma a mitigar e minimizar as consequências dessas atividades sobre a paisagem. Para 

tal, é necessário fazer uma análise acerca de diversos aspetos que a constituem, nomeadamente: 

 Elementos biogeofísicos: o relevo, a hidrografia, declives, exposição de vertentes, clima, 

geologia, tipos de solo, características naturais de fauna e flora e estrutura ecológica; 

 Elementos antrópicos: rede viária, uso do solo, património cultural e características 

socioeconómicas;  

 A relação de ambos os elementos paisagísticos. 

A caracterização da paisagem dispôs da seguinte informação disponibilizada: 

 Cartografia, levantamentos de campo e relatórios integrantes do presente estudo de impacte 

ambiental, nomeadamente o descritor de sistemas biológicos, geologia e geomorfologia; 

 Carta Militar de Portugal número 55 e 56, na escala 1/25 000; 

 Imagens satélite disponíveis no Google Earth; 

 Carta de Solos e Carta de Aptidão da Terra de Entre Douro e Minho (escala 1/25 000) da 

Direção Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho (DRAEDM) e respetiva memória 

descritiva; 

 Carta Corine Land Cover 2006 com a espacialização dos usos do solo, disponível pela Agência 

Portuguesa do Ambiente, e respetiva memória descritiva; 

 Atlas digital do ambiente, disponível pela Agência Portuguesa do Ambiente, nomeadamente 

cartografia do ambiente físico (geologia, litologia), do ambiente biogeofísico (solos, capacidade 

de uso dos solos, ecologia, regiões naturais) e do ambiente humano (Carta Viária e recursos 

com potencial turístico);  

 Altimetria, aglomerados, rede viária e hidrografia derivados da cartografia militar de Portugal à 

escala 1:25 000; 
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 Modelo digital do terreno (malha de 5 m, tendo como base curvas de nível com uma 

equidistância de 10 m), cartografia de declives e de exposição de vertentes resultantes do 

modelo digital do terreno (informação gerada em ambiente SIG);  

 Informação socioeconómica disponibilizada pelo Instituto Nacional de Estatística (população 

residente e sectores de atividade). 

A abordagem metodológica procura estabelecer uma sistematização de tarefas adequadas aos 

objetivos de cada descritor paisagístico em questão, aplicando um conjunto de critérios, tão objetivos 

quanto possível, de forma a refletir uma avaliação qualitativa e integrada dos valores paisagísticos e 

visuais. A utilização de critérios de valorização aplicados a cada descritor pretende mitigar a 

subjetividade inerente a um processo de classificação de valores.  

Para além de processos de valorização e caracterização que utilizam métodos quantitativos e/ou de 

cruzamento de várias variáveis, é fundamental a aferição por parte do especialista para analisar e 

interpretar. Sendo assim, é através de um processo analítico, interpretativo e sintético da paisagem que 

se pretende caracterizar o suporte biogeofísico, os elementos antrópicos e as suas interações 

implícitas nas características hipsométricas do território e do seu ecossistema.  

Toda a informação foi produzida com recurso a software de análise e leitura de informação geográfica 

e a ferramentas de análise espacial, mais concretamente ao ArcGIS10.3.1 da ESRI. 

O processo metodológico utilizado neste estudo passou por cinco etapas: 

1. Definição das unidades de paisagem da área em análise; 

2. Avaliação da qualidade visual de cada unidade de paisagem; 

3. Avaliação da sensibilidade visual e capacidade de absorção de cada unidade de paisagem; 

4. Caracterização da intervisibilidade das bacias visuais da área em análise; 

5. Análise do impacte da implementação da pedreira na paisagem. 

 

4.14.2 – Unidades de Paisagem 

Compreende-se por Unidades de Paisagem (UP) unidades territoriais com características paisagísticas 

relativamente homogéneas na sua delimitação e que combinam diversos fatores paisagísticos 

(mencionados no ponto A) que se repetem predominando e dando origem a uma unidade paisagística.  



 

EIA – Relatório Técnico 
135 

AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA N.º 4837 “ILHÔ” - CERVÃES – VILA VERDE – BRAGA 

Os elementos paisagísticos de uma unidade de paisagem podem não ser semelhantes, sendo que 

neste caso o que predomina, o mais relevante e a organização dos vários elementos será o que 

determinará a unidade. Por exemplo, os canais viários e ferroviários funcionam como linhas 

estruturantes principais da paisagem de grande importância, uma vez que, para além de delimitarem os 

usos do solo, funcionam como indutores de transformações significativas, sendo muitas vezes 

considerados fronteiras entre unidades de paisagem. 

As unidades de paisagem facilitarão no processo de avaliação de qualidade visual da paisagem. 

De forma a fazer-se o reconhecimento e a caracterização da paisagem onde se enquadra a pedreira 

em estudo, as unidades de paisagem foram definidas em três fases: 

a. Fase I: Unidades de Paisagem de menor pormenor – primeiro nível hierárquico; 

b. Fase II: Unidades de Paisagem de maior pormenor – segundo nível hierárquico; 

c. Fase III: Unidades de Paisagem da própria Pedreira – terceiro nível hierárquico. 

 

a. Unidades de Paisagem de menor pormenor – primeiro nível hierárquico 

A primeira fase prende-se com a localização da pedreira e da sua envolvente em unidades de 

paisagem de menor pormenor, isto é, nas unidades e subunidades definidas por Cancela Abreu (2004) 

para Portugal Continental, adotando-as como o primeiro nível hierárquico (anexo 17 - Carta Unidades 

de Paisagem – n.º1). Para este autor, o concelho de Vila Verde localiza-se na Unidade Entre Douro e 

Minho, unidade caracterizada por um relevo acidentado, formado por uma sequência de vales 

encaixados, nomeadamente o vale do rio Cávado, e por um enorme contraste, numa distância 

reduzida, entre a orla costeira, baixa, arenosa, e as serras do interior, denominado frequentemente por 

anfiteatro natural. Predominam as rochas eruptivas, sobretudo os granitos calco-alcalinos, com 

manchas significativas de granitos alcalinos e de rochas sedimentares xisto-grauváquicas. Nas suas 

serras são visíveis afloramentos rochosos, conferindo à paisagem um aspeto mais agreste. Mais 

próximo do litoral ocorrem os regossolos e nos vales principais os aluviossolos, sendo aproveitados 

para fins agrícolas. O clima é muito influenciado pelo litoral, pelo relevo vigoroso e pela latitude. 

Verificam-se temperaturas amenas, com amplitudes térmicas menos acentuadas no litoral do que no 

interior, que apresenta já algumas características de clima continental. É a região do país em que se 

registam os valores mais elevados de precipitação, favorecendo a extensa e densa rede hidrográfica. 

Os rios encaixam-se em leitos apertados e bacias estreitas correndo em vales encaixados (a montante, 

e alargando junto ao litoral, devido à deposição de sedimentos (aluviões).  

 



 

EIA – Relatório Técnico 
136 

AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA N.º 4837 “ILHÔ” - CERVÃES – VILA VERDE – BRAGA 

A abundância em água é um aspeto marcante desta região, favorecendo o desenvolvimento de uma 

vegetação verdejante característica de um clima temperado húmido (zona biogeográfica atlântica), 

sendo por isso comum encontrar espécies caducifólias como carvalhos (carvalho alvarinho - Quercus 

róbur e/ou carvalho-negral - Quercus pyrenaica), choupos (Populus sp.), freixos (Fraxinus 

angustifolium), ulmeiros (Ulmus minor), amieiros (Alnus glutinosa), salgueiros (Salix spp) e bidoeiros 

(Betula pubescens). No que diz respeito à ocupação do solo, esta unidade apresenta-nos áreas de 

agricultura intensiva/multicultural de regadio nos vales frescos. Nas maiores altitudes ocorrem 

afloramentos rochosos e solos menos férteis, predominando as bouças com sistemas florestais onde 

por vezes as culturas tradicionais de soutos e carvalhais foram substituídos por pinheiro (Pinus 

pinaster), eucalipto (Eucalyptus globulus) e matos. As culturas agrícolas dispõe-se em espaços 

fragmentados, de reduzidas dimensões e muito parceladas. Estas ocupações vão sendo intercaladas 

por povoamento disperso, com elevada densidade populacional no litoral e menor densidade mais para 

o interior, onde as áreas de residência se intercalam com áreas produtivas (agrícola, florestal ou 

industrial). As planícies, depressões e vales estão colonizados por inúmeras quintas, casais e 

lugarejos, de casas mais ou menos esparsas e com estreitas ligações ao trabalho agrícola familiar e 

principalmente à cultura do milho. No sopé das serras, entre as construções estendem-se campos de 

cultivo, de culturas variadas, parcelas de solo retalhadas e bordadas com a tradicional vinha minhota.  

É importante referir que esta unidade de paisagem é marcada por uma grande riqueza em património 

arquitetónico, nomeadamente castelos, praças históricas, igrejas, conventos, centros históricos, 

solares, capelas e locais de romaria, antas e castros, santuários. 

Relativamente às subunidades, a área de estudo enquadra-se Entre Lima e Paiva, subunidade onde 

se localiza a pedreira, no Vale do Cávado e abrange uma pequena área correspondente à subunidade 

de Entre Cávado e Ave (Cancela D’Abreu, 2004).  

 

b. Unidades de Paisagem de maior pormenor – segundo nível hierárquico  

A segunda fase prendeu-se com a definição de unidades de paisagem para a área em questão 

considerando uma caracterização mais pormenorizada, tendo como referência as subunidades de 

Cancela D’Abreu, referidas na alínea anterior, e tendo em conta as variáveis biogeofísicas e antrópicas 

referidas no ponto 2. Desta forma, definiram-se seis unidades homogéneas de paisagem, reveladoras 

da sua qualidade intrínseca e da resposta estética que produzem no observador. Os elementos 

paisagísticos mais determinantes para a definição de cada unidade foram a topografia, o declive e a 

tipologia e ocupação dos solos. 
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 Unidades da Paisagem (anexo 17 - Carta n.º1) – Carta de Unidades de Paisagem): 

UNIDADE A – Serras e Montes 

Esta unidade reúne as áreas mais elevadas, em altitude, da área em análise, as serras e os 

montes, variando entre os 150 e os 316 m: Sobredelo (235 m) (A1) e Serra do Lousado (264 

m) e Montes de Alheira (215 m) (A2) a NO, o Monte de Vilar (236 m), S. Bartolomeu (239 m) e 

Penedo do Mocho (248 m) (A3) a N, Serra da Gatanha (316 m), que integra a Pedreira n.º 

4837 – Ilhô no seu flanco virado a SE, Monte do Calvo (281 m), Serra de S. Lourenço (321 m), 

Serra de Roriz (253 m) e Serra da Oliveira (275 m), na cordilheira central da área de análise 

delimitada (A4). Sem exposição solar que se destaque, apresenta declives acentuados 

predominantes acima dos 20%.  

Como rocha mãe, predominam os granitos calco-alcalinos dando origem a regossolos, solos 

menos férteis, que abundam nesta unidade. A este tipo de solos encontra-se associado à 

capacidade de suporte de atividades não agrícolas, nomeadamente atividades florestais e/ou 

agroflorestais. A ocupação atual do solo reflete esse tipo de atividades: dominam as bouças 

com sistemas florestais constituídos por povoamentos mistos e alguns povoamentos de 

resinosas. Contudo, os incêndios da última década que atingiram esta unidade fizeram com 

que as culturas tradicionais de soutos e carvalhais fossem substituídos por pinheiro (Pinus 

pinaster), eucalipto (Eucalyptus globulus) e matos, reduzindo a sua biodiversidade. Como 

revestimento arbustivo surgem espécies pirófilas, como por exemplo os tojos e as giestas, 

dotadas de maiores capacidades para conquistar territórios com solos mais escléticos e mais 

pobres em água. Estas espécies manifestam-se na área adjacente à área da pedreira, sendo 

de referir que a sua envolvente apresenta baixo interesse ecológico, na generalidade, devido 

às condições de vegetação e do solo, condicionando a presença de espécies faunísticas, 

afetando as linhas de água e acelerando a erosão do solo. São visíveis sinais de ocorrência de 

incêndios que criaram condições para a proliferação de tojal-giestal, o que é frequente nas 

fases de sucessão aos bosques dominados, em tempos, por Quercus robur. 

É de salientar a riqueza de jazigos minerais da região, sendo que esta unidade apresenta duas 

áreas de exploração de recursos minerais (Pedreiras da Bouça do Menino e de S/N-º Serra da 

Gatanha), a N da presente pedreira a licenciar, implicando um passivo ambiental cumulativo.   

Esta unidade faz fronteira com várias povoações, sendo as serras e montes que a integram, 

atravessadas por uma reduzida rede viária constituída por caminhos municipais não 

classificados de suporte e proteção, que permitem manter ligação viária ente as povoações 

vizinhas. 
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A cordilheira central é atravessada pela Autoestrada A3, que liga o Porto a Espanha, e pela 

Estrada Municipal EM 541, que liga as freguesias de Cervães e Igreja Nova. Ambas na 

proximidade da Pedreira, servindo-lhe de suporte viário à sua atividade.  

No que diz respeito às unidades da paisagem de Cancela Abreu et al. (2004), esta unidade é 

abrangida pela Unidade Entre Lima e Cávado.  

 

 UNIDADE B – Vale do Cávado  

A marcada linha de água principal, o relevo e os seus declives suaves deram origem ao nome 

desta unidade. O rio Cávado é a linha de água com maior proeminência nesta área de estudo. 

As faixas altimétricas predominantes ocorrem desde os cerca de 20 m de altitude aos 50 m, 

associadas aos declives predominantes pouco acentuados (0 aos 5%), sendo adequados à 

ocupação do solo que aqui se encontra. 

Como rocha mãe, domina o complexo de xisto-grauváquico, que associada à densa e 

abundante rede hidrográfica confere a predominância de solos mais espessos como os 

fluvissolos, solos derivados de depósitos aluvionares recentes. A fertilidade deste tipo de solos 

faz com que sejam aproveitados para agricultura. Assim sendo, as margens do rio Cávado 

apresentam culturas de regadio e áreas de agricultura intensiva associados a alguns espaços 

naturais e/ou seminaturais e florestas mistas, que se dispõe em parcelas de dimensões 

maiores, quando comparadas com as parcelas das restantes unidades de paisagem.  

Esta unidade abrange poucas povoações - Padim da Graça, no concelho de Braga, na margem 

sul do rio Cávado, e Salgueiró na margem, no concelho de Vila Verde, a norte do rio – estando 

as restantes povoações localizadas a uma maior distância, integrando-se noutra unidade de 

paisagem.  

Nesta unidade, a rede viária apresenta-se estruturada essencialmente por caminhos e estradas 

municipais. A SO, a A3 atravessa o rio Cávado.  

No que diz respeito às unidades da paisagem de Cancela Abreu (2004), esta unidade é 

abrangida pela Unidade de Paisagem do Vale do Cávado.  

 

 UNIDADE C – Meia encosta  

Esta unidade encontra-se entre os 50 e os 150 m de altitude, sendo o relevo fator biofísico que 

dá nome a este unidade.   
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Nesta unidade sobressaem as formações de natureza essencialmente xistenta e grauváquica 

formando, deste modo, relevos destacados com áreas mais íngremes intercalados com áreas 

menos declivosas, predominando os declives entre os 5 e os 20%. Os solos resultantes são os 

leptossolos. A sua textura grosseira e de pequena espessura, caracterizada por uma baixa 

capacidade de troca catiónica e de retenção de água, fazem com que apresentem pouca 

fertilidade física e química. A ocupação destes solos faz-se, preferencialmente por incultos ou 

matas e florestas, embora por vezes apresentem aptidão para uso agrícola. O uso atual vai ao 

encontro da sua aptidão: predominância de florestas mistas intercaladas com incultos.  

Nesta unidade verifica-se a instalação de algumas indústrias, potencialmente em expansão. 

É de salientar que as linhas de água existentes não se manifestam à superfície e que a 

unidade não integra aglomerados populacionais.  

A reduzida rede viária, municipal, presente nesta unidade associa-se às indústrias e é 

constituída por caminhos e estradas municipais que ligam povoações da envolvente.  

No que diz respeito às unidades da paisagem de Cancela Abreu (2004), esta unidade é 

abrangida pela Unidade Entre Lima e Cávado.  

 

 UNIDADE D – Vale do Neiva 

Esta unidade caracteriza-se por integrar o vale da segunda linha de água com maior 

importância desta área, constituinte da rede hidrográfica principal, o Rio Neiva. Este vale 

sustem o seu leito, oscilando a altitude entre os 50 e os 150 m e predominando declives 

suaves, entre os 0 e os 5%, resultado direto do afloramento rochoso que o suporta: granitos 

calco-alcalinos e granitos alcalinos. Aqui aparecem os antrossolos, tipo de solos que resultam 

de profundas modificações das características originais pelas atividades humanas, como por 

exemplo, remoção ou perturbação dos horizontes superficiais, adições de matéria orgânica ou 

rega continuada, entre outros. A eles, por norma encontram-se associadas culturas de regadio 

ou sequeiro, vinha e olival, entre outras. Atualmente, nestes solos ocorrem, em predominância, 

culturas agrícolas familiares ligadas frequentemente à cultura do milho, que se distribuem em 

espaços fragmentados, em parcelas, de reduzidas dimensões a O e dimensões maiores a 

montante (para nordeste), que se vão alternado com algumas florestas mistas e/ou áreas 

naturais. Esta ocupação vai sendo intercalada com áreas edificadas e áreas industriais, 

chamados os povoamentos pouco compactos e dispersos, que se interligam pela rede viária 

estruturada por rede municipal e nacional pouco densa.  
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No que diz respeito às unidades da paisagem de Cancela Abreu (2004), esta unidade é 

abrangida pela Unidade entre Lima. 

 

 UNIDADE E – Vales dos afluentes do Cávado 

Por terem características paisagísticas semelhantes, os vales principais que suportam os 

afluentes do rio Cávado foram aglomerados nesta unidade. Os seus afluentes, correndo de N 

para S, fazem parte da densa e abundante rede hidrográfica da área de análise definida e 

correm pelos vales aplanados originados pelos afloramentos de granito calco-calcários 

associados ao Rio Pontes (E.1), a SO, e às Ribeiras de Poriço (E.2) e Febros (E.3), a NE. A 

estas rochas estão associados os antrossolos que envolvem pequenas áreas de fluvissolos. 

Ambos os tipos de solos têm elevada aptidão agrícola, embora os fluvissolos ressaltem quanto 

à sua aptidão, como já referido anteriormente para outras unidades. Sendo aproveitados para 

exploração agrícola, dão lugar a campos de cultivo, de culturas variadas, temporárias 

intercaladas com permanentes, que se distribuem em parcelas de maior dimensão mais 

afastadas dos aglomerados populacionais e parcelas de menor dimensão na proximidade dos 

aglomerados populacionais, associadas a explorações agrícolas familiares, predominando a 

tradicional vinha minhota e a cultura do milho. A ocupação agrícola vai sendo intercalada com 

espaços naturais e semi-naturais e alguns espaços de florestas mistas. 

A presença humana está também fortemente marcada por aglomerados pouco densos e 

dispersos, destacando-se, em densidade de edificação, os lugares de Alheira, Roriz e Alvitos, 

no vale do Rio Pontes, os aglomerados Parada de Gatim e Igreja, no vale da Ribeira de Poriço, 

e os aglomerados Veiga e Ribeira, no vale da Ribeira de Febros.  

É de referir que são visíveis algumas áreas industriais. 

A rede viária nesta unidade é mais densa, fragmentando a paisagem, devido à forte presença 

de aglomerados dispersos.  

 

 UNIDADE F – Vale religioso 

Esta unidade tem características muito semelhantes à unidade anteriormente descrita.  
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É integrada numa só unidade para facilitar no método de avaliação e qualificação da paisagem 

(ponto seguinte) já que integra a zona Especial de Proteção (ZEP) do Santuário do Bom 

Despacho (Património Edificado), classificado como Imóvel de Interesse Público (Portaria n.º 

740-EM/2012, DR, 2.ª série, de 31 -12 -2012), que dista, cerca de 135 m em linha reta, a SE 

dos limites da Pedreira, devendo ser distinguida e valorizada. Esta unidade faz fronteira com a 

unidade que integra a Pedreira N.º 4837.  

No que diz respeito às unidades da paisagem de Cancela Abreu (2004) esta unidade é abrangida pela 

Unidade Entre Lima e Cávado. 

 

c. Unidades de Paisagem da própria Pedreira – terceiro nível hierárquico 

(localizada na Unidade A3) 

Pode dizer-se que a Pedreira se divide em 5 unidades: 

1 – Recuperação Paisagística – área, a SO, abandonada, no que diz respeito à sua exploração 

geológica, sujeita atualmente a intervenção de recuperação paisagística, com recuperação 

concluída prevista durante a atual exploração. Esta área integra uma das lagoas da área da 

pedreira; 

2 – Stock de Material – 3 áreas reservadas para armazenar material preparado para ser 

distribuído; 

3 – Zona dos equipamentos/instalações de apoio – área onde se encontra a oficina, escritório, 

sanitários, balança, fossas sépticas, lava pneumáticos e decantador, a Oeste; 

4 – Zona de tratamento de inertes – localiza-se a NO e integra a ETAR, o moinho, o crivo, entre 

outros equipamentos; 

5 – Zona a explorar – área por onde avançará a exploração de granito; 

6 – Lagoa – área reservada a reservatório de água.  

A Pedreira n.º 4837 “Ilhô” localiza-se entre os 185 m de altitude (a SE) e os 250 m (a N) na vertente 

virada a SE da Serra da Gatanha. A área a licenciar caracteriza-se por apresentar um relevo com um 

declive moderado a acentuado (entre os 0% e os superiores a 30%), predominando, atualmente os 

declives entre os 10 e os 20%. A rede de drenagem, que se deve ao maciço granítico que aflora na 

área, resume-se à existência de um número reduzido de pequenas linhas de água, sem expressão à 

superfície do solo. 
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Segundo o ponto de vista ecológico, a área em análise encontra-se profundamente alterada pela 

atividade humana, não só pela exploração de inertes, mas também pela ocorrência de incêndios e pela 

proliferação do eucaliptal, com comportamento invasor. Assim sendo, na área em questão a pequena 

mancha florestal, pouco densa, encontra-se dominada por Eucaliptus globulus (eucalipto) e sub-

cobertos de Pteridium aquilinum (feto), Ulex europaeus (tojo) e Cytisus sp. (giestas) e Rubus ulmifolius 

(silva) (descritor Sistemas biológicos). Como espécies arbóreas ocorrem alguns exemplares de Pinus 

pinaster (pinheiro-bravo) e, muito raramente, Quercus suber (sobreiro), espécie protegida por lei, e 

pontualmente Quercus robur (carvalho-alvarinho). Como espécies do sub-coberto sobressaem os 

Cytisus scoparius (giesteira das vassouras), os Cytisus striatus (giesta-amarela) e os Rubus ulmifolius 

(amoras silvestres). Tendo em conta todo o inventário florístico apresentado na análise do descritor de 

sistemas biológicos, considera-se que as espécies florísticas que ocorrem na área de intervenção não 

apresentam interesse de conservação nem contemplam qualquer endemismo ou espécie protegida. 

Contudo, a vegetação presente acaba por servir como barreira visual e de proteção de ruído em 

relação às povoações mais próximas.  

No que diz respeito à fauna, a zona de intervenção dispõe de poucas condições adequadas ao 

estabelecimento de comunidades animais com interesse conservacionista devido ao seu elevado grau 

de intervenção humana, embora nem sempre esse fator se traduza no afastamento de seres vivos, 

como é o caso das lagoas, atualmente com vegetação ripícola estabelecida nas suas margens. No 

entanto é importante referir a sua importância atual para fauna local, pois permite-lhes acesso a água e 

constituem habitat para espécies faunísticas adaptados a ambientes aquáticos (anfíbios e repteis). A 

lagoa, a S, serve ainda para depósito de sedimentos resultantes da atividade extrativa na tentativa de 

repor as cotas de terreno iniciais, fazendo parte do plano de recuperação desta área.  

 

4.14.3 – Qualificação da Paisagem 

Para qualificar visualmente o valor das subunidades de paisagem, de forma mais objetivamente 

possível, realizou-se uma avaliação da qualidade visual da paisagem associada á sua sensibilidade 

visual e capacidade de absorção. Esta avaliação permite compreender os diferentes valores da 

paisagem, decorrentes da presença de elementos valorizadores ou perturbadores e de uma maior ou 

menor exposição visual a potenciais pontos de vista localizados em sítios, como povoações, estradas e 

outros pontos notáveis, com afluência significativa de observadores, no sentido de se perceber qual a 

vulnerabilidade visual paisagística perante possíveis alterações na paisagem.  

Para cada tipo de avaliação (qualidade e sensibilidade visual e capacidade de absorção visual) foi 

definida uma escala qualitativa de valores, aplicando um conjunto de critérios de acordo com cada 

descritor, com vista à análise de valores estéticos visuais, biofísicos e humanos da paisagem.  
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A avaliação baseia-se na compreensão dos fatores biogeofísicos e fatores humanos e da sua relação 

na paisagem em cada uma das unidades paisagísticas que fazem parte da área de estudo delimitada. 

 

4.14.3.1 – Qualidade Visual da Paisagem 

A diversidade e variedade de ocupação do solo, o seu contraste cromático, o valor patrimonial e/ou 

natural, a harmonia e integridade formal/funcional, a qualidade do fundo cénico e a riqueza imagética 

são as componentes que fazem parte dos critérios de avaliação da qualidade visual da paisagem 

(anexo 17 - Carta de Qualidade Visual da Paisagem – n.º2 e Características paisagísticas na avaliação 

da qualidade visual da paisagem). 

Esta avaliação, segundo os valores presentes no quadro 47, parte do pressuposto que a qualidade 

visual está diretamente relacionada com o valor paisagístico de uma dada unidade territorial 

determinada pelas características dos elementos paisagísticos que a constitui e pela sua organização 

espacial, funcional e visual, configurando uma paisagem observável. 

Quadro 47: Parâmetros e Condições de avaliação da qualidade visual da paisagem 

Parâmetros de valoração Atribuição de valores em função dos critérios: Escala de qualificação 

Diversidade e variedade de 
ocupação do solo 
(heterogeneidade) 

Heterogeneidade e qualidade da ocupação do solo 
ou da morfologia Escala de valores varia de 1 a 5 

para todos os parâmetros em 
que 5 reflete o valor mais 
elevado, portanto, valorizador do 
parâmetro paisagístico na 
unidade. 

 

No final do processo, que 
termina com a ponderação dos 
parâmetros pelo número total de 
parâmetros, a escala de 
qualidade visual varia entre 1 e 
5, sendo que: 

1,0 – 2,0– Muito baixa 

2,1 – 3,0 – Baixa 

3,1 – 4,0 – Média 

4,1 – 5,0 – Elevada 

Composição cromático Cor que atribui à paisagem em função da ocupação. 
Relacionado com o anterior. 

Valor patrimonial/cultural 
(estruturas construídas, 
atividades agrícolas) 

Sua relevância e/ou tradição ao longo de anos e que 
fazem parte de uma memória cultural. 

Valor natural Seu valor e importância ecológica. 

Harmonia e integridade 
formal/funcional 

Nível de funcionalidade observável e integridade 
espacial do sistema 

Paisagístico (estrutura, forma natural, interligação 
entre elementos paisagísticos). Penaliza presença 
de intrusões visuais. 

Qualidade do fundo cénico Características qualitativas de outras subunidades 
que fazem parte do seu contexto visual/panorâmico. 

Riqueza imagética Coaduna diversidade formal, cromática e textural – 
organização espacial percetível. 
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Quadro 48: Qualidade visual da paisagem (anexo I – características paisagísticas na avaliação 
da qualidade visual da paisagem) 

Subunidades de Paisagem Qualidade visual da paisagem 

A – Serras e Montes  

A1-Monte de Sobredelo 3,15 

A2 – Serra do Lousado e Montes de Alheira 3,16 

A3 – Penedo do Mocho, S. Bartolomeu e 
Carcavelos 

3,46 

A4 – Cordilheira Central  3,31 

B – Vale do Cávado 4,09 

C – Meia Encosta 2,97 

D – Vale do Neiva 3,88 

E – Vales dos afluentes do 
Cávado 

E1 – Afluentes da Ribeira das Pontes  

3,59 E2 – Ribeira De Poriço 

E3 – Ribeira de Febros 

F – Vale do Santuário do Bom Despacho 3,80 

 

Segundo o quadro 48, a Carta de Qualidade Visual da Paisagem (anexo 17 - Carta de Qualidade 

Visual da Paisagem – n.º2) e os resultados de avaliação (anexo 17- Características paisagísticas na 

avaliação da qualidade visual da paisagem), resultantes da metodologia aplicada, a unidade C, agrega 

uma qualidade visual baixa devido às suas características paisagísticas. A unidade B, Vale do Cávado, 

apresenta o valor mais elevado para este descritor (valor 4,09) determinando-a como a unidade com a 

maior qualidade paisagista. De acordo com esta metodologia, a presença as características 

topográficas e, consequentes, altitude, declives, exposição de vertentes e qualidade da ocupação do 

solos revelaram-se determinantes na qualidade visual da paisagem de cada subunidade. 

 

4.14.3.2 – Sensibilidade Visual e Capacidade de Absorção 

A sensibilidade visual da paisagem pode definir-se como a sua suscetibilidade e/ou vulnerabilidade de 

sofrer alterações perante determinadas intervenções potencialmente instigadoras de impacte na 

paisagem. O potencial impacte será quanto maior, quanto menor a capacidade de suporte de 

determinada paisagem, e consequentemente quanto maior a sua suscetibilidade à alteração.  



 

EIA – Relatório Técnico 
145 

AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA N.º 4837 “ILHÔ” - CERVÃES – VILA VERDE – BRAGA 

Naturalmente encontra-se inversamente relacionada com a capacidade de absorção visual dessa 

mesma paisagem, isto é, uma paisagem de elevada sensibilidade/fragilidade visual tem habitualmente 

uma baixa capacidade de absorção; quanto menor for a sua sensibilidade visual, maior é a sua 

capacidade de absorver visualmente modificações, sem prejudicar a sua qualidade visual.  

Os critérios de avaliação da sensibilidade visual e capacidade de absorção visual que se encontram no 

seguinte quadro, integram variáveis relacionadas com a capacidade de absorção visual, capacidade de 

recuperação/evolução para um determinado estado de equilíbrio após a perturbação e valores 

paisagísticos. A fragilidade visual é induzida pelo parâmetro de acessibilidade para a observação. A 

absorção visual depende fundamentalmente da exposição visual da paisagem a partir da envolvente, 

da frequência de observadores e da diversidade da paisagem. Foram conservados alguns parâmetros 

utilizados na avaliação da qualidade visual da paisagem. 

Quadro 49: Parâmetros e condições de avaliação da sensibilidade visual e da capacidade de 
absorção da paisagem 

Parâmetros de valoração Atribuição de valores em função dos critérios: Escala de qualificação 

Diversidade e variedade de 
ocupação do solo 
(heterogeneidade) 

Heterogeneidade de ocupação do solo ou de 
morfologia conduz a uma menor fragilidade visual 
paisagística, já que os pontos de focagem podem 
ser vários e as alterações dissimuladas. 

Escala de valores de 1 a 5 para 
todos os parâmetros em que 5 
reflete o valor mais elevado, 
portanto, valorizador do 
parâmetro paisagístico em 
questão. 

 

No final do processo, que 
termina com a ponderação dos 
parâmetros pelo número total de 
parâmetros, a escala de 
sensibilidade visual/capacidade 
de absorção visual varia entre 1 
e 5, sendo que: 

1,0–2,0 – Muito baixa/Elevada 

2,1 – 3,0 – Baixa/Média 

3,1 – 4,0 – Média/Média 

4,1 – 5,0 – Elevada/Baixa 

Composição cromático 
Contraste cromático elevado conduz a uma 
fragilidade menor, já que os pontos de focagem 
podem ser vários e as alterações dissimuladas. 

Valor patrimonial/cultural 
(estruturas construídas, 
atividades agrícolas) 

Presença de elementos com valor patrimonial e/ou 
natural, entendido como valor patrimonial 
paisagístico, induzem fragilidade paisagística. 

Valor natural 

Harmonia e integridade 
formal/funcional 

Um maior nível de funcionalidade observável e 
integridade espacial do sistema Paisagístico 
(estrutura, forma natural, interligação entre 
elementos paisagísticos) conduz a uma maior 
fragilidade paisagística. 

Acessibilidade para a 
observação 

A maior oportunidade ou frequência de observação 
da paisagem conduz a uma maior fragilidade visual. 
A proximidade a rede viária, aglomerados 
urbanizados ou a exposição a zonas elevadas 
conduzem a uma maior fragilidade. 

Exposição de vertentes 

Parâmetro com capacidade de absorção visual, 
atendendo a que uma menor iluminação (N) 
corresponde a uma maior capacidade de absorção 
visual (E e O – situação média, S – situação 
reduzida) 

Declives 

Parâmetro com capacidade de absorção visual dado 
que declives elevados (acima dos 20%), 
encontrando-se mais expostos visualmente, 
conduzem a uma menor absorção visual.   

Frequência de observadores 

Frequência potencial de observadores da paisagem, 
determinada por muito elevada, elevada, média, 
baixa e muito baixa. Quanto mais elevada, maior é a 
fragilidade e menor a capacidade de absorção. 
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Quadro 50: Avaliação da sensibilidade e da capacidade de absorção das subunidades da 
paisagem 

 

Subunidades de Paisagem Qualidade da 
Paisagem 

Sensibilidade visual 

X 

Capacidade de Absorção 

X (-1) 

A1 – Monte de Sobredelo 
3,15 

 
2,99 

Dado que a capacidade de 
absorção é inversamente 
proporcional à sensibilidade 
visual aplicou-se a operação 
numérica ao valor da 
sensibilidade visual x (-1).  

A2 – Serra do Lousado e Montes de 
Alheira 

3,16 3,76 

A3 – Penedo do Mocho, S. Bartolomeu e 
Carcavelos 

3,46 3,17 

A4 – Cordilheira Central  3,31 4,15 

B – Vale do Cávado 4,09 
3,07 

 

C – Meia Encosta 2,97 2,98 

D – Vale do Neiva 3,88 3,97 

E – Vales dos afluentes do Cávado 3,59 3,70 

F – Vale do Santuário do Bom Despacho 3,80 3,96 

 

A unidade da Cordilheira Central A3, onde se localizada a pedreira a licenciar, seguindo-se o Vale do 

Neiva (D) e o Vale do Santuário do Bom Despacho (F), apresentam o valor mais elevado para a 

sensibilidade visual, e consequentemente uma menor capacidade de absorção perante um impacte 

paisagístico, como se pode verificar na Carta de Sensibilidade Visual de Paisagem que se encontra no 

anexo 17 - Carta de Sensibilidade Visual da Paisagem – n.º3. Este resultado deve-se ao facto das 

características hipsométricas (anexo 17 – Carta Hipsometria), de exposição visual (anexo 17 – Carta 

Exposição de Vertentes) e a ocupação do solo das três unidades: a cordilheira apresenta as altitudes 

mais elevadas e declives mais acentuados da área em análise (anexo 17 – Carta de Declives), tal 

como a envolvente de ambos os vales, levando a uma maior acessibilidade de observação a partir da 

envolvente, especialmente a partir da unidade F, unidade adjacente. Contudo a ocupação florestal 

predominante na cordilheira, pode levar a impactes visuais mais elevados devido à menor 

heterogeneidade de ocupação e de cor na paisagem.  

Note-se que o vale do Neiva é mais encaixado, logo é igualmente determinante para uma maior 

acessibilidade para observação a partir da envolvente. Ao vale do Santuário do Bom Despacho 

acresce, à sensibilidade visual, a existência da Zona especial de Proteção ao Santuário da S.ª do Bom 

Despacho.  
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Seria de esperar que o vale do Cávado obtivesse o valor mais elevado para a sensibilidade da 

paisagem uma vez que é a subunidade com maior qualidade visual paisagística. Contudo, esta unidade 

apresenta uma baixa sensibilidade visual perante um potencial impacte uma vez que a sua ocupação 

do solo tão heterogénea e as suas características topográficas aplanadas determinaram um valor 

reduzido para Acessibilidade para a observação e Frequência de observadores, em comparação com 

as restantes unidades. Estes fatores foram determinantes para que ao vale do Cávado fosse atribuído 

uma baixa sensibilidade visual e, consequentemente, elevada capacidade de absorção visual.  

 

4.14.3.3 – Bacias Visuais - Intervisibilidade 

A determinação de bacias visuais identifica áreas ocultas e áreas visíveis a partir de, um ou vários, 

determinados pontos, se não existir nenhum obstáculo na linha de visão entre estes e o local a 

observar.  

A análise de intervisibilidade baseia-se na identificação das principais áreas visíveis da pedreira a partir 

do exterior, dentro dos limites de acuidade visual (5 km) (anexo 17 - Cartas de Intervisibilidade I e II – 

n.º4 e 5). Foram também determinadas as áreas visíveis a partir do interior da pedreira para o exterior, 

como forma de complementar a análise. 

Os principais pontos de visibilidade do exterior para o interior foram determinados como estratégia de 

análise, pela sua associação à presença humana, a sua potencial perceção relativamente a este 

elemento (Pedreira) e a altitude a que se encontram. Coincidem também, com zonas potenciais de 

observação como miradouros, estruturas construídas de carácter patrimonial em zonas elevadas e 

aglomerados.  

Do interior da pedreira para o exterior, os pontos determinados coincidem com os elementos que 

constituem as unidades da pedreira. 

Para se identificarem as bacias visuais considerou-se uma distância de cerca de 1500 m para análise 

visual, à altura de um observador de 1,70 m. 

A Carta n.º 4 – Carta de Intervisibilidade I (anexo 17) apresenta a totalidade de área visível, a partir de 

todos os pontos, do exterior para o interior, que se encontram assinalados na envolvente e que foram 

integrados no processo. A Carta n.º 5 – Carta de Intervisibilidade II (anexo 17) apresenta os mesmos 

indicadores, mas tendo em conta a topografia do fim de exploração da pedreira, projeto proposto a 

licenciamento. 
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Observando as duas cartas verifica-se que a área visível dos pontos na direção da pedreira é 

semelhante, havendo um ligeiro aumento de área não visível da área de explorada no fim de 

exploração. Assim sendo, a exploração total da área de pedreira não contribuirá para aumentar a área 

visível da pedreira a partir do exterior, pelo contrário.  

É importante referir que, através da mesma cartografia, embora não se prevejam grandes alterações 

de antes e depois da exploração total da pedreira de acordo com o plano de exploração apresentado, 

reconhece-se que a partir dos pontos escolhidos no exterior da pedreira (os pontos cotados com 

altitudes mais elevadas) a pedreira coincide, quase na sua totalidade, com área visível a partir desses 

pontos. É necessário não esquecer que o resultado é obtido tendo em conta que não existe nenhum 

obstáculo na linha de visão entre estes e o local a observar, a pedreira. O que não acontece na 

realidade uma vez que a paisagem tem elementos causadores de obstáculos visuais, como a 

vegetação e o edificado.  

Na proximidade da pedreira pode-se verificar que a vegetação envolvente, embora sem qualidade 

visual por se tratar de uma vegetação onde predomina eucalipto (Eucalyptus globulus) e giestais, 

descaraterizante da paisagem original, cumpre a sua função de barreira visual e de ruído contribuindo 

para a mitigação do impacte visual da exploração de inertes na paisagem.  

Pode considerar-se que o impacto visual que a pedreira tem não é somente na própria unidade 

paisagística onde se integra (A3) mas também na unidade paisagística subjacente (F), ambas unidades 

com sensibilidade visual considerável e com baixa capacidade absorção. 

As Cartas n.º 6 e 7 (anexo 17- Cartas de Intervisibilidade I e II) apresentam-nos a área visível do 

interior da pedreira para o exterior tendo em conta os elementos que integram a pedreira, atualmente e 

no final de exploração, respetivamente. Com a extração de inertes as cotas da área da pedreira vão-se 

alterando, atingindo cotas menos elevadas, logo o campo de visão de pontos visuais do interior da 

pedreira para o exterior da pedreira vão diminuindo. 
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5 - PROJEÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA SEM PROJETO 

O local de implantação da Pedreira de “Ilhô” e a sua futura ampliação apresenta elevadas marcas de 

exploração causando, atualmente, a degradação do local. Neste sentido, a não realização do projeto 

implicará a não recuperação paisagística da área, bem como a reposição das características naturais 

do local. Para tal, é de todo exigível que, o Plano de Lavra, o Plano Ambiental e de Recuperação 

Paisagística e as medidas de minimização de impactes preconizadas no próximo capítulo sejam 

seguidas rigorosamente. 

Sendo que esta região possui um enorme potencial na exploração deste tipo de material e sendo que a 

zona é considerada a nível de PDM como zona de exploração, a projeção da situação de referência 

sem projeto implicaria a perda de extração de granito de qualidade razoável e a perda potencial de 

futuros postos de trabalho. 

A empresa ASA Pedreiras, Lda. sendo proprietária da atual Pedreira de “Ilhô” também ficaria 

prejudicada em termos económicos com a não implantação do projeto, já que o granito a extrair da 

Pedreira será utilizado como matéria-prima. 

Do ponto de vista biofísico, seria exercida uma menor pressão no meio evitando os impactes negativos 

decorrentes da fase de preparação do terreno e da exploração (os níveis de pressão sonora seriam 

inferiores, verificar-se-ia uma diminuição dos níveis emitidos dos indicadores de qualidade do ar, a 

vegetação mais próxima não sofreria os efeitos decorrentes da diminuição da taxa fotossintética, e a 

fauna não se ressentiria da existência de uma atividade perturbadora). No entanto, com a 

implementação rigorosa do projeto (com uma série de medidas de minimização dos impactes 

inevitáveis das explorações deste tipo), os impactes negativos teriam a tendência de se reduzir 

(realçam-se as ações continuadas de recuperação paisagística do terreno, a restituição das condições 

de drenagem natural das linhas de água existentes). Por outro lado, todos os investimentos efetuados 

na aquisição de máquinas e equipamentos, assim como a continuidade de oportunidades de negócio 

perspetivadas no futuro ficariam irremediavelmente perdidos. 
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6 - ANÁLISE DE IMPACTES AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS 

6.1 - INTRODUÇÃO 

Neste capítulo identificam-se e avaliam-se os principais impactes ambientais induzidos pela 

implementação do projeto conforme o estipulado no Decreto-lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro (com 

as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.ºs 47/2014, de 24 de março, e 179/2015, de 27 de 

agosto), que define o regime jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental de Projetos Públicos e Privados 

suscetíveis de causarem efeitos significativos no ambiente. Este diploma estabelece, também, a 

necessidade de identificação dos potenciais impactes induzidos pelo projeto, sua quantificação, ou seja, 

a previsão da sua magnitude (intensidade) e avaliação do seu significado (importância) em termos 

ambientais. 

Os impactes ambientais serão analisados quantitativa e qualitativamente, por forma a permitir uma 

melhor perceção do grau de afetação do impacte sobre os elementos em estudo e compreensão mais 

clara acerca dos critérios utilizados. 

A apresentação de impactes ambientais associados aos descritores analisados na situação de referência 

inclui as três fases do projeto inerentes aos diferentes trabalhos na pedreira: a preparação dos terrenos; 

a exploração propriamente dita (que se refere à extração); e a recuperação que será realizada durante e 

após os trabalhos de exploração, conforme o quadro seguinte. 

Quadro 51: Fases do Projeto 

Fases do Projeto 

Fase de Planeamento/ 

Preparação 
Fase de Exploração Fase de Desativação/ Recuperação 

Limpeza do Terreno 

(desmatagem e remoção das 

terras de cobertura) 

Beneficiação de acessos 

Armazenamento das terras de 

cobertura 

Exploração da Ampliação 

da Pedreira (processo de 

desmonte) 

Beneficiação dos blocos 

Stockagem de produto 

final 

Encerramento da exploração 

Recuperação de toda a área 

intervencionada 

Implementação integral do Plano 

Ambiental e de Recuperação 

Paisagística (PARP) 
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De uma forma geral podemos considerar que os impactes negativos são, essencialmente, todos aqueles 

que induzem conflitos com padrões ecológicos, socioeconómicos, culturais, religioso ou de recreio, em 

dada área e nas populações envolvidas, ou com leis, planos ou políticas de proteção de ambiente ou de 

desenvolvimento anteriormente estabelecidos. 

A caracterização dos impactes sobre os diversos descritores foi efetuada através da seguinte 

classificação: 

Quadro 52: Classificação de Impactes 

Critérios Descrição Classificação 

Sentido 

Valorativo  
Se a ação é benéfica, adversa 

negativa ou nula em relação à 

situação anterior à da atuação 

Positivo Negativo - 

Significância Nível de alteração sofrido por 

determinado fator ou descritor, ou que 

se prevê vir a ser atingido com o 

desenvolvimento do projeto 

Pouco 

Significativo 

Significativo Muito 

Significativo 

Incidência Impactes determinados diretamente 

pelo projeto ou que sejam induzidos 

pelas atividades com ele relacionados 

Direto Indireto - 

Magnitude Dimensão ou proporcionalidade da 

afetação provocada pelo impacte 

Compatível Moderado Crítico 

Persistência Manifesta-se durante a atividade ou 

perdura para além do final da 

atividade 

Temporário Permanente - 

Projeção no 

Espaço 

Efeito apenas local ou mais extenso Local Extensivo - 

Reversibilidade Caso os impactes permaneçam no 

tempo ou se anulem 

Reversível Irreversível - 

A análise dos potenciais impactes sobre os descritores ambientais e a metodologia utilizada teve por 

base a consulta da realização de estudos idênticos para a zona, complementado com o conhecimento 

atual. 

Após a predição e avaliação de impactes são propostas as respetivas medidas de minimização dos 

impactes negativos, proporcionando uma identificação clara da sua natureza e finalidade. 
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6.2 - CLIMA 

Não são expectáveis impactes significativos sobre as variáveis climatológicas decorrentes das ações 

associadas à exploração e ampliação da pedreira, quer numa escala regional de avaliação dos 

fenómenos, quer local ou ainda global. Poderá apenas resultar um acréscimo de temperatura ao nível da 

superfície e uma redução na humidade relativa do ar, devido a alterações nas condições de absorção e 

reflexão da radiação solar, provocadas pelas decapagens e remoção do solo de cobertura a efetuar nas 

zonas de ampliação da pedreira. São, no entanto, impactes negativos, pouco significativos, 

indiretos, de magnitude compatível, temporários, muito localizados e reversíveis. 

 

6.3 - SOLOS, OCUPAÇÃO E USO ATUAL DO SOLO 

A ocupação do solo, devido à instalação da atividade extrativa é sempre temporária, estando 

estreitamente relacionada com a disponibilidade do recurso geológico. Assim, embora os solos estejam 

afetos ao uso industrial durante algum tempo, que será aproximadamente o tempo de vida útil da 

pedreira, serão alvo de uma reabilitação/ valorização, durante e no final das explorações, sendo de 

considerar que todo o processo extrativo irá ser coordenado com a correta recuperação do local, através 

da elaboração do Plano de Pedreira, que inclui o Plano de Lavra e o PARP.  

As modificações do uso de solo constituem a afetação mais direta e primária resultante das ações de 

decapagem, remoção de solo e coberto vegetal e preparação do terreno que irá permitir a 

implementação da atividade extrativa na área de ampliação da Pedreira de “Ilhô”. 

Tendo em conta as características dos solos anteriormente descritas correspondentes à área já 

provisoriamente licenciada, pode-se considerar que a exploração de inertes desta área não afetará 

diretamente solos com elevada aptidão agrícola e aptidão florestal, não se prevendo restrições ou 

impactes negativos de grande amplitude no solo, estando já a respetiva área identificada em PDM como 

“Espaço Afeto à Exploração de Recursos Geológicos”.  

Embora os solos da envolvente possam apresentar aptidão moderada e ocupação de agricultura e 

florestas, não se traduzem num constrangimento ao licenciamento da exploração, uma vez que serão 

integradas as devidas orientações e estratégias para minimizar potenciais impactes nos solos. 

Contudo, a modificação do solo solicitado para a área localizada no flanco Sul da zona Este da pedreira, 

constitui um impacte, ainda que temporário, a registar, já que as ações de extração de inertes, que darão 

continuidade à exploração da pedreira, são responsáveis pela alteração do uso do solo, ficando mais 

sujeitos a processos de erosão acelerados.  
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6.3.1 - Fase de Preparação e de Exploração 

Nesta fase as principais ações estão associadas à decapagem da camada superficial do solo, com a 

ocorrência da remoção total do solo (na fase de exploração), destruição do coberto vegetal de acordo 

com os avanços previstos no plano de lavra, originando extensões de solos expostos às condições 

climáticas mais adversas, aumentando assim os riscos de erosão. 

Os impactes a nível de solos dividem-se em dois aspetos, por um lado as características naturais dos 

solos, as quais irão ser bastante alteradas, e a curto e médio prazo de difícil recuperação, e por outro 

lado os usos existentes antes da implementação da ampliação da pedreira. Relativamente a este último 

aspeto, convém referir que esta área, não está classificada como reserva ecológica nacional nem 

reserva agrícola nacional.  

Quanto às características naturais dos solos, qualquer área que deixe de ser explorada será objeto das 

medidas de recuperação previstas, por forma a reconstruir os terrenos para a utilização a que estavam 

adstritos antes do início da exploração, salvo planos de pormenor para a área em questão previamente 

aprovados e ratificados superiormente. O próprio solo decapado será armazenado para posteriormente 

ser utilizado nas ações de recuperação previstas no PARP constante do Plano de Pedreira. 

A ocupação do solo pela maquinaria de produção de inertes e a circulação da maquinaria pesada, 

poderão conduzir à compactação do solo. Estas ações poderão, ainda, levar à alteração da estrutura do 

sol, impermeabilização do solo e ao incremento dos fenómenos de erosão. Estes impactes negativos são 

pouco significativos tendo em consideração a restrita área afetada. 

Relativamente aos impactes ambientais que se prendem com a contaminação dos solos, estes estão 

relacionados essencialmente com a deposição de resíduos industriais na área da pedreira e com a 

atividade dos equipamentos adstritos à exploração e à transformação do material extraído. Esta situação 

contribui de forma pouco significativa para contaminação do solo visto que a empresa ASA Pedreiras, 

Lda. possui medidas e procedimentos em vigor que diminuem este impacte e refletem uma grande 

preocupação com este fator. Quanto à contaminação do solo pela manutenção de equipamentos, a 

empresa efetua esta operação na oficina da empresa que possui condições para evitar eventuais 

derrames e consequentes infiltrações. 

Os potenciais impactes negativos a nível do solo, no que respeita quer às suas características quer aos 

seus usos, prendem-se com: 
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Quadro 53: Impactes no solo 

Potenciais Impactes Classificação 

As ações de decapagem e remoção total do solo 

que serão necessárias efetuar no terreno, têm 

como principal consequência a alteração do atual 

uso do solo. 

Impacte negativo, significativo, direto, temporário 

de magnitude compatível, localizado, e reversível. 

Ações de ocupação e compactação do solo pelas 

instalações de apoio necessárias, circulação de 

veículos pesados e pela deposição de terras e 

escombros. Os efeitos negativos que decorrem 

destas ações, nomeadamente o incremento dos 

fenómenos erosivos devido à existência de áreas 

desprovidas de vegetação, são pouco 

significativos devido à restrita área que será 

afetada por este tipo de ações. 

Impacte negativo, pouco significativo, direto, 

temporário, temporário, de magnitude compatível, 

localizado e reversível. 

 

Contaminação dos solos pela deposição de 

resíduos industriais que serão produzidos e 

depositados temporariamente na área da 

pedreira, é suscetível de provocar eventuais 

contaminações dos solos, cujas repercussões se 

poderão fazer sentir na qualidade das águas, 

nomeadamente superficiais, e na ecologia da 

zona. 

Impacte negativo, pouco significativo, direto, 

localizado, temporário, de magnitude crítica, e 

reversível. 

 

Manutenção dos equipamentos adstritos às 

atividades da exploração e transformação do 

material extraído. 

Impacte negativo, pouco significativo, direto, 

localizado, temporário, de magnitude crítica, e 

reversível. 

 

6.3.2 - Fase de Desativação/Recuperação 

Esta fase corresponde à implementação das medidas de recuperação paisagística. A implementação de 

vegetação, através de plantações, levará a que exista uma prevenção de fenómenos erosivos, 

contribuindo para uma melhor fixação e evolução dos solos.  
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A aplicação das terras de cobertura, armazenadas durante a exploração garante, à partida, uma mais 

rápida reabilitação dos solos do local, conseguindo também restituir o uso existente previamente à 

exploração.  

Por outro lado, serão desativadas as estruturas em funcionamento e irá existir um acentuado decréscimo 

no que diz respeito ao trânsito de veículos, o que contribuirá para uma reabilitação dos solos. 

Desta forma entende-se que os impactes decorrentes desta fase serão, na sua essência, positivos, 

muito significativos, diretos e permanentes. 

 

6.3.3 - Medidas de Minimização 

Para minimizar a alteração da ocupação e uso do solo, que resultará das ações de decapagem e 

remoção do solo e coberto vegetal a efetuar no terreno de ampliação da Pedreira de “Ilhô”, deverão ser 

implementadas as seguintes medidas:  

 As terras vegetais resultantes das ações de decapagem e remoção do solo e coberto vegetal a 

efetuar nas áreas de exploração, deverão continuar a ser armazenadas nos locais previstos, 

em depósitos separados (pargas). Esta medida é consolidada pelas ações previstas no PARP 

proposto, que prevê a utilização destas terras para a recuperação final da área da pedreira; 

 Implantação de sistemas de drenagem das águas pluviais, dado que estas deverão desaguar 

numa bacia de decantação para posteriormente haver separação dos sólidos em suspensão; 

 O transporte de cargas e matérias-primas deverá também ser efetuado por acessos pré-

existentes de forma a minimizar a compactação do solo; 

 Cumprimento dos procedimentos instituídos relativamente aos derrames acidentais e 

encaminhamento destes resíduos (óleos) para empresas devidamente licenciadas de forma a 

evitar possíveis contaminações do solo; 

 Efetuar as operações de manutenção de acordo com um Plano de Manutenção Preventiva; 

 Correto acondicionamento das sucatas, em locais devidamente impermeabilizados, e posterior 

encaminhamento para empresa credenciada para o tratamento destes resíduos; 

 Dado que os solos funcionam como filtros naturais às substâncias nocivas contidas nas águas 

pluviais que posteriormente vão ser responsáveis pela alimentação de aquíferos, recomenda-

se o controlo periódico da qualidade das águas locais superficiais e subsuperficiais; 
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 Implementação e cumprimento rigoroso das medidas preconizadas no Plano de Lavra e no 

PARP. 

 

6.4 – RESÍDUOS  

Os resíduos produzidos e a produzir pela atual exploração e futura ampliação da pedreira poderá 

provocar a contaminação do solo. Contudo, não se prevê que, com a implementação deste projeto de 

ampliação, haja qualquer alteração ou efeito cumulativo. Tal, deve-se ao facto dos resíduos industriais 

não permanecerem muito tempo nos locais de deposição e devido à existência de medidas e 

procedimentos implantados na atual pedreira.   

A empresa possui contratos com empresas licenciadas para efetuar o transporte de resíduos (segundo o 

Decreto-lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, na sua redação atual) e procede ao preenchimento dos 

mapas de registo de resíduos industriais anualmente, com a indicação do tipo e quantidade de resíduos 

industriais gerados pela empresa.  

O transporte de resíduos da empresa (por empresas licenciadas para a sua gestão) é sempre 

acompanhado de guias de acompanhamento de resíduos, cujos modelos constam na Portaria n.º 

335/97, de 16 de Maio. 

O sistema de gestão de resíduos, já implementado, minimiza não só a contaminação do solo pelo 

contacto com os resíduos, como também contribui para a não contaminação dos circuitos hidráulicos 

sub-superficiais e profundos, por eventual infiltração. 

Como medida preventiva, a empresa consulta, frequentemente, outras empresas licenciadas que 

efetuem o transporte de resíduos, por forma a não pôr em causa a continuidade da boa gestão dos 

resíduos e encontra-se em fase de aquisição um equipamento de separação de hidrocarbonetos, para 

que se possa aproveitar alguma água a utilizar na lavagem de rodados, bem como proceder à separação 

da massa oleosa e encaminhá-la para um destino adequado através da mesma empresa que já efetua a 

recolha de óleos usados e que se encontra autorizada para o efeito. 

Pelo exposto, os impactes gerados pela produção e deposição de resíduos, apesar de serem Impactes 

negativos, pouco significativos, diretos, localizados, temporários, de magnitude crítica, e 

reversíveis, não revelam a necessidade de implementação de medidas de minimização adicionais, uma 

vez que os procedimentos e práticas atuais da empresa são suficientes para evitar a contaminação do 

solo e consequente infiltração. 
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Das práticas atuais implementadas pela empresa convém reforçar a manutenção periódica dos 

equipamentos, por forma a prevenir derrames, mantendo o armazenamento adequado de óleos e o 

encaminhamento destes resíduos para empresas devidamente licenciadas de forma a evitar possíveis 

contaminações e derrames para os solos ou meio hídrico, o correto acondicionamento de todos os 

resíduos, no atual armazém para o efeito e posterior encaminhamento para empresa credenciada e 

implementação e cumprimento do Plano de Monitorização dos Resíduos apresentado no presente EIA. 

 

6.5 - GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

6.5.1 - Considerações Gerais 

A predição e a avaliação dos impactes, produzidos no ambiente pela atividade relacionada com a 

indústria extrativa, fundamentam-se numa escala qualitativa, que classifica os impactes em positivos e 

negativos. Deste modo, a importância atribuída a cada um dos impactes determina a sua significância e, 

as características determinadas quantificam-se em termos de magnitude, duração e tipo. 

A execução deste EIA centra-se no pressuposto de que, a área de exploração deverá ser considerada 

como um todo, na inventariação dos impactes produzidos ao longo das diferentes fases do projeto. O 

resultado deste trabalho consistirá numa avaliação mais abrangente e, como consequência, irá 

prevalecer na elaboração de um plano de recuperação a ser implementado posteriormente. 

Neste momento, proceder-se-á à identificação de cada impacte, considerando o efeito que estes 

produzem sobre o fator ambiental em análise – a Geologia e Geomorfologia. Assim, os impactes sobre 

este fator ambiental serão identificados pela sigla GG (de Geologia e Geomorfologia), seguida de uma 

letra que identificará a fase sobre a qual esse impacte terá efeito: P (para a fase de Preparação), E (para 

a fase de Exploração) e R (para a fase de Recuperação). A identificação de cada impacte terminará com 

um algarismo que simplesmente representa a ordem em que ele foi identificado dentro do fator ambiental 

na fase correspondente. 

A caracterização dos impactes far-se-á de acordo com a sua classificação (em positivo, negativo ou 

nulo), o seu tipo (certo, provável ou improvável), a sua significância (em pouco significativo, significativo 

ou muito significativo), a sua magnitude (em local ou regional) e a sua duração (em permanente ou 

temporário). 

Como se poderá facilmente depreender, tendo em conta o tipo de ações associadas com a atividade 

extrativa e, ao mesmo tempo, considerando as características da área em análise, será de admitir que os 

impactes mais acentuados irão residir essencialmente, na fisiografia do próprio local, com tendência a 

aumentar a médio e a longo prazo, durante o período previsto de exploração da pedreira.  
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Os impactes tornar-se-ão, progressivamente, mais significativos e irreversíveis, caso não venham a ser 

adotadas as medidas enunciadas no PARP. 

 

6.5.2. - Fase de Preparação (GGP) 

Na fase inicial nas áreas alvo de ampliação, será necessário desenvolver um conjunto de ações que 

visam a preparação dos terrenos para a exploração. Os principais impactes que se irão gerar sobre este 

descritor nesta fase irão incidir principalmente, nas características geomorfológicas do local, sobre as 

quais, apresentam uma maior probabilidade de ocorrência. No entanto, dado o facto de uma parte 

significativa da área da pedreira se encontrar em laboração há largos anos, a ocorrência destes impactes 

far-se-á sentir, fundamentalmente, nas áreas ainda por explorar. 

Assim, no decorrer desta fase prevêem-se as seguintes ações geradoras de impactes: 

 Desmatação e, principalmente, decapagem da camada de alteração superficial do maciço 

rochoso; 

 Artificialização da topografia dos locais de intervenção, na sequência da aplicação do plano de 

lavra; 

 Alteração da morfologia do local, na sequência de ações que visam implantar/transferir algumas 

das infraestruturas de apoio à exploração (eventualmente britadeiras, área para depósito de 

inertes, tanque de decantação de efluentes e outras) com consequente criação de zonas 

aplanadas, através de escavação e da criação de aterros. 

Nesta fase, os principais impactes associados a este fator ambiental incidem, principalmente, sobre o 

horizonte de alteração e sobre as formas naturais do relevo, características de regiões graníticas. Deste 

modo, teremos: 

 

GGP1 – REMOÇÃO DO HORIZONTE DE ALTERAÇÃO EM CONSEQUÊNCIA DA DESMATAÇÃO E 

DECAPAGEM DO MACIÇO ROCHOSO 

A preparação do terreno para se iniciar a exploração da rocha granítica, compreende um conjunto de 

ações, nas quais se incluem a desmatação (remoção do coberto vegetal) e decapagem do maciço 

rochoso (remoção da camada de alteração), as quais irão conduzir a uma alteração da fisiografia e da 

topografia das áreas a intervencionar. No entanto, o local em estudo caracteriza-se por apresentar uma 

camada de alteração pouco expressiva, de natureza orgânica, não ultrapassando, em média, um metro 

de espessura.  
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Do mesmo modo, o coberto vegetal distribui-se de uma forma irregular por toda a área da pedreira. 

Como tal, somente em áreas reduzidas será notado, com maior intensidade, a incidência deste impacte.  

Este impacte é negativo, pouco significativo, direto, magnitude moderada, permanente, 

localizado, irreversível. 

 

GP2 - ALTERAÇÃO DO MODELADO GRANÍTICO EM CONSEQUÊNCIA DA INSTALAÇÃO DE 

INFRA-ESTRUTURAS 

Da mesma forma que no ponto anterior, durante esta fase, proceder-se-á à implementação de algumas 

das infraestruturas relacionadas com o processo de laboração da pedreira, ou seja, a instalação de 

britadeiras, paióis, depósito de combustível, tanques para decantação de finos, depósitos de inertes 

entre outras. Atualmente, a maior parte destas infraestruturas já se encontra instalada. No entanto, com 

o avanço dos trabalhos de exploração, para áreas ainda por explorar, poderá ser necessária a 

transferência de equipamentos móveis, nomeadamente, das britadeiras, para outros locais dentro da 

área. 

Estas ações requerem a preparação daqueles locais, podendo levar à execução de escavações e/ou 

aterros, o que implica modificações importantes ao nível da morfologia natural do local.  

Este impacte é negativo, pouco significativo, direto, magnitude crítica, permanente, localizado, 

irreversível. 

Para a fase de preparação, poderemos resumir as principais características associadas aos impactes 

que foram identificados, conforme se apresenta no quadro 54. 

Quadro 54: Caracterização dos Impactes na Fase de Preparação 

Impacte 
Sentido 

valorativo 

Significância 
Incidência Magnitude Persistência Projeção no espaço Reversibilidade 

GGP1 Negativo Pouco 

Significativo 

Direto Moderada Permanente Localizado Irreversível 

GGP2 Negativo Pouco 

Significativo 

Direto Crítica Permanente Localizado Irreversível 
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6.5.3. - Fase de Exploração (GGE) 

Os impactes ambientais gerados durante esta fase decorrem, essencialmente, das ações associadas ao 

próprio processo de exploração, afetando de forma muito significativa sobretudo a morfologia do local. O 

intuito deste do projeto de ampliação da pedreira em estudo, prende-se com a existência de áreas ainda 

por explorar do maciço granítico. Com a execução do plano de lavra previsto para a exploração da 

pedreira, a alteração morfológica e a destruição do local através da extração contínua de material 

rochosa, assumem-se como sendo os efeitos mais significativos e irreversíveis verificados durante o 

decurso desta fase. 

A magnitude dos efeitos, provocados pelos impactes negativos gerados na fase de exploração, 

aumentará com o decorrer dos trabalhos. O carácter geomorfológico negativo permanecerá à medida 

que se desenvolvem as diversas frentes de exploração, implicando a presença de taludes muito 

acentuados e áreas aplanadas artificialmente. Estes factos acarretam vários problemas ao nível dos 

impactes ambientais entre os quais, os que se associam com a estabilidade dos taludes, assumem 

especial importância. 

Nesta fase, os aspetos geológicos são aqueles que serão mais afetados com a execução dos trabalhos 

de extração. Assim, os impactes mais significativos associados a este descritor residem no facto de, o 

maciço granítico sofrer uma destruição gradual e contínua da sua massa rochosa, até ser atingida a cota 

mínima definida para a exploração. Deste modo teremos: 

 

GGE1 – DESTRUIÇÃO DA FORMAÇÃO GEOLÓGICA EM CONSEQUÊNCIA DA ACTIVIDADE DE 

EXPLORAÇÃO 

A remoção do recurso geológico, como consequência direta da atividade extrativa, levará ao 

desaparecimento de rocha granítica, até às profundidades definidas no plano de lavra. Este facto implica 

a alteração e, mesmo, a destruição, do relevo granítico atualmente existente. Este impacte será mais 

acentuado no sector oriental da área da pedreira, onde se encontram os locais ainda por explorar. 

Este impacte é negativo, muito significativo, direto, magnitude crítica, permanente, localizado, 

irreversível e de, sendo, provavelmente, aquele que é capaz de gerar maior afetação do recurso 

geológico. 
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GGE2 - DEGRADAÇÃO DO MACIÇO GRANÍTICO EM CONSEQUÊNCIA DA ACTIVIDADE DE 

EXPLORAÇÃO 

Qualquer que seja a técnica de desmonte a empregar durante a exploração, ela conduzirá a um 

inevitável aumento do estado de fracturação do maciço rochoso, com consequências diretas na 

estabilidade dos taludes criados. O congelamento da água de infiltração ao longo das fraturas do maciço, 

em resultado das temperaturas relativamente baixas que se fazem sentir no período de Inverno, 

aumenta a possibilidade de desprendimento dos blocos que se encontrem em posição instável, alterando 

as condições de segurança dos mesmos. 

Este impacte é negativo, pouco significativo, direto, magnitude moderada, temporário, localizado, 

irreversível. 

 

GGE3 - DESTRUIÇÃO DO PATRIMÓNIO GEOLÓGICO EM CONSEQUÊNCIA DA ACTIVIDADE DE 

EXPLORAÇÃO 

No local em estudo, não ocorrem formações geológicas que apresentem interesse patrimonial, quer pela 

sua raridade, beleza ou valor científico. A ocorrência escassa de pequenos filões de quartzo com 

mineralização de arsenopirite, não apresenta qualquer valor económico, nem interesse relevante. Pelo 

contrário, com o avanço da exploração poderão ser revelados outros aspetos geológicos que possam ter 

algum valor científico e/ou pedagógico-didático. No entanto, dada a grande distribuição desta fácies 

granítica por toda a região, não se vislumbram impactes significativos neste tipo de matéria-prima. 

Este impacte, positivo, é de ocorrência improvável. É ainda pouco significativo, de magnitude local e 

permanente. 

Este impacte é positivo, pouco significativo, direto, magnitude compatível, permanente, 

localizado, irreversível. 

 

GGE4 - ALTERAÇÃO DA TOPOGRAFIA LOCAL EM CONSEQUÊNCIA DA ACTIVIDADE DE 

EXPLORAÇÃO 

A execução do plano de lavra estabelecido levará a que ocorra uma alteração da forma natural do 

modelado granítico, em consequência da extração da matéria-prima granítica. Este impacte torna-se 

mais acentuado à medida que a extração vai avançando. A exploração contínua tenderá a desenvolver 

uma área rebaixada, com cotas inferiores às atuais, resultante do desmantelamento de um maciço 

rochoso, relativamente pouco elevado.  
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Este impacte é negativo, muito significativo, direto, magnitude moderada, permanente, localizado, 

e introduz alterações irreversíveis. 

 

GGE5 - AUMENTO DO POTENCIAL DE EROSÃO EM CONSEQUÊNCIA DA ACTIVIDADE DE 

EXPLORAÇÃO 

O avanço das diferentes frentes de exploração irá levar à adoção de taludes e de superfícies, que se 

afastam das formas de equilíbrio natural, existentes antes do início da atividade extrativa. Como tal, é 

sempre provável a ocorrência de escorregamentos e de derrocadas de materiais instáveis, até que 

sejam restabelecidas as condições próximas das do equilíbrio natural. 

Paralelamente, verifica-se a acumulação contínua de rejeitados em escombreiras, resultantes da própria 

atividade extrativa. Devido ao facto de o material empilhado ser incoerente e apresentar dimensões 

variáveis, pode aumentar significativamente o seu potencial erosivo e, paralelamente, a sua dispersão, 

principalmente, dos materiais de granulometria mais fina. 

Este impacte é negativo, significativo, direto, magnitude moderada, permanente, localizado, 

irreversível. 

Tal como para a fase de preparação, podemos resumir as características dos impactes identificados para 

a fase de exploração tal como se apresenta no quadro 55. 

Quadro 55: Caracterização dos Impactes na Fase de Exploração 

Impacte 
Sentido 

valorativo 

Significância Incidência Magnitude Persistência Projeção no espaço Reversibilidade 

GGE1 Negativo Muito 

Significativo 

Direto Crítica Permanente Localizado Irreversível 

GGE2 Negativo Pouco 

Significativo 

Direto Moderada Temporário Localizado Irreversível 

GGE3 Positivo Pouco 

Significativo 

Direto Compatível Permanente Localizado Irreversível 

GGE4 Negativo Significativo Direto Moderada Permanente Localizado Irreversível 

GGE5 Negativo Significativo Direto Moderada Permanente Localizado Irreversível 
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6.5.4 - Fase de Desativação/ Recuperação (GGR) 

Nesta fase, após o encerramento da área explorada, dever-se-á implementar o PARP, como medida de 

recuperação do local, de modo a integrá-lo, à posteriori, de uma forma menos agressiva no meio 

envolvente natural. Assim, e após as mudanças mais significativas terem acontecido no decorrer das 

fases anteriores deve-se proceder nesta altura, à requalificação da área, de forma a minimizar os efeitos 

nefastos provocados por todas as situações que foram anteriormente referenciadas. 

As medidas que se preconizam para serem tomadas durante a recuperação e reconversão total da área 

da pedreira, baseiam-se nos seguintes princípios diretores: 

 Desativação integral da exploração, após a execução o plano de lavra estabelecido; recuperação 

dos espaços utilizados anteriormente como escombreiras de armazenamento do material 

rejeitado; 

 Criação de zonas arborizadas na envolvente da exploração (cortina arbórea) de forma a atenuar 

os impactes negativos, causados por esta; 

 Criação de espaços verdes, através da colocação de terra vegetal e matéria orgânica, formando 

declives suaves, previamente preparados sobre os terrenos já regularizados, procurando repor, 

dentro do possível, a topografia original. 

Não se preveem quaisquer impactes que possam, de forma negativa, afetar este descritor durante esta 

fase. Pelo contrário, a adoção de quaisquer destas medidas, será sempre no sentido de, se possível, 

repor as condições iniciais descritas na caracterização da situação de referência. Com a exceção 

evidente da reposição da matéria-prima explorada, este descritor será beneficiado pela adoção de tais 

medidas. Deste modo, teremos: 

 

GGR1 - REPOSIÇÃO DA TOPOGRAFIA ORIGINAL COM O RECURSO A MATERIAIS INERTES 

As fortes alterações produzidas durante a exploração contínua da pedreira na fase anterior implicam, 

após a finalização dos trabalhos, a execução do PARP, no qual se preconiza a recriação da topografia o 

mais próxima possível da existente antes de se iniciar a exploração. Nesse sentido, dever-se-á proceder-

se ao enchimento da depressão resultante da exploração, utilizando-se materiais existentes nas 

escombreiras das imediações e que resultaram de rejeitados da própria pedreira. Poderão ser utilizados 

materiais existentes noutros locais, nomeadamente, terras vegetais e solos e rochas provenientes de 

obras de escavação, desde que não contaminadas, devendo, no entanto, serem administrados de uma 

forma regrada, de modo a evitar-se a deposição caótica dos mesmos, o que poderia acarretar outras 

consequências não previstas.  
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Este impacte é positivo, significativo, direto, permanente, localizado, e de magnitude moderada. 

 

GGR2 - REMOÇÃO DE ESCOMBROS EM CONSEQUÊNCIA DA SUA UTILIZAÇÃO COMO 

MATERIAL DE ENCHIMENTO DA PEDREIRA 

A exploração da pedreira gera um conjunto de materiais rejeitados que serão acumulados em 

escombreiras e aterros, criados em locais apropriados. No final do processo extrativo, estes materiais 

deverão ser removidos, podendo servir para o enchimento da depressão criada pela exploração. 

A utilização destes materiais poderá ser iniciada ainda durante a fase anterior, por exemplo, num 

processo de enchimento de frentes de exploração que se encontrem entretanto desativadas. 

Este impacte é positivo, significativo, direto, permanente, localizado, e de magnitude moderada. 

Tal como para as fases anteriores, poderemos resumir as características dos impactes identificados para 

a fase de Recuperação (R), conforme se representa no quadro 56. 

Quadro 56: Caracterização dos Impactes na Fase de Recuperação 

Impacte 
Sentido 

valorativo 

Significância Incidência Magnitude Persistência Projeção no espaço Reversibilidade 

GGR1 Positivo Significativo Direto Moderada Permanente Localizado - 

GGR2 Positivo Significativo Direto Moderada Permanente Localizado - 

 

6.5.5 - Medidas de Minimização 

Os impactes identificados para estes fatores ambientais não são passíveis de adoção de medidas de 

mitigação totalmente eficazes, uma vez que, em grande parte das situações se trata de ações 

irreversíveis. Contudo, seguidamente apresentam-se algumas medidas de mitigação, passíveis de serem 

adotadas. 

- Medidas mitigadoras para o Impacte GGP1 

Propõe-se que o material resultante da decapagem da superfície do terreno para a exploração seja 

armazenado, em locais apropriados, para utilização durante os trabalhos de execução do PARP no local. 
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- Medidas mitigadoras para o Impacte GGP2 

Propõe-se que, ao longo do período de tempo de vida útil da pedreira, a maior parte das infraestruturas 

necessárias, apareçam concentradas numa única área definida para o efeito, de modo a diminuir a área 

das zonas que serão alvo de terraplanagens e de escavações. 

- Medidas mitigadoras para o Impacte GGE1 

Não se propõe a adoção de qualquer medida mitigadora, uma vez que se trata de um impacte inevitável 

e de mitigação impossível.  

- Medidas mitigadoras para o Impacte GGE2 

De forma a atenuar a continuada degradação do maciço granítico, deverão ser adotadas medidas, 

permanentes, relativamente ao saneamento dos blocos que se encontrem em situação instável e 

possam constituir risco de queda. 

- Medidas mitigadoras para o Impacte GGE3 

Não se propõe a adoção de qualquer medida mitigadora, uma vez que se trata de um impacte 

considerado positivo.  

- Medidas mitigadoras para o Impacte GGE4 

As medidas mitigadoras para este impacte correspondem às ações que poderão ser empreendidas na 

fase de recuperação, nomeadamente, as que são referidas durante a análise ao impacte GGR2, de 

modo a que se possa minimizar os efeitos causados pela acumulação de materiais rejeitados da 

pedreira.  

- Medidas mitigadoras para o Impacte GGE5 

Propõe-se que, durante o desmonte do maciço, independentemente dos métodos que venham a ser 

utilizados, serão sempre admissíveis para este tipo de litologia ângulos de atrito muito elevados, levando 

a que, todo o material que possa constituir risco de deslizamento ou queda, seja convenientemente 

saneado. Assim, dever-se-á proceder à estabilização das bancadas das frentes de exploração.  

- Medidas mitigadoras para o Impacte GGR1 

A reposição da topografia original, deverá contar com a criação da rede de drenagem original. Para isso, 

será aconselhável recorrer, caso seja necessário, à construção de valas que encaminhem as águas 

pluviais para a rede de drenagem natural, de modo a evitar-se um processo acelerado de erosão do 

relevo entretanto recriado. 
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- Medidas mitigadoras para o Impacte GGR2 

O enchimento da depressão deverá contar com os rejeitados da pedreira, de modo a evitar-se o 

abandono caótico dos depósitos daqueles rejeitados que resultaram do processo extrativo. 

 

6.6 - RECURSOS HÍDRICOS 

6.6.1 - Recursos Hídricos Superficiais 

A execução deste EIA, centra-se no pressuposto de que a área de intervenção deverá ser considerada 

como um todo, tanto na inventariação como na avaliação dos impactes produzidos, assim como na 

consequente elaboração do plano de recuperação a ser executado posteriormente à fase de desativação 

do projeto. 

Proceder-se-á à identificação de cada impacte, considerando o efeito que estes produzem sobre o fator 

ambiental em análise – os Recursos Hídricos Superficiais. Assim, os impactes sobre o fator ambiental 

serão identificados pela sigla RHS (Recursos Hídricos Superficiais), seguida de uma letra que identificará 

a fase sobre a qual esse impacte terá efeito: P (para a fase de Preparação), E (para a fase de 

Exploração) e R (para a fase de Recuperação). A identificação de cada impacte terminará com um 

algarismo que simplesmente representa a ordem em que ele foi identificado dentro do fator ambiental na 

fase correspondente. 

 

6.6.1.1 - Fase de Preparação (RHSP) 

Os impactes ambientais gerados durante a fase de preparação serão de menor relevância para este 

fator ambiental, comparativamente com a fase de exploração, no entanto os impactes abaixo 

mencionados não deverão ser descurados. Deste modo, entre as principais ações ocorrentes nesta fase, 

suscetíveis de originarem alterações ao nível de descritor Recursos Hídricos Superficiais, destacam-se: 

 Movimentação de terras, remoção da camada de solo de cobertura, terraplanagens, 

compactações e escavações, com consequente alteração da qualidade da água nas linhas de 

drenagem e, ainda, possíveis variações no caudal drenado superficialmente; 

 Abertura de acessos e criação de manchas de empréstimo, podendo ter como consequência a 

alteração da drenagem natural do terreno; 

 Derrames acidentais de resíduos líquidos, nomeadamente óleos e combustíveis dos veículos e 

das máquinas a laborar, implicando a alteração da qualidade da água. 
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Assim, teremos: 

RHSP1 - ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DEVIDO Á REMOÇÃO DA CAMADA DE SOLO 

DE COBERTURA 

A remoção da camada de solo de cobertura, nas áreas onde sejam implementadas novas áreas de 

exploração, implicará a sua destruição. Este processo fará aumentar a quantidade de materiais de 

granulometria mais fina, os quais, em parte, serão transportados pelas linhas de drenagem. 

Acontecimento este, que poderá afetar a qualidade das água, principalmente, nas linhas de águas mais 

próximas do local de exploração. No entanto, como já referido na envolvente imediata à pedreira em 

análise não existem linhas de água visíveis no terreno, podendo ser consideradas zonas preferenciais de 

escorrência. Facto que poderá estar relacionado com a alteração da morfologia do terreno devido à 

atividade antrópica existente.  

Este impacte é negativo, pouco significativo, direto, magnitude moderada, temporário, extensível, 

irreversível. 

 

RHSP2 – AUMENTO DA DRENAGEM SUPERFICIAL EM CONSEQUÊNCIA DA REMOÇÃO DA 

CAMADA SUPERFICIAL 

A movimentação de terras, com a consequente remoção da camada de solo de cobertura, irá alterar as 

condições de infiltração da água das chuvas e da drenagem superficial, fazendo com que esta possa 

aumentar. O solo, regra geral, constitui um bom recetor para as águas provenientes da pluviosidade pelo 

que, uma vez removido, a escorrência superficial será facilitada. O local da área em estudo apresenta 

um relevo moderado a acidentado. No entanto, é preciso ter em atenção que a área envolvente à 

pedreira encontra-se completamente alterada devido à presença de outras explorações de pedreiras que 

se encontram atualmente em funcionamento. Por outro lado, a presença de habitações existentes nas 

proximidades, bem como vias de acesso.   

Este impacte é negativo, pouco significativo, direto, magnitude moderada, temporário, localizado, 

irreversível. 

 

RHSP3 – ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA SUPERFICIAL EM CONSEQUÊNCIA DE 

DERRAMES ACIDENTAIS 

Durante a fase de preparação, a circulação de diferentes tipos de veículos e outra maquinaria, pode 

propiciar a ocorrência de derrames acidentais de óleos ou outro tipo de hidrocarbonetos.  
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Na possibilidade destes derrames atingirem algumas das linhas de água, poderão implicar uma alteração 

da qualidade da água de superfície. No entanto, é de referir que na envolvente imediata da área em 

estudo, não foram visíveis linhas de água existentes terreno, aquando a visita à pedreira. 

É um impacte negativo, pouco significativo, direto, permanente e com magnitude local. 

Quadro 57: Caracterização dos Impactes na Fase de Preparação (P) 

Impacte 
Sentido 

valorativo 

Significância 
Incidência Magnitude Persistência Projeção no espaço Reversibilidade 

RHSP1 Negativo Pouco 

Significativo 

Direto Moderada Temporário Extensível Irreversível 

RHSP2 Negativo Pouco 

Significativo 

Direto Moderada Temporário Localizado Irreversível 

RHSP3 Negativo Pouco 

Significativo 

Direto Moderada Temporário Localizado Reversível 

 

6.6.1.2 - Fase de Exploração (RHSE) 

Os impactes ambientais inerentes a esta fase serão de maior importância do que os gerados na fase de 

preparação. Durante a fase de exploração, será desenvolvido um conjunto de ações com especial 

relevância nos impactes sobre os recursos hídricos superficiais. Deste modo, considera-se as seguintes 

ações como geradoras de impactes, sobre este descritor: 

 Modificação da morfologia da área em estudo, levando a alterações no percurso do escoamento 

superficial a nível local; 

 Aumento da carga sólida na rede de drenagem superficial, em consequência da contínua 

exploração da pedreira; 

 Fatores acidentais, decorrentes dos riscos associados ao processo industrial extrativo, 

movimentação de veículos e máquinas, que se possam traduzir na entrada de compostos 

químicos para as águas de superfície, podendo levar à alteração da sua qualidade. 
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Assim, teremos: 

RHSE1 - ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA COMO CONSEQUÊNCIA DE MODIFICAÇÕES 

NAS LINHAS DE DRENAGEM NATURAL 

A necessidade de proceder à delimitação de zonas para diferentes fins, de acordo com o layout da 

exploração, pode implicar o estabelecimento de novas linhas de drenagem superficial. As alterações, ao 

nível das linhas naturais de drenagem local, levam a uma concentração do escoamento segundo 

"canais", os quais poderão estar mais ou menos artificializados. Paralelamente, o aumento da área 

impermeabilizada levará a uma diminuição, à escala local, da infiltração das águas pluviais, com 

consequente aumento do escoamento superficial. Este processo levará a que, tal como para a fase 

anterior, se verifique um aumento de materiais finos em suspensão nas águas superficiais, através do 

aumento da capacidade de transporte. 

Este impacte é negativo, pouco significativo, direto, magnitude compatível, permanente, 

extensível, reversível. 

 

RHSE2 - ALTERAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS POR AUMENTO DA 

CAPACIDADE EROSIVA DAS LINHAS DE ÁGUA  

As movimentações de materiais, continuamente retirados de novas frentes de exploração, em condições 

de laboração normal da atividade extrativa, necessitam de criação de zonas de armazenamento 

temporário de material rejeitado da exploração. Estes materiais, caso não sejam corretamente 

armazenados, poderão levar a situações em que se verifique, nos períodos de maior precipitação, 

fenómeno de arrasto das partículas finas para as linhas de água. O aumento da carga sólida terá 

repercussões ao nível das características das águas superficiais, com introdução de sedimentos no leito 

das linhas de drenagem da área da pedreira. 

Este impacte é negativo, pouco significativo, direto, magnitude compatível, temporário, 

localizado, reversível. 

 

RHSE3 - ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA SUPERFICIAL EM CONSEQUÊNCIA DE 

DERRAMES ACIDENTAIS DE ÓLEOS E OUTROS HIDROCARBONETOS 

A movimentação de máquinas de apoio à atividade extrativa, será maximizada no decurso desta fase.  
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As situações acidentais, a ocorrerem, poderão traduzir-se em impactes negativos, com alguma 

gravidade e de complexa recuperação, podendo ter repercussões diretas sobre a qualidade da água 

superficial dos cursos de água que drenam a envolvente do local em estudo. Contudo, a probabilidade 

de ocorrência de situações acidentais é baixa e as medidas de prevenção e controlo sendo adequadas, 

farão com que o risco associado a este impacte possa ser considerado quase insignificante. Admite-se 

que, eventuais substâncias poluentes, nomeadamente os componentes químicos dos explosivos que, 

entrem para a rede de drenagem superficial, não atinjam, as linhas de água da envolvente, em 

concentrações elevadas, tendo em conta a capacidade de dissolução, dispersão e depuração do meio 

recetor natural. 

Este impacte é negativo, pouco significativo, direto, magnitude compatível, temporário, 

localizado, reversível. 

Quadro 58: Caracterização dos Impactes na Fase de Exploração (E) 

Impacte 
Sentido 

valorativo 

Significância 
Incidência Magnitude Persistência Projeção no espaço Reversibilidade 

RHSE1 Negativo Pouco 

Significativo 

Direto Compatível Permanente Extensível Reversível 

RHSE2 Negativo Pouco 

Significativo 

Direto Compatível Temporário Localizado Reversível 

RHSE3 Negativo Pouco 

Significativo 

Direto Compatível Temporário Localizado Reversível 

 

6.6.1.3 - Fase de Desativação/ Recuperação (RHSR) 

Neste momento, não são previstos quaisquer tipos de impactes que possam, de uma forma negativa, 

afetar este fator ambiental de Recursos Hídricos Superficiais durante esta fase. Pelo contrário, a adoção 

de quaisquer medidas durante esta fase deverão ser no sentido de, sempre que possível, repor as 

condições iniciais descritas na caracterização da situação de referência.  

Contudo, alguns dos impactes associados com este descritor, inerentes às fases de preparação e de 

exploração, apresentam um carácter praticamente irreversível, pelo que, a sua remediação a longo prazo 

se revela muito difícil. 
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6.6.1.4 - Medidas de Minimização  

Os impactes identificados para este fator ambiental não são passíveis de adoção de medidas de 

mitigação totalmente eficazes, uma vez que, em grande parte das situações, se trata de ações 

irreversíveis. Contudo, seguidamente, apresentam-se algumas medidas de mitigação, passíveis de 

serem adotadas. De um modo geral: 

 Os trabalhos deverão ser conduzidos de forma a reduzir ao mínimo o período de tempo em que 

os materiais desmontados fiquem expostos em depósitos ou aterros provisórios; 

 Deverá ser criado um sistema de condução das águas de escorrência superficial adequado para 

toda a área de exploração, ponderando a instalação de um tanque de decantação, situado 

imediatamente antes do ponto de descarga para o meio natural. 

Além destas medidas genéricas, para cada um dos impactes, que foram identificados, consideram-se as 

seguintes medidas de mitigação: 

- Medidas mitigadoras para o Impacte RHSP1 

A remoção da camada de solo de cobertura deverá decorrer em períodos de menor (ou nula) 

pluviosidade, para que não ocorram fenómenos de arrastamento de partículas finas para as linhas de 

água. 

- Medidas mitigadoras para o Impacte RHSP2 

Sendo adotada a medida sugerida para o impacte anterior, o aumento da drenagem superficial durante a 

fase de preparação será de magnitude reduzida. Contudo pode ser criado um sistema periférico para 

recolha e drenagem das águas pluviais, capaz de conduzir estas águas até ao meio recetor natural em 

boas condições. 

- Medidas mitigadoras para o Impacte RHSP3 

Os veículos e máquinas afetos à fase de preparação deverão circular em boas condições de carburação 

e com as necessárias revisões e inspeções periódicas efetuadas de forma atempada, no sentido de 

diminuir o risco de ocorrência de situações acidentais. 

- Medidas mitigadoras para o Impacte RHSE1 

Deverá ser criado um sistema de drenagem periférico às áreas onde são desenvolvidas atividades, de 

modo a conduzir as águas da precipitação, nas melhores condições até ao meio recetor natural. 
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- Medidas mitigadoras para o Impacte RHSE2 

Nas situações de forte aumento de precipitação serão criados, nas linhas de água, sistemas de retenção 

temporária à livre circulação da água, fazendo com que a capacidade erosiva seja substancialmente 

diminuída. 

- Medidas mitigadoras para o Impacte RHSE3 

Os veículos e máquinas afetos à fase de preparação circular em boas condições de carburação e com 

as necessárias revisões e inspeções periódicas efetuadas de forma atempada, no sentido de diminuir o 

risco de ocorrência de situações acidentais. 

 

6.6.2 - Hidrogeologia 

A execução deste EIA, centra-se no pressuposto de que a área de intervenção deverá ser considerada 

como um todo, tanto na inventariação como na avaliação dos impactes produzidos, assim como na 

consequente elaboração do plano de recuperação a ser executado posteriormente, na fase de 

recuperação / desativação do projeto. 

Neste momento, proceder-se-á à identificação de cada impacte, considerando o efeito que estes 

produzem sobre o fator ambiental em análise – a Hidrogeologia. Assim, os impactes sobre este fator 

ambiental serão identificados pela sigla Hg (de Hidrogeologia), seguida de uma letra que identificará a 

fase sobre a qual esse impacte terá efeito: P (para a fase de preparação), E (para a fase de exploração) 

e R (para a fase de recuperação). A identificação de cada impacte terminará com um algarismo que 

simplesmente representa a ordem em que ele foi identificado dentro do fator ambiental na fase 

correspondente. 

Este fator ambiental poderá ser afetado por um aumento da drenagem superficial e, a qualidade da água 

subterrânea poderá ser alterada em consequência direta da infiltração de produtos estranhos para o 

aquífero. O nível freático também poderá sofrer modificações em consequência de algumas das ações 

adotadas. 

 

6.6.2.1 - Fase de Preparação (HgP) 

Das principais ações decorrentes da fase de construção, suscetíveis de originarem alterações ao nível 

do descritor Hg, destacam-se: 
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 Desmatação e movimentação superficial de terras; 

 Escavação em rocha, até atingir a cota de base do projeto; 

 Deposição de material, com possível alteração das condições de recarga; 

 Derrames acidentais de resíduos, nomeadamente óleos das máquinas a laborar durante o 

período de preparação do terreno para a construção. 

 

HgP1 - DIMINUIÇÃO DA RECARGA DO AQUÍFERO EM CONSEQUÊNCIA DA REMOÇÃO DO 

HORIZONTE DE ALTERAÇÃO 

Nos locais que ainda não foram alvo de exploração ou movimentação de terras, nomeadamente, a zona 

alvo de ampliação da exploração / deposição, a desmatação e remoção do horizonte de alteração 

implicará uma modificação no modelo natural de infiltração das águas pluviais, levando à diminuição da 

capacidade de armazenamento do aquífero superficial e, ao mesmo tempo, favorecendo a drenagem 

superficial. Assim, a recarga do aquífero profundo irá diminuir. 

Este impacte é negativo, pouco significativo, direto, magnitude compatível, permanente, 

localizado, irreversível. 

 

HgP2 - DIMINUIÇÃO DA RECARGA DO AQUÍFERO COMO CONSEQUÊNCIA DA 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS POTENCIAIS DE RECARGA 

Com o decorrer dos trabalhos de preparação dos terrenos para o alargamento de todos os processos 

decorrentes da extração, verificar-se-á a impermeabilização de áreas potenciais de recarga, em 

consequência de compactação, sobretudo nas zonas em que ocorre movimentação de equipamentos 

pesados e zonas de deposição de terras. Por outro lado, poderá verificar-se a colmatação de fraturas 

através da deposição de materiais finos, o que implica alterações ao nível da capacidade de cedência de 

água, por infiltração, desde a superfície até ao aquífero profundo.  

Este impacte é negativo, pouco significativo, direto, magnitude compatível, permanente, 

localizado, irreversível. 
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HgP3 - ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA SUBTERRÂNEA COMO CONSEQUÊNCIA DE 

DERRAMES ACIDENTAIS 

A ocorrência acidental de derrames de óleos, combustíveis e outros produtos químicos influenciará, 

certamente, a qualidade das águas subterrâneas.  

Nesta fase do projeto, não se verifica de forma intensa a utilização de substâncias poluentes, com 

exceção daquelas que são utilizadas nos veículos que circularão pela área da pedreira. Por esta razão, 

admite-se que a probabilidade de ocorrência de um derrame acidental de combustíveis, ou de outra 

substância igualmente poluente, apenas ocorrerá em situações pontuais. 

Este impacte é negativo, pouco significativo, direto, magnitude compatível, temporário, 

extensível, reversível. 

Quadro 59: Caracterização dos Impactes na Fase de Preparação (P) 

Impacte 
Sentido 

valorativo 

Significância 
Incidência Magnitude Persistência Projeção no espaço Reversibilidade 

HgP1 Negativo Pouco 

Significativo 

Direto Compatível Permanente Localizado Irreversível 

HgP2 Negativo Pouco 

Significativo 

Direto Compatível Permanente Localizado Irreversível 

HgP3 Negativo Pouco 

Significativo 

Direto Compatível Temporário Localizado Reversível 

 

6.6.2.2 - Fase de Exploração (HgE) 

Os impactes ambientais gerados durante esta fase, à primeira vista, serão de menor importância do que 

os gerados na fase anterior, no entanto, a fase de exploração tem um tempo de vida mais prolongado e 

os impactes não deverão ser descurados. Deste modo, consideram-se as seguintes ações como 

geradoras de impactes negativos, sobre este fator ambiental: 

 Presença física das instalações com consequente afetação dos recursos subterrâneos e da sua 

disponibilidade; 

 Interseção do nível freático decorrente do avanço da exploração e do consumo de água de 

captação própria; 

 Afetação das zonas de recarga dos aquíferos decorrentes da deposição de terras ocorrência de 

derrames acidentais. 
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HgE1 – ALTERAÇÃO DA DRENAGEM AQUÍFERO DEVIDO À INTERSECÇÃO DO NÍVEL FREÁTICO 

Durante o avanço da exploração do maciço rochoso em profundidade, a intersecção do nível freático 

implicará a drenagem do aquífero profundo, provocando o seu rebaixamento a uma escala local. Este 

facto terá influência direta no regime de escoamento subterrâneo dos aquíferos vizinhos. 

Dada a existência nas proximidades de agregados populacionais (vários lugares da freguesia de 

Cervães, situados para jusante do local), a ocorrência deste impacte poderá trazer problemas de alguma 

relevância no sistema aquífero de interesse local. 

Não se encontram indicadas captações na envolvente imediata e não se verifica qualquer tipo de 

alteração no furo vertical já existente na pedreira.  

Este impacte é negativo, pouco significativo, direto, magnitude compatível, permanente, 

localizado, irreversível. 

 

HgE2 - MODIFICAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA SUBTERRÂNEA DEVIDO AOS EXPLOSIVOS 

UTILIZADOS NO PROCESSO EXTRACTIVO 

Durante o processo extrativo, serão utilizados materiais explosivos que libertam componentes químicos 

de diferentes tipos. Estes compostos químicos serão lixiviados para o aquífero profundo, através dos 

sistemas de fraturas do maciço rochoso, podendo alterar de forma negativa, a qualidade das águas 

subterrâneas. 

Este impacte é negativo, significativo, direto, magnitude moderada, permanente, localizado, 

reversível. 

 

HgE3 - MODIFICAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA SUBTERRÂNEA DEVIDO A DERRAMES 

ACIDENTIAS DE ÓLEOS E COMBUSTÍVEIS 

Durante a execução dos trabalhos relacionados com o processo extrativo, poderão ocorrer derrames 

acidentais de óleos, combustíveis e outros produtos de natureza química usados nesta atividade. Estes 

acontecimentos de ocorrência pontual poderão, mesmo assim, alterar de forma significativa e, por vezes 

de difícil remediação, a qualidade das águas subterrâneas. 

Este impacte é negativo, pouco significativo, direto, magnitude compatível, temporário, 

extensível, reversível. 
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Quadro 60: Caracterização dos Impactes na Fase de Exploração (E) 

Impacte 
Sentido 

valorativo 

Significância 
Incidência Magnitude Persistência Projeção no espaço Reversibilidade 

HgP1 Negativo Pouco 

Significativo 

Direto Compatível Permanente Localizado Irreversível 

HgP2 Negativo Significativo Direto Moderada Permanente Localizado Irreversível 

HgP3 Negativo Pouco 

Significativo 

Direto Compatível Temporário Localizado Reversível 

 

6.6.2.3 - Fase de Recuperação (HgR) 

Neste momento, não existem os elementos necessários que permitam uma caraterização referente à 

fase de desativação do projeto. Por um lado não há qualquer previsão de uma desativação do 

empreendimento alvo deste estudo e, por outro lado, este EIA surge no seguimento de um pedido de 

licenciamento referente à ampliação da área de trabalho, pelo que, a ocorrer a sua desativação, será a 

um prazo demasiado alargado para que, neste momento, possam ser previstos eventuais impactes sobe 

o fator ambiental de Hidrogeologia. 

Este fator ambiental poderá ser afetado, durante as fases anteriores, ao nível da drenagem, ao nível da 

qualidade da água subterrânea e também ao nível freático. Este último aspeto será beneficiado durante 

o decorrer desta fase, de forma a restituir as condições naturais dos aquíferos, através da reconstituição 

de uma camada de cobertura adequada. Neste processo, dever-se-á proceder a uma utilização racional 

dos materiais a usar, com o objetivo de se conseguir obter as características de permeabilidade e de 

porosidade semelhantes, ou o mais próximo possível, das condições naturais dos terrenos anteriormente 

existentes. 

Podemos dizer que, neste momento, não se prevê a ocorrência de quaisquer impactes que possam, de 

forma negativa, vir a afetar este fator ambiental na fase de recuperação. Pelo contrário, a adoção de 

quaisquer medidas durante esta fase serão no sentido de, sempre que possível, repor as condições 

iniciais descritas na caraterização da situação de referência. 
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6.6.2.4 - Medidas de Minimização 

Os impactes identificados para este fator ambiental não são passíveis de adoção de medidas de 

mitigação totalmente eficazes, uma vez que, em grande parte das situações se trata de ações 

irreversíveis. Contudo, seguidamente apresentam-se algumas medidas de mitigação, passíveis de serem 

adotadas. 

- Medidas mitigadoras para o Impacte HgP1 

A remoção do horizonte de cobertura será efetuada de forma faseada, decorrendo, preferencialmente, 

nas épocas do ano em que a precipitação seja mais reduzida (período de estiagem). É, também, 

desejável que, em sede do PARP, estejam previstas zonas que facilitem a recarga dos aquíferos e 

sempre que possível o solo original seja reposto, mesmo que numa outra localização, permitindo, assim, 

aumentar as áreas de infiltração. 

- Medidas mitigadoras para o Impacte HgP2 

Para minimizar a afetação do nível freático, e à semelhança do impacte anterior, os trabalhos serão 

efetuados de forma faseada, decorrendo, preferencialmente, nas épocas do ano em que a precipitação 

seja mais reduzida (período de estiagem) e ainda, que em fase do PARP, sejam previstas áreas que 

permitam a recarga dos aquíferos. De igual forma, as zonas que vierem a ser impermeabilizadas devem 

se concentrar numa mesma área, de forma a minimizar a diminuição da infiltração. 

- Medidas mitigadoras para o Impacte HgP3 

Os veículos e máquinas, afetos à fase de construção, deverão circular em boas condições de carburação 

e com as necessárias revisões e inspeções periódicas, efetuadas de forma atempada, no sentido de 

diminuir o risco de ocorrência de situações acidentais. Embora, aparentemente simples, trata-se de uma 

medida de grande efeito prático. 

- Medidas mitigadoras para o Impacte HgE1 

O PARP deverá prever áreas de recarga com materiais que permitam a infiltração da água até ao 

aquífero profundo. 

- Medidas mitigadoras para o Impacte HgE2 

Deverão ser adotados procedimentos que impeçam o alastramento da contaminação em caso desta 

ocorrer. 
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- Medidas mitigadoras para o Impacte HgE3 

Os procedimentos de gestão ambiental serão escrupulosamente respeitados de forma a evitar a 

ocorrência de situações acidentais. Deverá ser construído um parque de armazenamento temporário 

devidamente impermeabilizado para os diferentes tipos de materiais (matéria-prima, resíduo e produto 

final).  

Os veículos e máquinas, afetos à fase de construção, deverão circular em boas condições de carburação 

e com as necessárias revisões e inspeções periódicas, efetuadas de forma atempada, no sentido de 

diminuir o risco de ocorrência de situações acidentais. Embora, aparentemente simples, trata-se de uma 

medida de grande efeito prático. Deve, ainda, ser implementado um sistema de retenção de águas 

pluviais em caso de derrames acidentais. 

 

6.7 - ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Na área afeta à pedreira em estudo não se verificam quaisquer tipos de condicionantes, referentes ao 

uso do solo, como espaços REN (Reserva Ecológica Nacional), RAN (Reserva Agrícola Nacional), 

Perímetros Florestais sob administração do Instituto Florestal e Infraestruturas, pelo que não se verifica a 

ocorrência de impactes ambientais, não sendo expectável algum tipo de conflito de usos relativamente à 

área em causa. 

Relativamente à área classificada como Floresta de Produção que irá ser ocupada pela pedreira, 

representa 50% da área total a licenciar apesar de ser um espaço florestal não apresenta qualquer tipo 

de proteção ou restrição designada por área ecologicamente protegida. Contudo, considera-se que a 

substituição do uso florestal pelo uso industrial inerente à extração de inertes e implantação de 

equipamentos e infraestruturas é um impacte negativo, pouco significativo, direto, reversível e local, que 

se irá fazer sentir durante as fases de preparação e exploração do projeto. Na fase de recuperação este 

impacte é positivo e significativo, uma vez que serão repostas as espécies vegetais. 

 

6.8 - QUALIDADE DO AR 

Na Pedreira em estudo, os impactes na qualidade do ar durante a fase de preparação dos terrenos, de 

exploração e de recuperação paisagística, serão devidos essencialmente à emissão de poeiras 

(partículas em suspensão) e também, em menor escala, à emissão de poluentes atmosféricos 

relacionados com os gases de escape dos motores dos diversos veículos e maquinaria que irão operar 

na pedreira e que efetuarão a movimentação dos materiais. 
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Os principais focos de empoeiramento encontram-se relacionados com as operações de extração 

(detonações, furação da rocha, entre outras), com as operações que envolvem a britagem, com a 

movimentação de veículos pesados nos acessos não pavimentados e com as pilhas de materiais que se 

distribuem por várias áreas de depósito. 

No período de medição, o valor limite diário para proteção da saúde humana definido no anexo XII do 

Decreto‐Lei nº 102/2010, de 23 de Setembro (50 μg/m3) nunca foi ultrapassado em qualquer dos pontos 

alvo de monitorização. As concentrações máximas atingidas foram de 21 μg/m3 (AR1) e 19 μg/m3 (AR2), 

a 26 e 19 de Maio de 2015, respetivamente. 

Considera-se que, em termos ambientais, são aceitáveis os níveis de empoeiramento gerados pelo 

normal funcionamento da Pedreira em estudo, bem como da outra pedreira existente nesta área a 

laborar a uma cota mais elevada. Convém referir que na situação atual de exploração da Pedreira de 

“Ilhô” existem medidas já implementadas que visam a redução dos níveis de empoeiramento gerados, 

nomeadamente: 

 Rega regular dos caminhos e dos acessos à exploração, em particular durante os períodos 

secos; 

 Utilização dos equipamentos da lavra, nomeadamente perfuradoras e martelos pneumáticos, em 

ambiente húmido; 

 A aspersão controlada sobre as pilhas de materiais depositados na área da pedreira; 

 Limpeza regular dos acessos à pedreira; 

 Existência de cortina arbórea. 

As fotografias que se apresentam a seguir ilustram as medidas implementadas na pedreira, no sentido 

de reduzir os níveis de empoeiramento. 
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Figura 63: Enquadramento da Cortina Arbórea da Pedreira de “Ilhô” 

 

Figura 64: Rega dos Caminhos 
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De acordo com o exposto, tendo em conta os níveis de empoeiramento obtidos e as medidas já 

implementadas na Pedreira que visam a redução dos níveis de empoeiramento gerados pelo normal 

funcionamento da pedreira, não será de prever que o projeto de ampliação da Pedreira de “Ilhô” possa 

alterar de forma significativa os níveis de empoeiramento que se verificam na situação atual. 

Além disso, os valores de concentração de partículas em suspensão obtidos tiveram em conta a 

presença de outras fontes de emissão de empoeiramentos, nomeadamente, a laboração de outras 

indústrias extrativas, os caminhos de acesso às pedreiras e também a outras atividades humanas 

desenvolvidas no envolvente, nomeadamente, as lareiras das habitações. 

 

6.8.1 - Fases de Preparação e Exploração  

Emissão de gases 

Relativamente às emissões de gases, tais como, monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de 

azoto, hidrocarbonetos, óxido de enxofre e fumos negros, prevê-se que não sejam produzidos em 

quantidades capazes de provocar impactes significativos, até porque serão utilizados equipamentos com 

homologação CE no que respeita à emissão de poluentes gasosos para a atmosfera.  

Contudo, a contribuição destes poluentes para uma eventual degradação da qualidade do ar traduz-se 

num impacte negativo, direto, recuperável, de magnitude compatível, temporário, extensivo e reversível, 

atendendo à dispersão dos gases pela mobilidade do ar atmosférico. 

 

Emissão de poeiras 

A emissão de poeiras, com maior repercussão no tempo seco, prende-se maioritariamente com as 

frentes de trabalho (derivado do desmonte quer com o equipamento de corte quer pelo uso de 

explosivos) e também à circulação dos veículos em caminhos não asfaltados que provocam a 

ressuspensão de partículas, sobretudo em condições de tempo seco e ventoso. 

Os impactes provocados por uma elevada concentração de poeiras em suspensão podem fazer-se sentir 

quer sobre a saúde humana, quer sobre a vegetação e a fauna da envolvente da região. 

Os aglomerados populacionais localizados nas imediações não são suscetíveis de sofrerem possíveis 

impactes causados pelas poeiras. Além disso, é conhecido que as poeiras emitidas por este tipo de 

fontes, em resultado das suas dimensões e massa, sofrem deposição e uma redução na sua 

concentração no ar ambiente nas primeiras centenas de metros a partir da fonte emissora. 
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Em suma, os impactes do empoeiramento no meio envolvente da pedreira, na comunidade humana, 

fauna e flora, são considerados como negativos, pouco significativos, diretos, de magnitude 

compatível, temporários, extensivos e reversíveis. Contudo, o empoeiramento terá impactes 

negativos, muito localizados, no meio interno da empresa e na flora e fauna da orla adjacente da 

pedreira, propõe-se que sejam tomadas um conjunto de medidas de minimização dos impactes gerados, 

por forma a que os impactes residuais não sejam significativos. 

 

6.8.2 - Fase de Desativação/Recuperação 

Durante a fase de desativação importará considerar a cessação imediata de todo um conjunto de efeitos 

sobre a qualidade do ar, gerados nas fases de preparação dos terrenos e exploração, à escala local, 

deixando de se fazer sentir as principais pressões ambientais sobre a área da Pedreira de “Ilhô”. 

Contudo poderão ainda existir algumas poeiras devidas à ação de modelação do terreno aquando da 

recuperação do mesmo. 

Na verdade, após comparação estabelecida com a anterior fase de preparação e exploração do 

empreendimento, este impacte poderá ser caracterizado como de magnitude apreciável, de sentido 

positivo e significativo, com efeitos a longo prazo, devendo ser alvo de medidas potenciadoras 

adequadas, em particular através da adequada implementação do PARP. 

 

6.8.3 - Medidas de Minimização 

Não sendo possível reduzir o número de fontes emissoras de poeiras, deve procurar-se conter as 

poeiras junto à fonte emissora, acompanhando as ações de contenção com medições periódicas de 

forma a adotar, sempre que necessário, os sistemas de contenção aos níveis de concentrações 

medidos. 

As medidas de minimização para a emissão de poeiras são as seguintes: 

 Plantação de cortinas arbóreas e vegetação própria da região, de forma a reduzir a propagação 

de partículas; 

 Preservar toda a vegetação envolvente que não será afetada pelo projeto de ampliação; 

 Proteger as pargas com sementeira de espécies herbáceas e proceder à revegetação de áreas 

já abandonadas (recuperação paisagística faseada), de forma a reduzir a erosão pela ação do 

vento; 
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 Relativamente aos equipamentos da lavra, nomeadamente perfuradoras e martelos 

pneumáticos, devem trabalhar em ambiente húmido, evitando desta forma o aparecimento e a 

propagação de poeiras; 

 Rega das pistas de rodagem das máquinas sempre que tal se justifique e manutenção dos 

acessos interiores não pavimentados; 

 Utilização de equipamentos homologados pela CE no que respeita à emissão de ruído e 

poluentes gasosos para a atmosfera provocado pelos motores; 

 Proceder à lavagem de rodados dos veículos que saiam da pedreira por forma a promoverem a 

deposição de partículas, que possam ser ressuspensas, servindo como vetor de dispersão de 

partículas para fora do recinto da pedreira; 

 Os camiões de transporte de inertes acabados deverão circular com a carga devidamente 

protegida por uma lona; 

 Limitar e controlar a velocidade dos veículos pesados no interior da área de exploração, 

nomeadamente nos acessos de terra batida; 

 Utilizar as cargas de explosivo propostos pelo Plano de Lavra; 

 Implementar um plano de monitorização para os valores de poeiras emitidos para atmosfera. 

 

6.9 - AMBIENTE SONORO E VIBRAÇÕES 

6.9.1 - Ruído 

Os impactes causados pelo ruído deverão ser sempre analisados em função dos níveis de incomodidade 

ou perturbação a que um determinado recetor está sujeito. No caso concreto das pedreiras este recetor 

prende-se essencialmente com habitações ou núcleos populacionais.  

Na área onde se insere este projeto existem outras unidades industriais de extração de inertes em 

funcionamento. Como tal, os potenciais impactes poderão ocorrer de forma cumulativa, uma vez que 

existem outras atividades ruidosas.  

A metodologia seguida para a caracterização do ruído emitido pela Pedreira de “Ilhô”, passou pela prévia 

definição dos pontos de medição, designados como R1 e R2 ao longo da confrontação da Pedreira com 

as instalações vizinhas, no exterior das mesmas.  
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Durante a medição do Ruído Ambiente, encontravam-se em funcionamento todos os equipamentos e 

máquinas utilizados. 

As fontes de ruído principais do local são as provenientes da laboração da Pedreira em estudo, das 

outras unidades extrativas, assim como, ao tráfego rodoviário associado ao desenvolvimento destas 

atividades industriais e ao tráfego rodoviário associado à circulação na rede viária envolvente.  

Os indicadores de ruído diurno-entardecer-noturno e noturno, obtidos para os recetores sensíveis 

monitorizados, foram comparados com os valores limite de exposição definidos no artigo 11.º do RGR, 

sendo possível verificar que, nos locais de monitorização, o valor se encontrava abaixo do valor limite. 

Para a verificação do critério de incomodidade foram realizadas medições no período de referência 

diurno, de acordo com a laboração da atividade em análise, sendo possível constatar que, para o recetor 

sensível R1 este critério é cumprido e para o recetor R2 o mesmo não se aplica. 

A avaliação acústica realizada permitiu verificar que a atividade ruidosa em análise cumpre o artigo 13.º 

do RGR 

 

6.9.1.1 - Fases de Preparação e de Exploração 

As fases de preparação e de exploração são as que correspondem aos trabalhos de extração 

propriamente ditos, sendo que aqui se produzem as principais emissões de ruído. Nestas fases, os 

impactes existentes expectáveis resultam da disseminação do ruído proveniente das operações de 

perfuração, desmonte, e tráfego de maquinaria pesada, incluindo os camiões que circulam nos eixos 

viários de acesso à exploração.  

Perante o resultado obtido, inferior ao valor do limite máximo permitido, os impactes gerados pelo ruído 

emitido pelo normal funcionamento da Pedreira em estudo consideram-se negativos, sendo poucos 

significativos uma vez que a pedreira não gera níveis de incomodidade junto às habitações das 

populações mais próximas dos focos de emissão de ruído. Estes impactes consideram-se ainda diretos, 

recuperáveis, temporários, extensos, reversíveis e de magnitude compatível. 

De referir que relativamente à implantação do projeto de ampliação da Pedreira de “Ilhô”, não será de 

prever que possa alterar de forma significativa o ambiente sonoro que se verifica na situação atual, uma 

vez que as principais ações do projeto não contemplam a introdução de novas fontes de ruído cujos 

níveis de emissão sejam superiores ou bastante superiores ao das fontes atualmente instaladas.  
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É também previsível, que no decurso do desenvolvimento da pedreira, o grau de incomodidade e os 

níveis de ruído ambiente, não venham a adquirir maior significado relativamente aos aglomerados 

populacionais mais próximos da pedreira, visto que, com o desenvolvimento programado da área de 

exploração não irá evoluir até distâncias muito próximas das habitações na envolvente. 

Concomitantemente, o desenvolvimento da escavação em profundidade, irá proporcionar maiores 

desníveis entre as frentes de desmonte e a envolvente, resultando desmontes a cotas sucessivamente 

inferiores, cujos taludes funcionarão como barreiras acústicas à propagação do ruído. 

Apesar dos impactes gerados pelo ruído emitido para o exterior da Pedreira em estudo sejam 

localizados e pouco significativos, serão propostas algumas medidas de minimização com o objetivo 

de reduzir os níveis sonoros emitidos desde o interior da área do projeto, de forma a evitar impactes 

significativos no ambiente interno da pedreira e consequentemente no ambiente geral envolvente. 

 

6.9.1.2 - Fase de Desativação/Recuperação 

Nesta fase não são expectáveis quaisquer tipos de impactes a nível do descritor em análise, visto que a 

exploração já terá terminado. As movimentações de terras, bem como a implementação das medidas 

indicadas no PARP não provocarão emissões de ruído dignas de registo. 

 

6.9.1.3 – Medidas de Minimização 

Pelo facto de no local existirem mais fontes de ruído, para além da pedreira em estudo é de extrema 

importância a implementação de medidas de minimização para este descritor, pois a emissão de ruído 

pela Pedreira irá funcionar de forma cumulativa com as restantes fontes de emissão. 

Deste modo as medidas a implementar visam essencialmente minimizar e controlar os valores emitidos 

pela Pedreira em estudo, nomeadamente: 

 Adquirir equipamentos móveis ou máquinas, com níveis de potência sonora dentro dos 

valores admissíveis e garantidos pelo fabricante (homologados segundo normas de 

certificação acústica e de acordo com a Diretiva Máquinas); 

 Programa de manutenção preventiva periódica das máquinas e equipamentos, evitando 

ruídos por folgas, por gripagem, por vibrações, por desgaste de peças e por escapes 

danificados, de modo a respeitar os limites estabelecidos por lei e a minimizar as emissões de 

energia sonora; 
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 Sempre que possível, realizar determinados trabalhos ruidosos (trabalhos nas frentes de 

desmonte por ação de martelos pneumáticos) com os restantes equipamentos imobilizados; 

 Reduzir e controlar a velocidade de circulação dos equipamentos móveis nas vias de 

acesso; 

 Implementação e reforço da cortina arbórea pelo perímetro da pedreira (camuflagem da área 

definida pelo terreno) e sua manutenção; 

 Deverá ser efetuada uma monitorização do ruído através da implementação do Plano de 

Monitorização do Ruído. 

 

6.9.2 - Vibrações 

As vibrações produzidas devido à aplicação de explosivos na exploração da Pedreiras visando o 

desmonte de rocha pode originar distúrbios ambientais, através da transmissão daquelas aos terrenos 

circundantes e aos edifícios mais próximos dos focos de rebentamento, tornando-se este problema tanto 

mais grave quanto menor for a distância do local a desmontar à zona habitada. 

As vibrações resultantes deste projeto serão as provocadas pelos explosivos e as derivadas do uso de 

equipamento perfurador ou camiões, não se esperando, no entanto, que este impacte seja significativo. 

 

6.9.2.1 - Fases de Preparação e de Exploração 

Deste modo pode concluir-se que o rebentamento avaliado cumpriu o estabelecido na Norma 

Portuguesa 2074 de 1983, não sendo geradoras de vibrações suscetíveis de causar fendilhação, não 

danificando as construções situadas na vizinhança da pedreira em análise. 

Face aos resultados da medição e avaliação das vibrações, não se preveem danos nas estruturas ou 

noutros elementos construtivos dos edifícios, que possam dever-se às detonações das pegas de fogo da 

pedreira, pelo que se classificam os impactes das vibrações como negativo, pouco significativo, direto, 

recuperável, temporário, extenso, reversível e de magnitude compatível. 

É ainda expectável, que o aumento gradual da distância que separa as frentes de desmonte dos locais 

residenciais (desenvolvimento da área de exploração para Nordeste), proporcione a atenuação dos 

atuais níveis de vibrações sentidos nestes locais. 
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6.9.2.2 – Fase de Desativação/Recuperação 

Nesta fase não são expectáveis quaisquer tipos de impactes a nível do descritor em análise, visto que a 

exploração já terá terminado. As movimentações de terras, bem como a implementação das medidas 

indicadas no PARP não provocarão vibrações dignas de registo. 

 

6.9.2.3 - Medidas de Minimização 

É fundamental que não se excedam as cargas de explosivo – total e instantânea – atualmente utilizadas 

nas pegas de fogo, devendo ser corretamente implementada a pega de fogo proposta no Plano de 

Lavra, sendo esta, ainda passível de ser otimizada no decurso da exploração através de ajustamentos 

sucessivos dos seus parâmetros de modo a que se obtenha o grau pretendido de fracturação da rocha 

com um menor consumo específico de explosivo. 

As pegas de fogo deverão ser efetuadas segundo as normas de segurança, havendo a preocupação de 

interromper os restantes trabalhos que estas estejam a decorrer. Previamente à detonação, é emitido um 

sinal sonoro e é interrompido o trânsito dos caminhos que se movimentam para o interior da Pedreira ou 

no interior da mesma. 

É ainda de salvaguardar que no decurso do processo produtivo será preocupação do explorador que, 

aquando da execução das pegas de fogo, não resultem impactes ou prejuízo grave para a segurança de 

pessoas e bens. O resultado final terá sempre como objetivo a eliminação de projeções e a minimização 

de vibrações no solo.  

 

6.10 - FAUNA, FLORA E VEGETAÇÃO, HABITATS E BIODIVERSIDADE 

A análise e caracterização de impactes nos Sistemas Biológicos consideraram os impactes sobre a 

fauna, flora e vegetação, habitats e biodiversidade. Em todas as situações obedeceu-se à seguinte 

metodologia: 

I. Cruzamento da informação obtida no levantamento de campo com a fotografia aérea, cartas de 

projeto e bibliografia diversificada;  

II. Identificação e caracterização dos impactes gerais associados às fases do projeto. 
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6.10.1 - Fases de Preparação e de Exploração 

Os impactes identificados para a fase de construção resultam, essencialmente, das seguintes situações: 

interferência nos biótopos da envolvente à custa de movimentações de terras, veículos e pessoas, 

deposição de poeiras, funcionamento de estaleiros e outras instalações provisórias de apoio, pegas de 

fogo, etc.  

Os impactes ambientais identificados no presente descritor são discriminados de seguida para as fases 

de exploração e de recuperação. 

 

Destruição do coberto vegetal e habitats – impacte cumulativo 

A zona de intervenção está maioritariamente ocupada por floresta de Eucaliptus globulus (eucalipto) com 

sub-cobertos de giestas, tojos e herbáceas destituídos de valor conservacionista. No meio do eucaliptal 

coexistem alguns exemplares de Pinus pinaster (pinheiro-bravo) e de Quercus suber (sobreiro) – tem 

estatuto de proteção. Trata-se de um impacte cumulativo devido à ocorrência de outras explorações na 

envolvente próxima da zona de intervenção. 

Este impacte é negativo, pouco significativo, direto, de magnitude compatível, permanente, local e 

reversível aquando da recuperação paisagística. 

 

Alterações de equilíbrio nos ecossistemas próximos – impacte cumulativo 

A alteração de equilíbrio dos ecossistemas existentes resulta de fatores cumulativos associados, quer à 

destruição dos habitats, quer à introdução no meio ambiente local de elementos estranhos, como são 

exemplo, o ruído gerado pelas máquinas e pela movimentação de pessoas e materiais, a emissão de 

poluentes resultantes das máquinas e equipamentos, contaminações de solos, a emissão de poeiras, as 

pegas de fogo (ruído e vibrações), a abertura de novos caminhos, a expedição de produto final, a 

britagem, etc.. A perturbação a que serão submetidos os habitats adjacentes foi considerada reduzida, 

em função do grau de alteração a que se sujeitou anteriormente a envolvente da zona de intervenção. 

Por outro lado, os habitats inventariados foram considerados pouco sensíveis na envolvente da zona de 

intervenção e por outro, já estão criadas todas as condições para o desempenho da atividade extrativa 

(os maiores impactes ambientais já terão sido sentidos), além de se verificarem as seguintes situações: 

exploração em flanco de encosta, aproveitamento de areias para venda, depósitos de sedimentos dentro 

da unidade extrativa (implicando menores deslocações), a britadeira relativamente pouco ruidosa, entre 

outros fatores, entende-se que as perturbações enunciadas. Trata-se de um impacte cumulativo devido à 

ocorrência de outras explorações na envolvente próxima da zona de intervenção. 
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Este impacte é negativo, pouco significativo, indireto, recuperável de magnitude moderada, temporário, 

local e parcialmente reversível. 

 

Eliminação de espécimes representativos – impacte cumulativo 

A zona de intervenção possui alguns espécimes de Quercus suber (sobreiro). Este é o único exemplar 

com um estatuto de proteção que ocorre na zona de intervenção. Como já fora referido, o número de 

exemplares é relativamente baixo e estes encontram-se pouco desenvolvidos na generalidade. Todos os 

restantes espécimes vegetais sub-seriais são muito comuns na região e resultam, em certa medida, da 

degradação das condições de subsistência provocada pela assolação de incêndios florestais. 

Trata-se de um impacte cumulativo devido à ocorrência de outras explorações na envolvente próxima da 

zona de intervenção. 

Este impacte é negativo, significativo, indireto, recuperável de magnitude moderada, permanente, local e 

reversível. 

 

Destruição de locais de nidificação – impacte cumulativo 

A zona de intervenção apresenta más condições para a nidificação de determinados espécimes de 

vários grupos de vertebrados. As razões prendem-se coma florestação à base de Eucaliptus globulus 

(eucalipto) e ocorrência de sub-cobertos pouco densos e ausência de solos terrícolas. Para o grupo de 

passeriformes de características florestais, como são exemplos, Certhia bracthydactyla (trepadeira-do-

sul), Luscinia megarhynchos (rouxinol-comum) e Sylvia undata (toutinegra-do-mato), os matos são muito 

baixos e há pouco exemplares arbóreos de grande porte. As áreas de matos constituem igualmente 

habitat sofrível para vários espécimes da herpetofauna identificados na zona de intervenção. O lago é 

um habitat importante para a herpetofauna hidrófila, embora este não vá ser diretamente afetado pela 

atividade extrativa. Apesar da intervenção prevista condicionar os locais de nidificação, os espécimes 

referenciados possuem estatutos de proteção pouco sensíveis e terão condições de refúgio em lugares 

da envolvente. 

Trata-se de um impacte cumulativo devido à ocorrência de outras explorações na envolvente próxima da 

zona de intervenção. 

Este impacte é negativo, pouco significativo, indireto, recuperável de magnitude moderada, temporário, 

local e irreversível. 
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6.10.2 - Fase de Desativação/Recuperação 

Os impactes identificados para a fase de recuperação resultam, essencialmente, da circulação rodoviária 

(ruído, agitação, atropelamentos, vibrações) e movimentação de terras na zona de intervenção enquanto 

se procede ao enchimento das áreas intervencionadas e conveniente cobertura com terras vegetais, com 

consequências ao nível do empoeiramento, agitação, pisoteio de áreas vegetadas, etc.. A regeneração 

vegetal será uma consequência dos trabalhos previstos, sendo muito importante consagrar a reposição 

de exemplares de Quercus suber (sobreiro), de acordo com a determinação legal. A plantação de 

espécimes arbóreos deverá também ocorrer por iniciativa do proponente, tal como o tratamento físico e 

vegetal de taludes. Para concretizar estes objetivos importa reunir um conjunto de informações 

pertinentes num PARP, que se adequem aos propósitos da mitigação de impactes ambientais sobre os 

Sistemas Biológicos. 

 

Reposição de terras, solos, caminhos e tratamento vegetal da zona de intervenção 

A zona de intervenção será preenchida com terras sobrantes e com terras vegetais nas camadas 

superiores, havendo a preocupação de repor a situação pré-existente e respeitando a topografia inicial. 

Irá verificar-se, com o passar do tempo, a reposição vegetal da zona de intervenção e, 

consequentemente, a criação de habitats propícios à nidificação/ desenvolvimento da fauna – dentro de 

certos limites e dependendo das capacidades dos Planos de Integração Paisagista e de Recuperação. A 

reposição de exemplares de Quercus suber (sobreiro) e até de Q. robur (carvalho-roble) deverá ser aqui 

considerada. É aconselhável proceder à recuperação das áreas já exploradas na pedreira à medida que 

se avança para novas frentes de exploração, tentando maximizar este impacte de natureza positiva. 

Este impacte é positivo, muito significativo, indireto, permanente, local e irreversível. 

 

Movimentação de maquinaria e meios de transporte pesados, na zona de intervenção 

O uso de maquinaria pesada é hoje essencial ao desenvolvimento dos trabalhos de recuperação dos 

jazigos minerais, tal como na fase de exploração. Em consequência, haverá ruído, vibrações, 

empoeiramento, agitação e atropelamentos de fauna e vegetação.  

Pelos motivos expostos, o impacte é de natureza negativa, pouco significativo, indireto, local, temporário 

e irreversível. 
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Afetação de ecossistemas adjacentes à zona de intervenção 

Os trabalhos previstos durante a fase de recuperação irão afetar as áreas limítrofes da zona de 

intervenção, devendo, por esse motivo, limitar as ações à zona de intervenção e mesmo assim, 

estabelecer algumas medidas de proteção dos ecossistemas contíguos à zona de intervenção. As 

emissões atmosféricas e aos efluentes produzidos, as poeiras, maiores índices de ruído, agitação, entre 

outros, são fatores a ter em conta e que exercem efeitos nas comunidades de seres vivos próximas, 

embora a não ocorram habitats sensíveis/ protegidos na envolvente próxima. 

Pelos motivos expostos, o impacte é de natureza negativa, pouco significativo, indireto, local, temporário 

e parcialmente reversível. 

 

Criação de locais de nidificação 

Durante a fase de recuperação serão criadas condições para a nidificação de seres vivos com base no 

estabelecimento de novos habitats. A altercação de áreas de matos altos e de matos baixo, com áreas 

arborizadas favorece a nidificação de seres vivos. 

Impacte de natureza positiva, pouco significativo, indireto, local, permanente e irreversível. 

 

6.10.3 - Medidas de Minimização 

Considerando a interligação dos impactes ambientais identificados e a consequente transversalidade das 

medidas de minimização delineadas, procedeu-se a uma seriação de medidas mitigadoras de acordo 

com as fases de preparação/ exploração/ recuperação.  

 

6.10.3.1 – Fase de Preparação e de Exploração 

Inventaria-se, sucintamente, o conjunto de medidas de minimização que terão de ser aplicadas. 

Medidas gerais: 

 Evitar qualquer tipo de contaminação de solos, águas ou vegetação; os vários níveis tróficos 

estão interligados e pode, daquela maneira, contaminar-se vários seres vivos; 

 Limitar as ações da maquinaria à zona de intervenção; 
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 Sempre que possível movimentar a maquinaria nos caminhos pré-existentes; 

 Preservar as terras vegetais em boas condições (proteger de chuvas e poeiras); 

 Proceder a regas periódicas, em especial, durante dias secos e ventosos, para evitar a 

disseminação de poeiras e poluentes para maiores distâncias; 

 Sempre que possível preservar os cobertos arbóreos que exerçam funções de limitação de 

dispersão de poluentes; 

 Recuperar as madeiras provenientes do abate de árvores; 

 Limpar e recuperar qualquer situação de afetação de áreas adjacentes à zona de intervenção; 

 Implementar um processo de recuperação sucessiva das frentes de exploração, para que não 

estejam abertas várias frentes de exploração em simultâneo;  

 Preservar os materiais retirados da frente de exploração (materiais de enchimento); 

 Aproveitar os matos cortados e produzir uma estilha que sirva de adubação (natural) para a fase 

de recuperação; 

 Após o término da exploração deverá ser removido todo e qualquer resíduo da pedreira; 

 Minimizar a impermeabilização do solo, beneficiando os ciclos de vida e os ciclos de alguns 

elementos naturais. 

Concretamente sobre a flora, de forma a minimizar os potenciais impactes negativos assinalados, deverá 

adotar-se a seguinte medida: 

 Caso haja necessidade de abater exemplares de Quercus suber (sobreiro) – espécime com 

proteção legal – e de Quercus robus (carvalho-roble) – espécime climax da Associação 

Fitossociológica dominante, terá que ser obtida prévia autorização do ICNF. 

 

6.10.3.2 – Fase de Desativação/ Recuperação 

As medidas a adotar nesta fase minimizarão ou compensarão os impactes que ocorrerão com frequência 

na zona de intervenção. Para que tal seja consequente será aconselhável a adoção das seguintes 

medidas gerais: 

 Tratamento e manutenção das áreas verdes e árvores da zona de intervenção; 
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 Assegurar a plantação dos espécimes Quercus suber (sobreiro) para compensar os eventuais 

exemplares abatidos mas previamente autorizados pelo ICNF, aproveitando as maiores 

exposições solares da zona de intervenção. 

Concretamente sobre a flora, de forma a minimizar os potenciais impactes negativos assinalados, deverá 

adotar-se a seguinte medida: 

 Empreender plantações à base dos espécimes Q. robur (carvalho-roble) e Q. suber (sobreiro) 

nas áreas a recuperar, devendo estes espécimes ter prevalência nas plantações, o primeiro em 

áreas com menor exposição solar e o segundo em áreas mais expostas. Para melhor concretizar 

estes objetivos, impõe-se o cumprimento do PARP. 

 

6.11 - SÓCIOECONOMIA 

Na determinação e avaliação de impactes ambientais, prevê-se que estes sejam, globalmente, positivos 

não somente na freguesia de Cervães como também em Vila Verde e nos concelhos envolventes. 

O contexto onde se insere a Pedreira de “Ilhô”, localizada em Ilhô, na freguesia de Cervães, em Vila 

Verde, caracteriza-se por uma ligeira perda populacional, marcada por crescimento natural (diferença 

entre taxa de natalidade e de taxa de mortalidade) negativo. Nesta freguesia, em concreto, assiste-se a 

um assinalável índice de envelhecimento, observado pelo maior peso de idosos face aos jovens. Se não 

forem implementadas medidas de estímulo à natalidade e à fixação populacional, assistiremos, nos 

próximos anos, nesta área, a um envelhecimento acentuado da população que conduzirá a uma de 

elevada dependência da população idosa em relação à população ativa, assim como, à redução desta 

face ao decréscimo atual da população jovem. Em consequência, emergirão problemas associados aos 

encargos com a segurança social e saúde, menor mão-de-obra ativa, falta de dinamismo económico e 

empreendedor, entre outros possíveis problemas socioeconómicos. 

Para além destas limitações observadas, sobretudo na freguesia em estudo, os reduzidos níveis de 

escolaridade, com predominância da população com o 1º ciclo do ensino básico, dificultam a inserção da 

mão-de-obra no mercado de trabalho, restringindo-a a atividades que exijam menores qualificações, 

sobretudo, de cariz operário ou comercial. Perante este contexto, a ampliação da pedreira na freguesia 

de Cervães, em Vila Verde, poderá revelar impactes positivos do ponto de vista demográfico, por um 

lado, ao incentivar a entrada de novos residentes à procura de trabalho na pedreira, por outro lado, a 

idade da mão-de-obra em idade adulta, com grandes probabilidades de se encontrar em idade 

reprodutiva, poderá contribuir para elevar as taxas de natalidade, assim como o crescimento natural, 

contribuindo para o rejuvenescimento populacional desta área.  
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Do ponto de vista económico, a ampliação desta pedreira implica, de forma direta, a manutenção e a 

criação de mais postos de trabalho, resultando deste facto o principal impacte positivo direto da 

ampliação da pedreira. Existem outros impactes positivos que ocorrem a jusante do seu funcionamento, 

que decorrem, por exemplo, da contratação de serviços de empresas complementares. 

As principais atividades económicas que vigoram atualmente em Cervães associadas, em primeiro lugar 

ao setor secundário – nomeadamente, construção civil, confeção de artigos de vestuário, fabrico de 

artigos de malha - e, em segundo lugar, ao sector terciário – comércio a retalho de produtos, em 

estabelecimentos especializados - não preveem relações de conflitualidade com a atividade extrativa da 

pedreira que se pretende ampliar, sendo, aliás de destacar, a presença da exploração da pedreira como 

um benefício para o setor da construção civil dada a eventual possibilidade de aproveitamento de areias.  

Não se preveem, também, impactes ao nível de atividades económicas provenientes da exploração do 

solo, uma vez que a atividade de exploração da pedreira, desde que devidamente humidificada e 

acondicionada, não representa uma ameaça ao desenvolvimento da atividade de produção das culturas 

temporárias ou de culturas permanentes, já que estes setores não assumem relevância em termos de 

ramos de atividade económica na freguesia de Cervães. 

Da ampliação da pedreira poderão ocorrer, contudo, alguns impactes negativos relacionados com a 

existência de poeiras no ar, com o tráfego de automóveis pesados e com o ruído que daí possa advir. 

Apesar de contínuos, estes impactes não tenderão a ser muito significativos. 

No entanto, como medida de mitigação aos ligeiros impactes possíveis de acontecer durante a 

exploração da pedreira, procede-se à humidificação do ambiente de forma a minimizar a expansão das 

poeiras, bem como à manutenção dos equipamentos de forma a evitar o aumento de emissão de ruídos 

Na fase de desativação, prevê-se a ocorrência de impactes negativos diretos e indiretos que se explicam 

pela perda de postos de trabalho. Ainda nesta fase, prevê-se alguns impactes positivos que resultam do 

cessar da atividade, ou seja do cessar dos impactes negativos das fases de preparação e exploração: a 

existência de poeiras no ar e o ruído do tráfego de automóveis.  

A possível fixação da população em idade adulta, no concelho de Vila Verde poderá também ser 

assinalada como um efeito de longo prazo capaz de contribuir para o rejuvenescimento populacional, 

como também como um meio de aumentar a disponibilidade de mão-de-obra capaz de incentivar novos 

investimentos no concelho.  

Do que foi exposto, conclui-se que no âmbito socioeconómico, os impactes que se preveem da 

ampliação da pedreira são globalmente positivos.  

 



  

EIA – Relatório Técnico  
195 

AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA N.º 4837 “ILHÔ” - CERVÃES – VILA VERDE – BRAGA 

6.12 – TRÁFEGO E REDE VIÁRIA 

Nesta atividade o transporte de produtos efetua-se por estrada, em camiões que, quando carregados, 

podem atingir dezenas de toneladas. Torna-se portanto necessário considerar as condições de 

acessibilidade ao local de produção, designadamente no que se refere ao estado do pavimento e 

traçado. 

Como foi referido na descrição da situação de referência, o acesso principal à pedreira faz-se pela 

estrada municipal 541. Também como referido, existe uma estrada industrial que desvia o trânsito das 

estradas secundárias e congestionadas, pelo que o problema do impacte potencial do tráfego, não existe 

ou é bastante diminuto. 

Os principais impactes associados à circulação de veículos pesados, estão diretamente relacionados 

com as características das vias que, no presente caso, apresentam condições suficientes para serem 

utilizadas por este tipo de veículos, quer em termos de construção, quer em termos de estado de 

conservação. 

 

6.12.1 - Fases de Preparação e Exploração 

Nestas fases há uma contribuição para um aumento do tráfego sobre as vias públicas, derivado 

essencialmente do transporte do granito extraído e uma contribuição para a degradação das estradas de 

acesso ao local. Contudo, o facto de existir uma estrada industrial que desvia o trânsito das estradas 

secundárias e congestionadas, contribui que se evite circular no seio das povoações, diminuindo desta 

formas os impactes nas populações associados às vibrações, ruído e poeiras provocados pela 

passagem dos camiões e ao risco de acidentes devido à passagem dos camiões no interior das 

povoações. 

Para minimizar a emissão de poeiras decorrente do transporte dos materiais explorados na Pedreira, a 

ASA Pedreiras, Lda. exige que sejam respeitados os limites de carga, uma boa acomodação, a limpeza 

das viaturas e das rodas e a aspersão e cobertura dos materiais. 

O projeto de ampliação da pedreira não contempla a construção de novos acessos pelo que não se 

vislumbra qualquer impacte negativo com repercussões no ordenamento viário existente. Por outro lado, 

no contexto atual de ocupação e circulação na rede viária existente, não se preveem impactes 

cumulativos significativos com a implementação do projeto de ampliação, uma vez que este não 

originará um incremento relevante do fluxo de tráfego de camiões provenientes da pedreira. 

A implementação do projeto não deverá, também, contribuir de forma significativa nem terá um efeito 

cumulativo acentuado relativamente ao estado de conservação das estradas.  
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Os impactes neste descritor são negativos, pouco significativos, diretos, temporários, localizados, 

reversíveis e de amplitude moderada. 

 

6.12.2 - Fase de Desativação/Recuperação 

Na fase de desativação, os impactes gerados deixam de ser tão significativos, devido à diminuição do 

tráfego respeitante a esta pedreira. 

 

6.12.3 - Medidas de Minimização 

Para minimizar os impactes negativos provocados pelo tráfego de pesados preconiza-se a adoção das 

seguintes medidas: 

 Protecção das cargas que sejam suscetíveis de projetar materiais que coloquem em risco a 

circulação dos outros automobilistas e peões; 

 Proceder ao controlo do peso bruto dos veículos pesados provenientes da pedreira, com o intuito 

de cumprir a legislação aplicada. 

 

6.13 - PATRIMÓNO ARQUITETÓNICO E ARQUEOLÓGICO 

Não foi constatada a existência de quaisquer vestígios arqueológicos móveis e imóveis na área em 

estudo.  

Como tal, não é previsível a ocorrência de potenciais impactes negativos, significativos, diretos, 

temporários, localizados, irreversíveis e de magnitude moderada no que respeita a valores 

patrimoniais, sendo que o Relatório dos Trabalhos Arqueológicos foi aprovado pelo IGESPAR bem como 

as medidas de minimização propostas (ver no anexo 14). No entanto, recomenda-se que se tenha em 

consideração a medida proposta em seguida. 
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6.13.1 - Medidas de minimização 

Apesar da inexistência de impactes negativos sobre elementos patrimoniais na área em estudo, 

considera-se importante a realização, enquanto medida minimizadora, do acompanhamento, por um 

arqueólogo, da desmatação e decapagem da área da pedreira a ampliar e onde ainda se encontra 

vegetação, pois existe sempre a possibilidade do subsolo “esconder” elementos com interesse 

arqueológico, que poderão ser detetados no decorrer das referidas fases, pois estas proporcionam 

melhores condições de visibilidade dos terrenos, facilitando assim a identificação de eventuais vestígios 

arqueológicos.  

Apesar de não terem sido identificados elementos patrimoniais na área de incidência direta do projeto, 

ressalva-se a existência do Santuário do Bom Despacho, localizado a cerca de 70 metros para Sudeste 

da pedreira, Apesar deste de não sofrer impactes diretos, estará sujeito ao impacte visual das frentes de 

laboração da pedreira. Deste modo, considera-se pertinente considerar a hipótese da criação de uma 

barreira visual, entre a pedreira e o santuário, com o recurso a árvores de grande porte, considerando-se 

que esse aspeto poderá contribuir em grande parte para harmonizar os dois espaços. 

 

6.14 - PAISAGEM 

A identificação de impactes visuais a ocorrer na paisagem com os avanços de exploração de inertes da 

pedreira resultam da análise efetuada anteriormente e da sua classificação como positivos e negativos. 

 

6.14.1 - Fase de Preparação  

ALTERAÇÃO DA MORFOLOGIA E COBERTURA DO SOLO 

Os impactes mais acentuados resultarão das acções diretas sobre a cobertura do solo provocando 

alteração da morfologia e do revestimento do solo. 

Com as ações de desmatação e decapagem para a preparação do terreno para a ampliação de 

exploração do terreno, o solo sofre alterações que afetam a qualidade visual. Essas alterações prendem-

se com a remoção da cobertura vegetal e com movimentos de terra, dando origem a áreas aplanadas, 

caminhos de terra batida (novos acessos de circulação interna). As áreas exteriores às áreas de 

exploração de inertes, ocupados atualmente por lagoas e espécies vegetais arbustivas (essencialmente 

giestas) e herbáceas, sem valores ecológico e visual significativos,  causam uma diminuição da 

qualidade visual da paisagem.  
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Sendo assim, este impacte considera-se negativo, de significância considerável, indireto, mas temporário 

e reversível.  

DIMINUIÇÃO DA BIODIVERSIDADE DO LOCAL PELA DESTRUIÇÃO DA COBERTURA VEGETAL 

A remoção da cobertura vegetal, embora não contribua para a perda de espécies vegetais com interesse 

de conservação nem contemplam qualquer endemismo ou espécie protegida, contribui sempre para 

perda de habitat de espécies. Desta forma, com a degradação de condições ecológicas, por pouco valor 

ecológico que tenham, ocorre diminuição de biodiversidade do local e consequentemente, perda de 

qualidade visual. O impacte visual surge como negativo, significância considerável, indireto, temporário e 

reversível. 

 

6.14.2 - Fase de Exploração 

Nesta fase os impactes relacionam-se com o processo de exploração tendo um efeito direto na 

morfologia do local e na libertação de poeiras. O plano de lavra conduz à alteração do aspeto visual do 

terreno, contribuindo para a poluição com poeiras da área a ser explorada e à perda de qualidade visual 

com a exposição das formações litológicas do local. Estas manifestam-se em taludes e áreas aplanadas 

provocadas pelas ações humanas. 

A fase de exploração do maciço granito é considerada a fase de impactes visuais mais significantes do 

prazo de existência de uma pedreira, sendo avaliados como irreversíveis, permanentes, significantes e 

negativos. 

DESTRUIÇÃO DA FORMAÇÃO GEOLÓGICA 

Este impacte reflete os efeitos inerentes à exploração de inertes, expondo a formação geológica do local. 

Trata-se de um impacte visual negativo, permanente, irreversível, direto e significativo, que se traduz na 

perda de qualidade visual e riqueza da paisagem devido ao carácter patrimonial do maciço com muita 

significância embora a sua vulgaridade no local. 

ALTERAÇÃO DA MORFOLOGIA DO LOCAL 

A exploração gradual do maciço de granito provocará uma alteração na morfologia do local, levando à 

existência de taludes e superfícies aplanadas de carater artificial. O seu impacte visual vai aumentando à 

medida que a área de  exploração vai aumentando. Há alteração de cotas do terreno tornando áreas 

mais visíveis e outras menos visíveis, levando à alteração visual da área de exploração. A ocorrência 

deste impacte torna-se negativo, permanente, muito significativo, directo e irreversível.   
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CONTRIBUIÇÃO PARA A EROSÃO DO MACIÇO DE GRANITO 

Com a destruição do maciço granítico a probabilidade de ocorrência de derrocadas e escorregamentos 

de materiais inertes de aspecto pouco natural é superior, levando ao aparecimento de destroços e 

depósitos de materiais de dimensões diversas, facilitando a erosão da rocha. Estas ocorrências têm 

impacte na qualidade visual da paisagem, sendo considerado impacte negativo, directo, significativo, 

local e permanente.  

EMISSÃO DE POEIRAS 

A exploração da pedreira leva à ocorrência de emissões de poeiras e poluentes resultantes da 

maquinaria e equipamentos, reflectindo-se na contaminação do solo e do ar, mais propriamente a nível 

local. Estes efeitos podem resultar num impacte visual negativo, temporário, pouco significativo e 

indireto.  

 

6.14.3 - Fase de Desativação/Recuperação 

Finalizando o período de exploração de uma pedreira, como estratégia de desativação da pedreira e 

recuperação paisagística  deve ser aplicado o PARP. Este plano pretende a recuperação, requalificação, 

integração da área explorada e alterada na paisagem natural que a envolve como medidas mitigadoras 

das ações aplicadas à área da pedreira. 

Para tal devem ser iniciadas medidas de forma faseada, algumas ainda durante a fase de exploração, à 

medida que áreas vão sendo desativadas. As medidas prendem-se com a recuperação de algumas 

cotas originais (regularização do terreno) do terreno e a criação de áreas arborizadas na envolvente da 

exploração e na própria exploração, através da introdução de terra vegetal de forma a suavizar declives 

acentuados dos taludes, procurando as características e condições originais do terreno. Durante a fase 

de desativação são também removidos escombros resultantes da exploração da pedreira, procede-se ao 

tratamento de vegetação original e/ou espontânea, à criação de locais de nidificação e à integração das 

áreas exploradas na envolvente através de medidas de integração e proteção dos ecossistemas 

contíguos à zona de intervenção. 

O PARP permite a reabilitação do local relativamente ao relevo, povoação de espécies vegetais 

mitigando a proliferação de acácias e eucaliptos com a introdução de espécies autóctones e a estimular 

a sucessão natural ecológica da vegetação e, consequentemente repovoação de espécies faunísticas. 
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Esta é a única fase cujo impacte visual é considerado positivo, após o impacte negativo causado pela 

circulação rodoviária e de pessoas, o movimento de terras para a aproximação da topografia original do 

terreno, emissão de poeiras e agitação inerente ao processo de recuperação paisagística de uma 

pedreira.  

O impacte visual positivo reflete-se no aumento de qualidade visual após o desequilíbrio causado pelas 

atividades de exploração.  

Neste sentido, os impactes a nível da paisagem serão negativos, pouco significativos, diretos, 

temporários, localizados, irreversíveis e de magnitude moderada. 

 

6.14.4 - Medidas de Minimização 

As medidas de minimização são apresentadas no âmbito do descritor a que este documento se refere: 

qualidade visual da paisagem.  

 

6.14.4.1 – Fase de Preparação 

Durante a fase de preparação podem ser consideradas algumas medidas de mitigação dos impactes 

associados a esta etapa, sendo essas: 

 Evitar a abertura de novos acessos tentando a utilização de acessos já existentes; 

 Evitar a remoção da vegetação, sempre que possível; 

 Na necessidade da remoção de estrutura verde, extrair apenas a que será afetada pela 

exploração do maciço de granito de acordo com o projeto de exploração, evitando a remoção de 

cobertura arbórea que funcione como cortina de limitação de dispersão de poeiras e poluentes, 

de ruídos e como melhoramento de qualidade visual; 

 Retirar as espécies arbóreas com interesse ecológico de forma a poderem ser conservadas e 

transplantadas posteriormente; 

 Aproveitar os matos cortados e produzir uma estilha que sirva de adubação (natural) para a fase 

de recuperação. 
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6.14.4.2 – Fase de Exploração 

Para a mitigação dos impactes associados a esta fase deverão ser tidas em conta as seguintes medidas: 

 Para contribuir para a mitigação da erosão do maciço de granito deverão ser adotadas medidas 

de segurança para extração de blocos que se encontrem instáveis e de saneamento dos solos 

em risco de queda ou deslizamento diminuindo o potencial de impacte visual negativo associado 

à sua queda; 

 Proceder a regas periódicas, em especial, durante dias secos e ventosos, para evitar a 

disseminação de poeiras e poluentes para maiores distâncias e consequente impacte visual; 

 Preservar cobertos vegetais que funcionem como cortinas de limitação de dispersão de poeiras 

e poluentes, de ruídos e como melhoramento de qualidade visual; 

 Proceder as atividades de exploração tentando minimizar a impermeabilização do solo, 

beneficiando os ciclos de vida e os ciclos de alguns elementos naturais, contribuindo para uma 

melhor qualidade visual; 

 Evitar a remoção da vegetação, sempre que possível; 

 Conservar a presença de árvores e de vegetação de bordadura uma vez que podem funcionar 

como zona de amortecimento, esconderijo e refúgio genético, escondendo elementos 

perturbadores da qualidade visual da paisagem. 

 

6.14.4.3 – Fase de Desativação/Recuperação 

Associada à fase de recuperação de uma pedreira devem adotar-se medidas mitigadoras dos impactes 

visuais da paisagem, nomeadamente: 

 Os taludes devem ser revestidos por terra vegetal possibilitando a regeneração natural e/ou 

plantados com vegetação, especialmente os que limitam as zonas de intervenção; 

 Proceder à limpeza e recuperação qualquer situação de afectação de áreas adjacentes à zona 

de Intervenção; 

 Proceder à recuperação vegetal dos locais de depósito de terras, uma vez que vão ser retiradas 

grandes quantidades de terras;  

 Utilizar espécies da flora local no enquadramento vegetal do projecto;  
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 Assegurar a reposição da vegetação préexistente; 

 Assegurar a plantação dos espécimes Q. suber e Q. robur em diversos locais da zona de 

intervenção; 

 Assegurar o cumprimento do PARP. 

 

6.15 - IMPACTES CUMULATIVOS 

De acordo com o contexto em que se insere o projeto em estudo, a análise de impactes cumulativos será 

efetuada em função da situação da existência da atual pedreira em exploração e de outras pedreiras e 

indústrias (contíguas à Pedreira em estudo). 

Neste sentido, os potenciais alvos de impactes ambientais, função da indústria extrativa, estão sujeitos 

não apenas ao projeto em estudo, mas à situação que se caracteriza pela exploração intensiva de 

pedreiras nesta área classificada como zona de exploração de granitos. 

Deste modo, e devido à integração da atual pedreira e sua futura ampliação numa zona com outras 

explorações de granito, podem apontar-se os seguintes descritores onde os impactes cumulativos são 

mais evidentes: 

Quadro 61: Impactes Cumulativos 

Descritores Impactes Cumulativos Previstos 

Geomorfologia 

O desenvolvimento da escavação em extensão e profundidade, e o previsível aumento 

das volumetrias dos depósitos resultantes do processo produtivo, terão com certeza um 

efeito cumulativo na alteração dos aspetos geomorfológicos que caracterizam atualmente 

a área do projeto, contribuindo para aumentar o impacte visual gerado pela pedreira. Este 

incremento será em função da maior ou menor afetação do terreno intacto inserido na 

área de ampliação. Contudo, tendo como referência a afetação da área de ampliação 

proposta o efeito cumulativo é reduzido.  

Solo e Gestão de 

Resíduos 

Industriais 

Com a implementação do projeto de ampliação não se prevê qualquer alteração 

relativamente à contaminação do solo pela deposição de resíduos, sendo o próprio efeito 

cumulativo muito reduzido. Verifica-se apenas um efeito cumulativo, embora também 

reduzido, relativamente à alteração do uso do solo devido às decapagens a efetuar.  

Poeiras 

As principais ações do projeto não contemplam a introdução de novos focos de 

empoeiramento cujos níveis de emissão se possam considerar críticos ou gerar efeitos 

cumulativos acentuados através do incremento das emissões verificadas na situação 

atual. Contudo, o afastamento do local em estudo relativamente à população e as 

medidas de minimização já adotadas tornarão este impacte pouco significativo. 
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Ruído 

Segundo as medições efetuadas (ver relatório em anexo) os limites de exposição ao 

ruído, segundo a legislação em vigor, não são ultrapassados, não se prevendo 

incomodidade sensível para as populações mais próximas. 

Ecologia 

A fauna e a flora existente é muito diminuta pelo facto do local ser explorado por várias 

pedreiras. Contudo, e apesar do reduzido valor ecológico da área do projeto, considera-

se que existem efeitos cumulativos originados pelo conjunto de ações previstas, 

nomeadamente na ação de decapagem e remoção de solo.  

Como se refere no PARP o local em estudo beneficiará de uma recuperação e reposição 

de espécies de flora da região que no local não existem de momento. 

Paisagem 

Haverá uma contribuição para a degradação da paisagem mas, pelo facto de no local 

estar já a ser explorada a pedreira em estudo e outras explorações de granito, a 

paisagem local apresenta características essencialmente industriais. Os impactes 

negativos na paisagem, em termos locais, poderão assumir um carácter cumulativo, 

ainda que pouco significativo, essencialmente nas alterações ao nível do espaço local a 

intervencionar. Contudo, após o tempo de vida útil da pedreira em estudo, o local será 

recuperado e restabelecida a flora e fauna da região, ficando dessa forma em melhores 

condições ambientais do que as atuais. 

Tráfego 

No contexto atual de ocupação e circulação na rede viária existente não se preveem 

impactes cumulativos significativos com a implementação do projeto de ampliação, uma 

vez que este não originará um incremento relevante do fluxo de tráfego de camiões que 

se deslocam à pedreira. 

Aspetos Sócio 

económicos 

Serão positivos os impactes sobre este descritor, pois haverá uma continuidade do 

contributo económico e financeiro para região em termos de manutenção e aumento de 

postos de trabalho e aquisição de bens e serviços locais e regionais. 

De referir também a mais-valia em termos económicos e financeiros para a empresa ASA 

Pedreiras, Lda. 

 

7 - AVALIAÇÃO GLOBAL DE IMPACTES 

Neste ponto sintetizam-se os principais impactes resultantes das fases do projeto, nomeadamente no 

que diz aos aspetos físicos, biológicos, patrimoniais e socioeconómicos. Esta avaliação será 

apresentada sob a forma de matriz, apresentada de seguida. 
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Quadro 62: Matriz de Impactes  

Descritor 

Ambiental 

Fases Características dos Impacte Medidas de Minimização 

Clima - Negativo, Pouco significativo, indireto, magnitude 

compatível, temporário, localizado e reversível. 

Não aplicável. 

Solos Fase de Preparação e 

Exploração - 

Decapagem e remoção 

do solo 

Negativo, significativo, direto, temporário de magnitude 

compatível, localizado, e reversível. 

As terras vegetais resultantes das ações de decapagem e remoção do solo e coberto 

vegetal a efetuar nas áreas de exploração, deverão continuar a ser armazenadas nos 

locais previstos, em depósitos separados (pargas). Esta medida é consolidada pelas 

ações previstas no PARP proposto, que prevê a utilização destas terras para a 

recuperação final da área da pedreira. 

Implantação de sistemas de drenagem das águas pluviais, dado que estas deverão 

desaguar numa bacia de decantação para posteriormente haver separação dos sólidos 

em suspensão. 

Fase de Preparação e 

Exploração - Ações de 

ocupação e 

compactação do solo 

pelas instalações de 

apoio necessárias, 

circulação de veículos 

pesados e pela 

deposição de terras e 

escombros.  

Negativo, pouco significativo, direto, temporário, 

temporário, de magnitude compatível, localizado e 

reversível. 

O transporte de cargas e matérias-primas deverá também ser efetuado por acessos pré-

existentes de forma a minimizar a compactação do solo. 

Dado que os solos funcionam como filtros naturais às substâncias nocivas contidas nas 

águas pluviais que posteriormente vão ser responsáveis pela alimentação de aquíferos, 

recomenda-se o controlo periódico da qualidade das águas locais superficiais e 

subsuperficiais. 
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Descritor 

Ambiental 

Fases Características dos Impacte Medidas de Minimização 

Solos 

(continuação) 

Fase de Preparação e 

Exploração - Contaminação 

dos solos pela deposição de 

resíduos industriais que 

serão produzidos e 

depositados 

temporariamente na área da 

pedreira. 

Negativo, pouco significativo, direto, localizado, 

temporário, de magnitude crítica, e reversível. 

Cumprimento dos procedimentos instituídos relativamente aos derrames acidentais e 

encaminhamento destes resíduos (óleos) para empresas devidamente licenciadas de 

forma a evitar possíveis contaminações do solo. 

Correto acondicionamento das sucatas, em locais devidamente impermeabilizados, e 

posterior encaminhamento para empresa credenciada para o tratamento destes resíduos. 

Fase de Preparação e 

Exploração - Contaminação 

do solo pela Manutenção 

dos equipamentos adstritos 

à atividade da exploração da 

pedreira 

Negativo, pouco significativo, direto, localizado, 

temporário, de magnitude crítica, e reversível. 

Efetuar as operações de manutenção de acordo com um Plano de Manutenção 

Preventiva. 

Fase de 

Desativação/Recuperação  

Positivo, muito significativo, direto, localizado e 

permanente. 

Implementação e cumprimento rigoroso das medidas preconizadas no Plano de Lavra e 

no PARP. 

Resíduos 
Todas as fases 

Impactes negativos, pouco significativos, diretos, 

localizados, temporários, de magnitude crítica, e 

reversíveis. 

Manutenção periódica dos equipamentos, por forma a prevenir derrames manter a bacia 

de retenção de óleos e o encaminhamento destes resíduos para empresas devidamente 

licenciadas de forma a evitar possíveis contaminações e derrames para os solos ou meio 

hídrico, o correto acondicionamento de todos os resíduos, no atual armazém para o efeito 

que se encontra impermeabilizado, e posterior encaminhamento para empresa 

credenciada e implementação e cumprimento do Plano de Monitorização dos Resíduos. 
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Descritor 

Ambiental 

Fases Características dos Impacte Medidas de Minimização 

Geologia e 

Geomorfologia 

Fase de Preparação - 

Remoção do horizonte 

de alteração em 

consequência da 

desmatação e 

decapagem do maciço 

rochoso 

Negativo, pouco significativo, direto, magnitude 

moderada, permanente, localizado, irreversível. 

Propõe-se que o material resultante da decapagem da superfície do terreno para a 

exploração seja armazenado, em locais apropriados, para utilização durante os trabalhos 

de execução do PARP no local. 

Fase de Preparação - 

Alteração do modelado 

granítico em 

consequência da 

instalação de 

infraestruturas 

Negativo, pouco significativo, direto, magnitude crítica, 

permanente, localizado, irreversível. 

Propõe-se que, ao longo do período de tempo de vida útil da pedreira, a maior parte das 

infraestruturas necessárias, apareçam concentradas numa única área definida para o 

efeito, de modo a diminuir a área das zonas que serão alvo de terraplanagens e de 

escavações. 

Fase de Exploração - 

Destruição da 

Formação geológica 

em consequência da 

atividade de 

exploração 

Negativo, muito significativo, direto, magnitude crítica, 

permanente, localizado, irreversível 

Não aplicável. 
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Descritor 

Ambiental 

Fases Características dos Impacte Medidas de Minimização 

Geologia e 

Geomorfologia 

(continuação) 

Fase de Exploração - 

Degradação do Maciço 

granítico em 

consequência da 

atividade de exploração  

Negativo, pouco significativo, direto, magnitude 

moderada, temporário, localizado, irreversível. 

De forma a atenuar a continuada degradação do maciço granítico, deverão ser adotadas 

medidas, permanentes, relativamente ao saneamento dos blocos que se encontrem em 

situação instável e possam constituir risco de queda. 

Fase de Exploração - 

Destruição do 

património geológico em 

consequência da 

atividade de exploração 

Positivo, pouco significativo, direto, magnitude 

compatível, permanente, localizado, irreversível. 

Não aplicável. 

Fase de Exploração - 

Alteração da topografia 

local em consequência 

da atividade de 

exploração  

Negativo, muito significativo, direto, magnitude 

moderada, permanente, localizado, e introduz alterações 

irreversíveis 

As medidas mitigadoras para este impacte correspondem às ações que poderão ser 

empreendidas na fase de recuperação, nomeadamente, as que são referidas durante a 

análise ao impacte GGR2, de modo a que se possa minimizar os efeitos causados pela 

acumulação de materiais rejeitados da pedreira. 

Fase de Exploração - 

Aumento do potencial 

de erosão em 

consequência da 

atividade de exploração  

Negativo, significativo, direto, magnitude moderada, 

permanente, localizado, irreversível. 

Propõe-se que, durante o desmonte do maciço, independentemente dos métodos que 

venham a ser utilizados, serão sempre admissíveis para este tipo de litologia ângulos de 

atrito muito elevados, levando a que, todo o material que possa constituir risco de 

deslizamento ou queda, seja convenientemente saneado. Assim, dever-se-á proceder à 

estabilização das bancadas das frentes de exploração.  
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Descritor 

Ambiental 

Fases Características dos Impacte Medidas de Minimização 

Geologia e 

Geomorfologia 

(continuação) 

Fase de Recuperação 

- Reposição da 

Topografia original com 

o recurso a materiais 

inertes.  

Positivo, significativo, direto, permanente, localizado, e 

de magnitude moderada  

A reposição da topografia original, deverá contar com a criação da rede de drenagem 

original. Para isso, será aconselhável recorrer, caso seja necessário, à construção de 

valas que encaminhem as águas pluviais para a rede de drenagem natural, de modo a 

evitar-se um processo acelerado de erosão do relevo entretanto recriado. 

Fase de Desativação/ 

Recuperação - 

Remoção de 

escombros em 

consequência da sua 

utilização como 

material de enchimento 

da Pedreira 

Positivo, significativo, direto, permanente, localizado, e 

de magnitude moderada 

O enchimento da depressão deverá contar com os rejeitados da pedreira, de modo a 

evitar-se o abandono caótico dos depósitos daqueles rejeitados que resultaram do 

processo extrativo. 
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Descritor 

Ambiental 

Fases Características dos Impacte Medidas de Minimização 

Recursos Hídricos 

Superficiais 

Fase de Preparação - 

Alteração da qualidade 

da água devido à 

remoção da camada de 

solo de cobertura. 

Negativo, pouco significativo, direto, magnitude 

moderada, temporário, extensível, irreversível. 

A remoção da camada de solo de cobertura deverá decorrer em períodos de menor (ou 

nula) pluviosidade, para que não ocorram fenómenos de arrastamento de partículas finas 

para as linhas de água. 

Fase de Preparação – 

Aumento da drenagem 

superficial em 

consequência da 

remoção da camada 

superficial. 

Negativo, pouco significativo, direto, magnitude 

moderada, temporário, localizado, irreversível. 

Sendo adotada a medida sugerida para o impacte anterior, o aumento da drenagem 

superficial durante a fase de preparação será de magnitude reduzida. Contudo pode ser 

criado um sistema periférico para recolha e drenagem das águas pluviais, capaz de 

conduzir estas águas até ao meio recetor natural em boas condições. 

Fase de Preparação – 

Alteração da qualidade 

da água superficial em 

consequência de 

derrames acidentais 

Negativo, pouco significativo, direto, permanente e com 

magnitude local. 

Os veículos e máquinas afetos à fase de preparação deverão circular em boas condições 

de carburação e com as necessárias revisões e inspeções periódicas efetuadas de forma 

atempada, no sentido de diminuir o risco de ocorrência de situações acidentais. 

Fase de Exploração - 

Alteração da qualidade 

da água como 

consequência de 

modificações nas 

linhas de drenagem 

natural  

Negativo, pouco significativo, direto, magnitude 

compatível, permanente, extensível, reversível. 

Deverá ser criado um sistema de drenagem periférico às áreas onde são desenvolvidas 

atividades, de modo a conduzir as águas da precipitação, nas melhores condições até ao 

meio recetor natural. 
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Descritor 

Ambiental 

Fases Características dos Impacte Medidas de Minimização 

Recursos Hídricos 

Superficiais 

(continuação) 

Fase de Exploração - 

Alteração das 

características das 

águas superficiais por 

aumento da 

capacidade erosiva das 

linhas de água. 

Negativo, pouco significativo, direto, magnitude 

compatível, temporário, localizado, reversível. 

Nas situações de forte aumento de precipitação serão criados, nas linhas de água, 

sistemas de retenção temporária à livre circulação da água, fazendo com que a 

capacidade erosiva seja substancialmente diminuída. 

Fase de Exploração - 

Alteração da qualidade 

da água superficial em 

consequência de 

derrames acidentais de 

óleos e outros 

hidrocarbonetos 

Negativo, pouco significativo, direto, magnitude 

compatível, temporário, localizado, reversível. 

Os veículos e máquinas afetos à fase de preparação circular em boas condições de 

carburação e com as necessárias revisões e inspeções periódicas efetuadas de forma 

atempada, no sentido de diminuir o risco de ocorrência de situações acidentais. 
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Descritor 

Ambiental 

Fases Características dos Impacte Medidas de Minimização 

Hidrogeologia Fase de Preparação - 

Diminuição da recarga 

do aquífero em 

consequência da 

remoção do horizonte 

de alteração 

Negativo, pouco significativo, direto, magnitude 

compatível, permanente, localizado, irreversível. 

A remoção do horizonte de cobertura será efetuada de forma faseada, decorrendo, 

preferencialmente, nas épocas do ano em que a precipitação seja mais reduzida (período 

de estiagem). É, também, desejável que, em sede do PARP, estejam previstas zonas que 

facilitem a recarga dos aquíferos e sempre que possível o solo original seja reposto, 

mesmo que numa outra localização, permitindo, assim, aumentar as áreas de infiltração. 

Fase de Preparação - 

Diminuição da recarga 

do aquífero em 

consequência da 

impermeabilização de 

áreas potenciais de 

recarga  

Negativo, pouco significativo, direto, magnitude 

compatível, permanente, localizado, irreversível. 

 

Para minimizar a afetação do nível freático, e à semelhança do impacte anterior, os 

trabalhos serão efetuados de forma faseada, decorrendo, preferencialmente, nas épocas 

do ano em que a precipitação seja mais reduzida (período de estiagem) e ainda, que em 

fase do PARP, sejam previstas áreas que permitam a recarga dos aquíferos. De igual 

forma, as zonas que vierem a ser impermeabilizadas devem se concentrar numa mesma 

área, de forma a minimizar a diminuição da infiltração. 

Fase de Preparação - 

Alteração da qualidade 

da água subterrânea 

como consequência de 

derrames acidentais 

Negativo, pouco significativo, direto, magnitude 

compatível, temporário, extensível, reversível. 

Os veículos e máquinas, afetos à fase de construção, deverão circular em boas condições 

de carburação e com as necessárias revisões e inspeções periódicas, efetuadas de forma 

atempada, no sentido de diminuir o risco de ocorrência de situações acidentais. Embora, 

aparentemente simples, trata-se de uma medida de grande efeito prático. 
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Descritor 

Ambiental 

Fases Características dos Impacte Medidas de Minimização 

Hidrogeologia 

(continuação) 

Fase de Exploração - 

Alteração da drenagem 

do aquífero devido à 

interseção do nível 

freático  

Negativo, pouco significativo, direto, magnitude 

compatível, permanente, localizado, irreversível. 

O PARP deverá prever áreas de recarga com materiais que permitam a infiltração da água 

até ao aquífero profundo. 

Fase de Exploração - 

Modificação da 

qualidade da água 

subterrânea devido aos 

explosivos utilizados no 

processo extrativo 

Negativo, significativo, direto, magnitude moderada, 

permanente, localizado, reversível. 

Deverão ser adotados procedimentos que impeçam o alastramento da contaminação em 

caso desta ocorrer. 

Fase de Exploração - 

Modificação da 

qualidade da água 

subterrânea devido a 

derrames acidentais de 

óleos e combustíveis  

Negativo, pouco significativo, direto, magnitude 

compatível, temporário, extensível, reversível. 

 

Os procedimentos de gestão ambiental serão escrupulosamente respeitados de forma a 

evitar a ocorrência de situações acidentais. Deverá ser construído um parque de 

armazenamento temporário devidamente impermeabilizado para os diferentes tipos de 

materiais (matéria-prima, resíduo e produto final).  

Os veículos e máquinas, afetos à fase de construção, deverão circular em boas condições 

de carburação e com as necessárias revisões e inspeções periódicas, efetuadas de forma 

atempada, no sentido de diminuir o risco de ocorrência de situações acidentais. Embora, 

aparentemente simples, trata-se de uma medida de grande efeito prático. Deve, ainda, ser 

implementado um sistema de retenção de águas pluviais em caso de derrames acidentais. 
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Descritor 

Ambiental 

Fases Características dos Impacte Medidas de Minimização 

Ordenamento do 

Território 

Todas as fases Nulo. Não aplicável 

Qualidade do Ar Fases de Preparação 

e Exploração 

Negativo, pouco significativo, direto, de magnitude 

compatível, temporário, extensivo e reversível 

Plantação de cortinas arbóreas e vegetação própria da região, de forma a reduzir a 

propagação de partículas. 

Preservar toda a vegetação envolvente que não será afetada pelo projeto de ampliação; 

Proteger as pargas com sementeira de espécies herbáceas e proceder à revegetação de 

áreas já abandonadas (recuperação paisagística faseada), de forma a reduzir a erosão 

pela ação do vento. 

Relativamente aos equipamentos da lavra, nomeadamente perfuradoras e martelos 

pneumáticos, devem trabalhar em ambiente húmido, evitando desta forma o aparecimento 

e a propagação de poeiras. 

Rega das pistas de rodagem das máquinas sempre que tal se justifique e manutenção dos 

acessos interiores não pavimentados. 

Utilização de equipamentos homologados pela CE no que respeita à emissão de ruído e 

poluentes gasosos para a atmosfera provocado pelos motores. 

Proceder à lavagem de rodados dos veículos que saiam da pedreira por forma a 

promoverem a deposição de partículas, que possam ser ressuspensas, servindo como 

vetor de dispersão de partículas para fora do recinto da pedreira. 

Os camiões de transporte de inertes acabados deverão circular com a carga devidamente 

protegida por uma lona. 
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Descritor 

Ambiental 

Fases Características dos Impacte Medidas de Minimização 

Qualidade do Ar 

(continuação) 

Fases de Preparação 

e Exploração 

- Limitar e controlar a velocidade dos veículos pesados no interior da área de exploração, 

nomeadamente nos acessos de terra batida; 

Utilizar as cargas de explosivo propostos pelo Plano de Lavra; 

Implementar um plano de monitorização para os valores de poeiras emitidos para 

atmosfera. 

Fase de Desativação/ 

Recuperação 

Positivo, significativo, direto, de magnitude moderada e 

extensivo. 

Não aplicável. 
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Descritor 

Ambiental 

Fases Características dos Impacte Medidas de Minimização 

Ruído Fases de Preparação 

e Exploração 

Negativo, pouco significativo, direto, temporário, 

extensivo, reversíveis e de magnitude compatível. 

Adquirir equipamentos móveis ou máquinas, com níveis de potência sonora dentro dos 

valores admissíveis e garantidos pelo fabricante (homologados segundo normas de 

certificação acústica e de acordo com a Diretiva Máquinas). 

Programa de manutenção preventiva periódica das máquinas e equipamentos, evitando 

ruídos por folgas, por gripagem, por vibrações, por desgaste de peças e por escapes 

danificados, de modo a respeitar os limites estabelecidos por lei e a minimizar as 

emissões de energia sonora. 

Sempre que possível, realizar determinados trabalhos ruidosos (trabalhos nas frentes de 

desmonte por ação de martelos pneumáticos) com os restantes equipamentos 

imobilizados. 

Reduzir e controlar a velocidade de circulação dos equipamentos móveis nas vias de 

acesso. 

Implementação e reforço da cortina arbórea pelo perímetro da pedreira (camuflagem da 

área definida pelo terreno) e sua manutenção. 

Deverá ser efetuada uma monitorização do ruído através da implementação do Plano de 

Monitorização do Ruído. 

Fase de Desativação/ 

Recuperação 

Nulo Não aplicável. 
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Descritor 

Ambiental 

Fases Características dos Impacte Medidas de Minimização 

Vibrações Fases de Preparação 

e Exploração 

Negativo, pouco significativo, direto, temporário, extenso, 

de magnitude compatível e reversível. 

Não exceder as cargas de explosivo – total e instantânea. 

As pegas de fogo deverão ser efetuadas segundo as normas de segurança, havendo a 

preocupação de interromper os restantes trabalhos que estas estejam a decorrer. 

Previamente à detonação, é emitido um sinal sonoro e é interrompido o trânsito dos 

caminhos que se movimentam para o interior da Pedreira ou no interior da mesma. 

É ainda de salvaguardar que no decurso do processo produtivo será preocupação do 

explorador que, aquando da execução das pegas de fogo, não resultem impactes ou 

prejuízo grave para a segurança de pessoas e bens. O resultado final terá sempre como 

objetivo a eliminação de projeções e a minimização de vibrações no solo. 

Fase de Desativação/ 

Recuperação 

Nulo Não aplicável. 
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Descritor 

Ambiental 

Fases Características dos Impacte Medidas de Minimização 

Fauna, Flora e 

Conservação da 

Natureza 

Fases de Preparação 

e Exploração - 

Destruição do coberto 

vegetal e habitats 

(impacte cumulativo) 

Negativo, pouco significativo, direto, de magnitude 

compatível, permanente, local e reversível aquando da 

recuperação paisagística 

Evitar qualquer tipo de contaminação de solos, águas ou vegetação; os vários níveis 

tróficos estão interligados e pode, daquela maneira, contaminar-se vários seres vivos. 

Limitar as ações da maquinaria à zona de intervenção. 

Sempre que possível movimentar a maquinaria nos caminhos pré-existentes. 

Preservar as terras vegetais em boas condições (proteger de chuvas e poeiras). 

Proceder a regas periódicas, em especial, durante dias secos e ventosos, para evitar a 

disseminação de poeiras e poluentes para maiores distâncias. 

Sempre que possível preservar os cobertos arbóreos que exerçam funções de limitação 

de dispersão de poluentes. 

Recuperar as madeiras provenientes do abate de árvores. 

Limpar e recuperar qualquer situação de afetação de áreas adjacentes à zona de 

intervenção. 

Implementar um processo de recuperação sucessiva das frentes de exploração, para que 

não estejam abertas várias frentes de exploração em simultâneo. 

Preservar os materiais retirados da frente de exploração (materiais de enchimento). 

Aproveitar os matos cortados e produzir uma estilha que sirva de adubação (natural) para 

a fase de recuperação. 

Após o término da exploração deverá ser removido todo e qualquer resíduo da pedreira. 

Minimizar a impermeabilização do solo, beneficiando os ciclos de vida e os ciclos de 

alguns elementos naturais. 

Caso haja necessidade de abater exemplares de Quercus suber (sobreiro) – espécime 

com proteção legal – e de Quercus robus (carvalho-roble) – espécime climax da 

Associação Fitossociológica dominante, terá que ser obtida prévia autorização do ICNF. 

Fases de Preparação 

e Exploração - 

Alterações de equilíbrio 

nos ecossistemas 

próximos (impacte 

cumulativo) 

Negativo, pouco significativo, indireto, recuperável de 

magnitude moderada, temporário, local e parcialmente 

reversível. 

Fases de Preparação 

e Exploração - 

Eliminação de 

espécimes 

representativos 

(impacte cumulativo) 

Negativo, significativo, indireto, recuperável de magnitude 

moderada, permanente, local e reversível. 

Fases de Preparação 

e Exploração - 

Destruição de locais de 

nidificação (impacte 

cumulativo) 

Negativo, pouco significativo, indireto, recuperável de 

magnitude moderada, temporário, local e irreversível. 
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Descritor 

Ambiental 

Fases Características dos Impacte Medidas de Minimização 

Fauna, Flora e 

Conservação da 

Natureza 

(continuação) 

Fase de Desativação/ 

Recuperação - 

Reposição de terras, 

solos, caminhos e 

tratamento vegetal da 

zona de intervenção 

Positivo, muito significativo, indireto, permanente, local e 

irreversível. 

Tratamento e manutenção das áreas verdes e árvores da zona de intervenção. 

Assegurar a plantação dos espécimes Quercus suber (sobreiro) para compensar os 

eventuais exemplares abatidos mas previamente autorizados pelo ICNF, aproveitando as 

maiores exposições solares da zona de intervenção. 

Empreender plantações à base dos espécimes Q. robur (carvalho-roble) e Q. suber 

(sobreiro) nas áreas a recuperar, devendo estes espécimes ter prevalência nas 

plantações, o primeiro em áreas com menor exposição solar e o segundo em áreas mais 

expostas. Para melhor concretizar estes objetivos, impõe-se o cumprimento do PARP. 

 

Fase de Desativação/ 

Recuperação - 

Movimentação de 

maquinaria e meios de 

transporte pesados, na 

zona de intervenção 

Negativo, pouco significativo, indireto, local, temporário e 

irreversível. 

Fase de Desativação/ 

Recuperação - 

Afetação de 

ecossistemas 

adjacentes à zona de 

intervenção 

Negativo, pouco significativo, indireto, local, temporário e 

parcialmente reversível. 

Fase de Desativação/ 

Recuperação - 

Criação de locais de 

nidificação 

Positivo, pouco significativo, indireto, local, permanente e 

irreversível 
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Descritor 

Ambiental 

Fases Características dos Impacte Medidas de Minimização 

Socioeconomia Todas as fases Positivo, muito significativo, temporário, extensivo e de 

magnitude elevada. 

Não aplicável. 

Tráfego e Rede 

Viária 

Fases de Preparação 

e Exploração 

Negativo, pouco significativo, direto, temporário, local, 

reversível e de amplitude moderada. 

Protecção das cargas que sejam suscetíveis de projetar materiais que coloquem em risco 

a circulação dos outros automobilistas e peões e proceder ao controlo do peso bruto dos 

veículos pesados provenientes da pedreira, com o intuito de cumprir a legislação aplicada. 

Fase de Desativação/ 

Recuperação 

Nulo. Não aplicável. 

Património 

Arquitetónico e 

Arqueológico 

Todas as fases Negativo, significativo, direto, temporário, local, 

irreversível e de magnitude moderada. 

Apesar da inexistência de impactes negativos sobre elementos patrimoniais na área em 

estudo, considera-se importante a realização, enquanto medida minimizadora, do 

acompanhamento, por um arqueólogo, da desmatação e decapagem da área da pedreira 

a ampliar e onde ainda se encontra vegetação, pois existe sempre a possibilidade do 

subsolo “esconder” elementos com interesse arqueológico, que poderão ser detetados no 

decorrer das referidas fases, pois estas proporcionam melhores condições de visibilidade 

dos terrenos, facilitando assim a identificação de eventuais vestígios arqueológicos.  

Apesar de não terem sido identificados elementos patrimoniais na área de incidência 

direta do projeto, ressalva-se a existência do Santuário do Bom Despacho, localizado a 

cerca de 70 metros para Sudeste da pedreira, Apesar deste de não sofrer impactes 

diretos, estará sujeito ao impacte visual das frentes de laboração da pedreira. Deste 

modo, considera-se pertinente considerar a hipótese da criação de uma barreira visual, 

entre a pedreira e o santuário, com o recurso a árvores de grande porte, considerando-se 

que esse aspeto poderá contribuir em grande parte para harmonizar os dois espaços. 
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Descritor 

Ambiental 

Fases Características dos Impacte Medidas de Minimização 

Paisagem Fase de Preparação – 

Alteração da 

morfologia e cobertura 

do solo 

Negativo, de significância considerável, indireto, mas 

temporário e reversível. 

Evitar a abertura de novos acessos tentando a utilização de acessos já existentes. 

Evitar a remoção da vegetação, sempre que possível. 

Na necessidade da remoção de estrutura verde, extrair apenas a que será afetada pela 

exploração do maciço de granito de acordo com o projeto de exploração, evitando a 

remoção de cobertura arbórea que funcione como cortina de limitação de dispersão de 

poeiras e poluentes, de ruídos e como melhoramento de qualidade visual; 

Retirar as espécies arbóreas com interesse ecológico de forma a poderem ser 

conservadas e transplantadas posteriormente. 

Aproveitar os matos cortados e produzir uma estilha que sirva de adubação (natural) para 

a fase de recuperação. 

Fase de Preparação - 

Diminuição da 

biodiversidade do local 

pela destruição da 

cobertura vegetal 

Negativo, significância considerável, indireto, temporário 

e reversível. 

Fase de Exploração - 

Destruição da 

formação geológica 

Negativo, permanente, irreversível, direto e significativo Para contribuir para a mitigação da erosão do maciço de granito deverão ser adotadas 

medidas de segurança para extração de blocos que se encontrem instáveis e de 

saneamento dos solos em risco de queda ou deslizamento diminuindo o potencial de 

impacte visual negativo associado à sua queda. 

Proceder a regas periódicas, em especial, durante dias secos e ventosos, para evitar a 

disseminação de poeiras e poluentes para maiores distâncias e consequente impacte 

visual. 

Preservar cobertos vegetais que funcionem como cortinas de limitação de dispersão de 

poeiras e poluentes, de ruídos e como melhoramento de qualidade visual. 

Fase de Exploração - 

Alteração da 

morfologia do local 

Negativo, permanente, muito significativo, direto e 

irreversível 
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Descritor 

Ambiental 

Fases Características dos Impacte Medidas de Minimização 

Paisagem 

(continuação) 

Fase de Exploração - 

Contribuição para a 

erosão do maciço de 

granito 

Negativo, direto, significativo, local e permanente. Proceder as atividades de exploração tentando minimizar a impermeabilização do solo, 

beneficiando os ciclos de vida e os ciclos de alguns elementos naturais, contribuindo para 

uma melhor qualidade visual. 

Evitar a remoção da vegetação, sempre que possível. 

Conservar a presença de árvores e de vegetação de bordadura uma vez que podem 

funcionar como zona de amortecimento, esconderijo e refúgio genético, escondendo 

elementos perturbadores da qualidade visual da paisagem. 

Fase de Exploração – 

Emissão de poeiras 

Negativo, temporário, pouco significativo e indireto. 

Fase de Desativação/ 

Recuperação 

Negativos, pouco significativos, diretos, temporários, 

localizados, irreversíveis e de magnitude moderada. 

Os taludes devem ser revestidos por terra vegetal possibilitando a regeneração natural 

e/ou plantados com vegetação, especialmente os que limitam as zonas de intervenção. 

Proceder à limpeza e recuperação qualquer situação de afetação de áreas adjacentes à 

zona de Intervenção. 

Proceder à recuperação vegetal dos locais de depósito de terras, uma vez que vão ser 

retiradas grandes quantidades de terras. 

Utilizar espécies da flora local no enquadramento vegetal do projeto. 

Assegurar a reposição da vegetação pré-existente. 

Assegurar a plantação dos espécimes Q. suber e Q. robur em diversos locais da zona de 

intervenção. 

Assegurar o cumprimento do PARP. 

 



 

EIA – Relatório Técnico  
222 

AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA N.º 4837 “ILHÔ” - CERVÃES – VILA VERDE – BRAGA 

8 - PLANO DE MONITORIZAÇÃO 

Impõe-se, para a implementação de uma correta gestão e acompanhamento das medidas de 

minimização de impactes preconizadas, uma atitude de gestão integrada em que a qualidade do 

ambiente, nas suas diversas componentes, seja objeto de uma análise sistemática em termos de 

diagnóstico, planeamento, acompanhamento e fiscalização das medidas adotadas para atingir os 

objetivos específicos estipulados pela empresa. 

A gestão ambiental deverá passar pela continuação da aplicação das medidas atrás mencionadas, mas 

também deverá contemplar a implementação de medidas adequadas quando as primeiras não se 

manifestarem eficazes. 

Deste modo, e de acordo com o disposto no Decreto-lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro (com as 

alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.ºs 47/2014, de 24 de março, e 179/2015, de 27 de agosto) 

a implementação das medidas de minimização propostas no capítulo anterior será objeto de um plano de 

acompanhamento denominado Plano de Monitorização. Este plano visa a verificação da implementação 

das medidas de minimização propostas assim como a monitorização de certas variáveis ambientais de 

modo a verificar a eficácia das referidas medidas e permitir o ajuste das mesmas nos fatores do 

ambiente que se apresentam mais gravosos dada a natureza da intervenção. 

Ficará a cargo da empresa o registo da informação decorrente das ações de 

verificação/acompanhamento/fiscalização dos planos de modo a constituir um arquivo de informação que 

estará disponível para consulta por parte das entidades oficiais que o solicitem. De referir que a empresa 

ASA Pedreiras, Lda. já efetua e cumpre um Plano de Monitorização para a Pedreira de “Ilhô”, de acordo 

com a legislação aplicável e em vigor. 

Os descritores ambientais que devem continuar a ter um plano de monitorização regular e calendarizado 

são o Ruído, as Vibrações, a Qualidade do Ar (Poeiras), os Recursos Hídricos e os Resíduos. 

Quanto aos restantes descritores, nomeadamente a Geologia e Geomorfologia, considerando o tipo de 

ações que serão empreendidas, não se considera necessário a adoção de qualquer plano de 

monitorização.  

O Plano de Monitorização em questão, apresenta-se como proposta que deve ser analisada e, se 

necessário complementada pelas entidades coordenadoras, no sentido de se tornar o mais completa e 

adequada possível. No entanto, este plano será revisto sempre que justifique.  
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Plano de Monitorização do Ruído 

A monitorização do ruído é necessária a fim de se controlarem os valores de emissão com os constantes 

da legislação em vigor. Pretende-se continuar a cumprir a legislação e ao mesmo tempo prevenir 

situações de incomodidade e afetação da saúde pública e trabalhadores. 

 

1. Metodologia da Medição 

 Agência Portuguesa do Ambiente (APA). “Guia Prático para Medições de Ruído Ambiente – no 

contexto do Regulamento Geral do Ruído tendo em conta a NP ISO 1996”; 

 NP 4361 - 2:2001. Acústica. Atenuação do som na sua propagação ao ar livre. Parte 2: Método 

Geral de cálculo. 

Ensaio Método 

Medição dos níveis de pressão sonora. Critério de 

incomodidade. 

NP ISO 1996-1:2011 - Acústica. Descrição, 

medição e avaliação do ruído ambiente. Parte 1: 

Grandezas fundamentais e métodos de avaliação; 

NP ISO 1996-2:2011. Acústica. Descrição, 

medição e avaliação do ruído ambiente. Parte 2: 

Determinação dos níveis de pressão sonora do 

ruído ambiente; 

Anexo I do Decreto-Lei n.º 9/2007 – Regulamento 

Geral do Ruído (RGR) 

Medição dos níveis de pressão sonora. 

Determinação do nível médio de longa duração. 

NP ISO 1996-1:2011 - Acústica. Descrição, 

medição e avaliação do ruído ambiente. Parte 1: 

Grandezas fundamentais e métodos de avaliação; 

NP ISO 1996-2:2011. Acústica. Descrição, 

medição e avaliação do ruído ambiente. Parte 2: 

Determinação dos níveis de pressão sonora do 

ruído ambiente; 
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2. Definição dos pontos de medição 

Os recetores sensíveis monitorizados encontram-se, ambos, na freguesia de Cervães, concelho de 

Vila Verde, tendo sido selecionados pelo cliente, de forma a dar cumprimento ao plano de 

monitorização definido previamente para a unidade industrial atualmente licenciada, tendo em 

consideração os recetores sensíveis mais próximos da área a licenciar. 

As medições para verificação do critério de incomodidade deverão ser realizadas no período de 

referência diurno de acordo com o horário de laboração da atividade em análise. 

Para verificação do cumprimento do critério de exposição, os indicadores de ruído diurno-entardecer-

noturno e noturno, obtidos para os recetores sensíveis, deverão ser comparados com os valores 

limite de exposição definidos no artigo 11.º do RGR e tido em consideração que o concelho de Vila 

Verde atribui, segundo o seu Plano Diretor Municipal em vigor, classificação de zona mista à área 

em análise. 

3. Recolha de valores 

A recolha dos valores deverá ser efetuadas tendo em conta os dados climatéricos que deverão ser 

propícios e a periodicidade (bienal), bem como o período do dia. A recolha de dados deve ser 

representativa da atividade da pedreira.  

4. Análise e tratamento de dados 

A avaliação acústica da pedreira de granito n.º 4837 será efetuada de acordo com o RGR. As 

medições serão efetuadas junto de dois recetores sensíveis que representam os recetores mais 

expostos ao ruído proveniente da atividade ruidosa permanente. 

Para verificação do cumprimento do critério de exposição serão efetuadas medições nos períodos de 

referência diurno, entardecer e noturno. Os indicadores de ruído diurno-entardecer-noturno e 

noturno, obtidos para os recetores sensíveis, serão comparados com os valores limite de exposição 

definidos no artigo 11.º do RGR. 

Para a verificação do critério de incomodidade serão realizadas medições no período de referência 

diurno, de acordo com a laboração da atividade em análise. 

A avaliação acústica realizada permitirá verificar se a atividade ruidosa em análise cumpre o artigo 

13.º do RGR. 
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As medições e o tratamento dos dados serão feitos por técnicos especializados e laboratórios 

acreditados. 

5. Elaboração do relatório 

Caso os valores obtidos não cumpram a legislação em vigor ou estejam próximos do limite serão 

adotadas medidas de minimização (para o caso especifico) que posteriormente serão alvo de nova 

monitorização, a fim de se verificar se foram eficazes. 

 

Plano de Monitorização de Vibrações 

1. Metodologia da Medição 

Norma Portuguesa 2074 de 1983 – Avaliação da Influência em Construções de Vibrações 

Provocadas por Explosões ou Solicitações Similares. 

A Norma Portuguesa 2074 estabelece uma técnica de medição e fixa um critério de limitação de 

valores dos parâmetros característicos das vibrações produzidas por explosões, cravações de 

estacas e outras operações da mesma índole, tendo em vista os danos consequentes. Esta norma 

aplica-se a vibrações provocadas em construções destinadas a habitação, industriais e serviços, 

tomando em consideração a natureza do terreno de fundação, o tipo de construção e o número de 

solicitações por dia. 

De acordo com a Norma Portuguesa 2074 o transdutor deve ser fixado rigidamente ao elemento da 

estrutura solidário com a fundação e deve instalar-se para que uma das direções horizontais de 

medição coincida com a linha definida pelo ponto de medição e pela origem da solicitação. Deve 

obter-se um registo temporal das três componentes de velocidade da vibração. 

2. Objetivos 

Com a monitorização das vibrações originadas pelos desmontes com recurso a explosivos realizados 

na pedreira em estudo, pretende-se verificar o cumprimento do estabelecido na Norma Portuguesa, 

NP – 2074, de 1983, relativa à “Avaliação da Influência em Construções de Vibrações Provocadas 

por Explosões ou Solicitações Similares”, e que determina, os valores de pico da velocidade vibratória 

para os efeitos nocivos, que as vibrações podem motivar em estruturas civis anexas. 
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A análise dos valores de pico da velocidade vibratória, permitirá estabelecer as quantidades máximas 

de explosivo a utilizar em cada local, em função das distâncias às estruturas a preservar e da 

tipologia do substrato geológico. Desta forma, é possível garantir o pleno cumprimento da Norma NP 

– 2074, e assegurar o manuseamento seguro das substâncias explosivas. 

3. Parâmetros a Monitorizar 

Na monitorização das vibrações causadas por pegas de fogo, o principal parâmetro a considerar 

corresponde ao valor de pico da velocidade de vibração. 

4. Locais de Amostragem, Leitura ou Observação  

Os locais de medição (pontos de monitorização) das vibrações, resultantes das detonações das 

pegas de fogo, devem ser os locais edificados (construções/habitações) mais próximos, dos locais 

das pegas de fogo.  

Desta forma, esses locais (pontos) de monitorização, são “a priori”, os que estão caracterizados na 

Situação de Referência, pois são os que se encontram mais próximo, dos locais das pegas de fogo – 

área de exploração/desmonte da pedreira. 

5. Técnicas, Métodos Analíticos e Equipamentos Necessários 

A medição de vibrações é normalmente efetuada através de um sismógrafo digital, equipado com um 

transdutor, contendo três geofones orientados perpendicularmente, que permitem a medição segundo 

três direções (radial, transversal e vertical) dos seguintes parâmetros sísmicos: 

 Velocidade de pico das vibrações segundo as três direções (radial, transversal e vertical) - 

PPV (mm/s); 

 Resultante da velocidade de pico das partículas - RPPV (mm/s); 

 Frequência - F (Hz). 

Estes valores deverão ser traduzidos, em cada um dos ensaios, de forma gráfica através de 

“software” próprio. O equipamento deverá ser constituído por duas componentes: 

 Microprocessador capaz de analisar eventos sísmicos; 

 Transdutor triaxial. 
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Os resultados obtidos deverão ser apresentados de forma direta, permitindo a transferência de dados 

para computador, e possibilitando desta forma, a apresentação gráfica que faculta ainda a 

observação do comportamento da onda sísmica no tempo, possibilitando uma eventual correção do 

agente perturbador. 

6. Frequência das Avaliações 

As monitorizações efetuadas para as vibrações devem ser realizadas, sempre que ocorram pegas de 

fogo e sempre que existam solicitações, tendo como principal objetivo, o de haver um controle 

imediato das cargas de explosivo utilizadas nas pegas de fogo. 

7. Duração do Programa 

O plano de monitorização de vibrações deve ser mantido durante toda a fase de exploração da 

pedreira. 

8. Critérios de Avaliação de Desempenho 

As técnicas e os resultados obtidos devem ser adequadamente analisados e deverão ser realizados 

em conformidade com o disposto na Norma Portuguesa, NP – 2074, de 1983, relativa à "Avaliação da 

Influência em Construções de Vibrações Provocadas por Explosões ou Solicitações Similares". 

9. Causas Prováveis do Desvio 

Os desvios aos valores normais ao valor de pico da velocidade de vibração, podem ser causados por: 

 Utilização de carga explosiva em excesso; 

 Dimensionamento excessivo das pegas de fogo (volume de desmonte exagerado); 

 Pegas de fogo com malha muito reduzida (pequeno espaçamento entre furos); 

 Características geológicas - estruturais do material a desmontar, diferentes das usuais. 

10. Medidas de Gestão Ambiental a Adotar em Caso de Desvio 

Como já foi referido anteriormente, os parâmetros a serem controlados, de forma a fazer uma 

diminuição da velocidade vibratória de pico, são a carga de explosivo utilizada e/ou o tamanho da 

malha de furação no diagrama de fogo. 
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Desta forma, deverá haver a necessidade de um reforço das inspeções sobre a quantidade de 

explosivo a ser utilizado nas pegas de fogo e, caso seja necessário, um redimensionamento do 

diagrama de fogo (por exemplo, aumento da malha de furação). 

 

Plano de Monitorização das Poeiras 

A monitorização dos valores de emissão de poeiras para a atmosfera será efetuada no sentido de se 

verificar o cumprimento da legislação em vigor e prevenir situações de possam por em causa a saúde 

pública e os trabalhadores. 

Ano Zero (antes da ampliação 

do projeto) 
Um Ano após a Ampliação Seguintes 

Relatório apresentado em anexo  Cf. Plano de Monitorização 

 

1) Metodologia 

 NP EN 12341:2010 ‐ Qualidade do ar. Determinação da fração PM10 de partículas em 

suspensão. Método de referência e procedimentos de ensaio de campo para demonstrar a 

equivalência dos métodos de medição ao método de referência; 

 NP EN 14907:2011 ‐ Qualidade do ar ambiente. Método padrão gravimétrico de medição para a 

determinação da fração PM2,5 das partículas em suspensão; 

 Instituto Português de Acreditação (IPAC), Circular Clientes n.º 8/2009 – Acreditação de 

atividades de amostragem; 

 Instituto do Ambiente. Metodologia para a monitorização de níveis de partículas no ar ambiente, 

em pedreiras, no âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental; 

 Alínea c) do anexo VII do Decreto‐Lei nº 102/2010, de 23 de setembro. 

O método é baseado na recolha, num filtro, da fração PM10 de partículas em suspensão no ar 

ambiente e na determinação da massa por gravimetria. 
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2) Caracterização dos locais e definição da periodicidade de realização das medições 

As medições são relativas à determinação de partículas em suspensão na atmosfera: fração PM10 

(as partículas em suspensão suscetíveis de passar através de uma tomada de ar seletiva, tal como 

definido no método de referência para a amostragem e medição de PM10, norma NP EN 12341:2010, 

com uma eficiência de corte de 50 % para um diâmetro aerodinâmico de 10 μm).  

A determinação do nível de partículas em suspensão PM10 deverá ser realizada de acordo com a 

metodologia definida na norma NP EN 12341:2010 e tendo em consideração as diretrizes do Instituto 

do Ambiente estabelecidas na Nota Técnica "Metodologia para a monitorização de níveis de 

partículas no ar ambiente, em pedreiras, no âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte 

Ambiental”. 

Para o primeiro ano de exploração, as campanhas de monitorização servirão para confirmar a 

previsão de impactes efetuada no Estudo de Impacte Ambiental e definir a periodicidade de futuras 

campanhas em função dos níveis obtidos.  

Nas campanhas de monitorização serão efetuadas 8 medições de 24 horas de partículas PM10 nos 

dois locais considerados no anterior estudo (em anexo), ou outros que se venham a considerar 

relevantes. Em cada local serão monitorizados 4 dias (2 dias de semana e 2 dias de fim-de-semana). 

Os locais de medição corresponderam às zonas previstas nas especificações técnicas estabelecidas 

no caderno de encargos.  

Os recetores sensíveis encontram‐se nos lugares de Ilhó e Bom Despacho, freguesia de Cervães, a 

Oeste e Sudoeste da área da pedreira, respetivamente, tendo sido selecionados pelo cliente, de 

forma a dar cumprimento ao atual plano de monitorização da unidade industrial e respetiva área de 

ampliação, tendo em consideração a população mais exposta às partículas provenientes da atividade 

em análise. 

Serão igualmente efetuadas em paralelo medições de parâmetros meteorológicos locais. 

 
3) Ensaio/ Norma de Referência/ Método 

 

ENSAIO 
NORMA DE 

REFERÊNCIA 
MÉTODO AMOSTRAGEM/ENSAIO N.º de Amostragens 

Amostragem de fração 
PM10 de partículas em 

suspensão na 
atmosfera 

EN 12341:2010 

Amostragem por 
filtração e 

determinação de 
massa por gravimetria 

Laboratório Acreditado 
8 (4 por cada local de 

medição) 
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4) Relatórios das Campanhas de Medição 

O principal critério de avaliação dos dados de concentração dos poluentes medidos é a legislação 

portuguesa relativa à Qualidade do Ar. Desta forma são utilizados os valores limite definidos no 

Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro. 

Os dados serão avaliados também no que diz respeito às condições meteorológicas registadas para 

o período de medições e ao posicionamento dos pontos de amostragem relativamente à pedreira em 

estudo. Serão também tidos em consideração os períodos de laboração e paragem da pedreira. 

 

Plano de Monitorização dos Recursos Hídricos 

Recursos Hídricos Superficiais 

Para os Recursos Hídricos Superficiais (RHS), será uma boa medida, a garantia de que os impactes que 

possam afetar este fator ambiental, durante a preparação e a exploração da Pedreira de “Ilhô”, sejam 

efetivamente bem controlados. Deste modo, relativamente a este fator ambiental sugere-se a adoção de 

um plano de monitorização que contemple as seguintes medidas: 

1. Pontos de amostragem: 

Os pontos de amostragem devem corresponder a águas de escorrência e às linhas de água principais 

mais próximas da área em estudo, considerando os sentidos de drenagem dos seus cursos. Devem ser 

escolhidos pontos de água, constantes do inventário hidrogeológico, que correspondam a estes 

requisitos. Estes pontos devem, ainda, ser escolhidos de acordo com a sua localização, quer a montante 

quer a jusante da área da pedreira. No entanto, como a pedreira se localiza junto a uma zona de 

cabeceira, e as linhas de água que intersectam os limites da pedreira marcadas na cartografia não são 

existem no terreno, é difícil indicar possíveis pontos de amostragem para integrarem o plano de 

monitorização. Contudo, aquando a visita à pedreira foi inventariado uma lagoa de acumulação (PA-1), 

sendo o único ponto de água proposto para o plano de monitorização. 

A localização do ponto selecionado para integrar o Plano de Monitorização encontra-se no anexo 13 - 

Carta da Rede de Drenagem.  

Por outro lado, na envolvente próxima da pedreira é proposto nas zonas de drenagem natural a 

verificação do seu estado, de modo a prevenir situações de assoreamento, principalmente nos meses de 

maior pluviosidade.  
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2. Frequência da Amostragem e Parâmetros a Monitorizar: 

Relativamente à frequência de amostragem propõe-se a realização de uma campanha anual, durante os 

meses Setembro/Outubro.  

Os parâmetros a monitorizar serão: 

- pH; 

- Condutividade elétrica; 

- Sólidos dissolvidos totais; 

- Temperatura. 

3. Critérios de avaliação e Métodos de Análise: 

Os critérios de avaliação serão os constantes no ANEXO XXI do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto, 

salvo ocorrendo publicação mais recente de decretos reguladores que substituam os anteriores. 

Os métodos de análise a empregar na avaliação dos parâmetros a monitorizar são os constantes do 

Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. 

 

Hidrogeologia 

Para o fator ambiental Hidrogeologia (Hg), será uma boa medida, a garantia de que os impactes, que 

possam afetar este fator ambiental durante a construção do loteamento industrial e após a sua entrada 

em funcionamento, sejam efetivamente bem controlados. Deste modo, relativamente ao fator ambiental 

em análise sugere-se a adoção de um plano de monitorização que contemple as seguintes medidas: 

1. Pontos de Amostragem 

Os pontos de amostragem devem corresponder a poços e/ou furos que coincidam com os locais de 

saída das águas de escorrência que drenam a área, ou seja, para jusante da área considerando as 

principais direções do fluxo subterrâneo. Devem ser escolhidos pontos de água, constantes do inventário 

hidrogeológico, que correspondam a estes requisitos. Estes pontos devem, ainda, ser escolhidos de 

acordo com a sua localização, quer no interior da área do empreendimento quer na sua envolvente 

imediata e de modo a ficarem distribuídos equitativamente. 
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Tendo em conta a informação recolhida em campo, as captações na envolvente são escassas. 

Para o acompanhamento do estado do aquífero deverá ser monitorizado o furo vertical que se encontra 

em exploração no interior do limite da pedreira em análise (PA-2) e o fontanário localizado a jusante a 

área de intervenção (PA-3). As medições obtidas devem ser comparadas com as medições já existentes. 

A localização dos pontos de água encontra-se no anexo 14 – Carta da Rede de Drenagem. 

2. Frequência de Amostragem e Parâmetros a Monitorizar: 

Propõe-se a realização de campanhas semestrais nos pontos de medição definidos de acordo com os 

requisitos atrás apresentados, a realizar aproximadamente nos meses de Março / Abril e Setembro / 

Outubro, cobrindo, desta forma, os momentos mais significativos do ano hidrológico. 

Ao fim de dois anos de amostragem os resultados anteriores devem ver avaliados e em caso de 

mostrarem consistência, a frequência poderá passar a anual. 

Os parâmetros a monitorizar serão: 

 Os concordantes com o controlo de rotina 2, definidas no Anexo II do Decreto-Lei nº 306/2007, 

de 27 de Agosto; 

 Nível freático (PA-2); 

 Caudal (PA-3); 

 Temperatura da água; 

 Sólidos suspensos totais. 

Para uma melhor caracterização, na campanha de monitorização de Setembro, deverão ainda ser 

monitorizados os seguintes parâmetros: 

 Cloretos; 

 Sulfatos; 

 Hidrogenocarbonatos; 

 Carbonatos; 

 Catião Cálcio; 
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 Catião Magnésio; 

 Catião Potássio; 

 Catião Sódio. 

Poderá, ainda, ser realizada uma análise não periódica sempre que ocorram variações bruscas e 

acentuadas, no valor dos parâmetros analisados. A análise deverá ser decidida consoante o caso, de 

modo a despistar as causas prováveis das alterações verificadas. 

3. Critérios de Avaliação: 

Os critérios de avaliação serão os constantes no Anexo II do Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de Agosto, 

salvo ocorrendo publicação mais recente de decretos reguladores que substituam os anteriores. 

4. Métodos de Análise: 

Os métodos de análise a empregar na avaliação dos parâmetros a monitorizar são os constantes no 

Anexo IV do Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de Agosto. 

 

Plano de Monitorização dos Resíduos 

A monitorização dos resíduos tem dois objetivos primordiais, a prevenção de potenciais impactes ao 

nível de derrames e contaminação do solo e o cumprimento da legislação em vigor. 

1. Identificação de potenciais ocorrências 

Deverão ser verificados o estado dos contentores e bacias de retenção, intervindo em função da 

análise efetuada através de ações de manutenção necessárias. 

2. Correção de problemas 

Se for verificado qualquer derrame de óleos, deverá ser retirado o solo contaminado e entregue a 

uma empresa credenciada para a recolha. 

3. Manutenção dos locais de recolha e de armazenamento de resíduos 

Os locais de armazenagem de resíduos devem manter-se limpos e arrumados e de forma a que não 

provoquem qualquer derrame ou contaminação do solo. 
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4. Guia de acompanhamento de resíduos 

Todos os resíduos que forem transportados para fora das instalações da pedreira devem fazer-se 

acompanhar da respetiva guia de acompanhamento de resíduos, devidamente preenchidas. 

5. Preenchimento anual do Mapa de resíduos 

Obrigatoriedade de Registo eletrónico de resíduos no Sistema Integrado de Registo Eletrónico a 

partir de 2007 e os mapas de registo devem ser preenchidos até ao dia 31 de Março, de acordo com 

o Decreto-lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro (na sua redação atual). 

Caso a empresa movimente um volume de óleos usados superior a 200l/ano, deverá enviar também 

anualmente um mapa de óleos usados. 

 

9 - LACUNAS DE INFORMAÇÃO 

As lacunas de informação encontradas estão relacionadas com a escassa ou inexistente informação a 

nível local, que pode originar alguma generalização da análise. Nesse sentido, as informações 

necessárias foram consultadas através de outro Estudo de Impacte Ambiental e organismos e entidades 

oficiais, referidos no capítulo da bibliografia. 

Foi nos parâmetros biofísicos que as lacunas foram mais evidentes, contudo foram realizados e 

consultados trabalhos de campo por forma a proceder a uma melhor caracterização da situação de 

referência. 

Relativamente à Fauna e à Flora, os trabalhos de campo foram realizados no mês de Novembro e esse 

facto não permitiu a realização de inventários completos. Para colmatar essa dificuldade, recorreu-se à 

pesquisa bibliográfica, uma vez que não foi possível realizar campanhas de campo nas diversas 

estações do ano, em especial, para os grupos da avifauna e herpetofauna. 

Os exemplares de Quercus suber (sobreiro) ocorrentes na zona de intervenção deverão ser estimados, 

futuramente, para que dai se possa extrapolar o número de exemplares para compensação ecológica. 

Dada a falta de valores para caracterização da qualidade da água e do ar no local de implantação do 

projeto a avaliação realizada foi efetuada de forma qualitativa e com base na consulta de dados em 

organismos públicos (CCDRN e Agência Portuguesa do Ambiente). 
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Relativamente ao Património Arqueológico, a maior adversidade verificada na execução do trabalho foi a 

fraca visibilidade encontrada. Em toda a área de ampliação da pedreira o coberto vegetal limitou a 

prospeção, pelo facto de não permitir uma boa visualização da superfície do terreno. Este aspeto apenas 

pode ser colmatado com a aplicação da medida minimizadora preconizada, tendo igualmente sido 

minimizado com a observação de todos os cortes existentes no terreno, resultantes de antigas 

explorações e de aberturas de caminhos e de aceiros. 

Ainda, para os indicadores sócio-económicos foram utilizados na caracterização da situação de 

referência valores relativos aos Census 2001 (Fonte: INE) e dados da região através do site da Câmara 

Municipal de Vila Verde.  

Por forma a colmatar esta falta de informação, procurou-se, por um lado, efetuar uma comparação com 

projetos semelhantes e, por outro lado, propor planos de monitorização e medidas de mitigação que 

visem identificar e corrigir, no terreno, situações anómalas. 

De um modo geral, o trabalho realizado defrontou-se com a inexistência de bases de dados, 

informatizados ou organizados no sentido da avaliação de impactes ambientais, o que é claramente uma 

necessidade a procurar no futuro através dos diversos organismos oficiais envolvidos neste processo. 

 

10 - CONCLUSÃO 

O presente estudo tem como objetivo licenciar a ampliação da Pedreira N.º 4837 - “Ilhô”, localizada na 

freguesia de Cervães, concelho de Vila Verde, distrito de Braga, e que é reflexo da dinâmica industrial da 

região, que apresenta forte potencial para a exploração de granitos. Este estudo foi realizado ao abrigo 

do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

47/2014, de 24 de março, e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto. 

As características específicas do local de ampliação da pedreira não serão afetadas negativamente, de 

uma forma permanente, dado tratar-se de uma zona afeta diretamente ao uso extrativo, segundo o PDM 

da Câmara Municipal de Vila Verde. 

Os impactes negativos decorrentes da ampliação da pedreira, sob o ponto de vista local, são pouco 

significativos. As ações inerentes à implementação do projeto de ampliação não irão produzir em termos 

ambientais alterações significativas no local e corresponderão fundamentalmente a benefícios imediatos 

para a população e para a região. 
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Em termos ambientais, a maior parte dos impactes causados pela ampliação da pedreira são 

considerados temporários e reversíveis. Os impactes negativos expectáveis serão compensados pela 

recuperação ambiental e paisagística.  

A atitude das populações, bem como da própria Câmara Municipal é bastante positiva à recetividade de 

projetos desta natureza, dada a importância que este sector tem no rendimento das famílias e no 

desenvolvimento económico da região. 

A atividade extrativa nesta região tem uma importância crescente a nível da construção civil e obras 

públicas diretamente ligada ao aproveitamento dos recursos naturais pelo que, sendo escassos, não se 

pode prescindir destes elementos para revitalização e melhoria económica do Concelho e da região.  

As medidas de minimização dos impactes negativos propostas são, no nosso entender, suficientes para 

salvaguardar a qualidade de vida e qualidade ambiental da zona afetada por este projeto, direta ou 

indiretamente. A própria empresa, que está a explorar a Pedreira de “Ilhô”, tem vindo a implementar 

medidas de recuperação ambiental em zonas que não são utilizadas na atual exploração nem serão 

utilizadas na futura ampliação.  
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Planta de Localização (Desenho 1) – Escala 1:25 000 

Planta de Enquadramento Regional – Escala 1:350 000 

Planta de Pedreiras Vizinhas e Envolvente Próxima - Escala 1:25 000 
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Extratos das Cartas de Ordenamento e de Condicionantes do PDM –  
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Planta da Situação Inicial – Plano de Lavra – Escala 1:2 500 
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Plantas e Perfis das Situações Intermédia e Final de Exploração – Plano de Lavra  -
Escala 1:2 500 
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Planta e Perfis de Recuperação Final – Plano Ambiental e de Recuperação 
Paisagística - Escala 1:2.500        







 
 

 
 

  
 
 

 
                                    
 

 

 

 

ANEXO 6 
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Licença do Furo e da Fossa       



Processo n.º: 450.10.04.01.005775.2015.RH2

Utilização n.º: L006683.2015.RH2

Início: 2015/06/01

Validade: 2017/06/01

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos - Rejeição de Águas Residuais

Identificação

País* Portugal

Número de Identificação fiscal* 503991333

Nome/Denominação Social* ASA PEDREIRAS LDA

Morada* Av. Sobral-Ilhô, 111

Localidade CERVÃES

Código Postal 4730-015

Concelho* Vila Verde

Telefones 253922112

Caracterização do(s) tratamento(s)

Nut III – Concelho – Freguesia Cávado / Vila Verde / Cervães

Longitude -8.54075

Latitude 41.60105

Ano de arranque 2009

Número de habitantes equivalentes (h. eq.) 13

Caracterização da rejeição

Origem das águas residuais

Domésticas Instalações sociais

Designação do ponto de rejeição Fossa séptica e poço absorvente

Meio Recetor Solo

Sistema de Descarga Órgão de infiltração

Nut III – Concelho – Freguesia Cávado / Vila Verde / Cervães

Longitude -8.54075

Latitude 41.60105

Região Hidrográfica RH2 :: Cavado, Ave e Leca

Bacia Hidrográfica 1196 :: Cavado

Sub-Bacia Hidrográfica 02CAV0095 :: Rio Cávado (HMWB - Jusante B. Caniçada e B. Vilarinho das Furnas)

Condições Gerais

1ª A rejeição de águas residuais domésticas será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não
estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, fim que não pode ser alterado sem prévia autorização da entidade
licenciadora.

2ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
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à presente licença sejam aplicáveis.

3ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, esta licença, bem como o
acesso à área, construções e equipamentos a ela associados.

4ª As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas,
serão suportadas pelo seu titular.

5ª A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de
maio.

6ª A entidade licenciadora reserva o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos, por período a
definir, em situações de emergência, nomeadamente secas, cheias e acidentes.

7ª A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do
Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

8ª A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o
disposto no artigo 27º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

9ª A licença caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

10ª O titular obriga-se a solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo, caso se mantenham as
condições que determinaram a sua atribuição.

11ª Esta licença não confere direitos contra concessões que vierem a efetuar-se nos termos da legislação vigente.

12ª O titular fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente que afete o estado
das águas.

13ª Em caso de incumprimento da presente licença, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31
de maio.

14ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
Entidades.

Condições Específicas

1ª Qualquer alteração no funcionamento do sistema, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser
comunicada à entidade licenciadora no prazo de cinco dias.

2ª O titular obriga-se a assumir a responsabilidade pela eficiência do processo de tratamento e/ou procedimentos que adotar, com
vista a minimizar os efeitos decorrentes da descarga de efluentes, atendendo às necessidades de preservação do ambiente e de
defesa da saúde pública.

3ª O titular obriga-se a garantir que os órgãos de tratamento, à exceção dos de infiltração no solo, são completamente estanques.

4ª O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da
natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser
desenvolvidas no local.

5ª A descarga das águas residuais no solo não deve provocar alteração da qualidade das águas subterrâneas, ficando assim
condicionada à natureza do terreno de infiltração, às suas condições de permeabilidade e à altura do nível freático, bem como a
outros possíveis fatores decorrentes da necessidade de preservação do ambiente e de defesa da saúde pública, ficando a entidade
gestora do sistema responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção da situação.

6ª O sistema complementar de infiltração deve situar-se a uma distância mínima nunca inferior a 50 m de qualquer poço, furo, mina,
nascente ou similar, existente no local.

7ª O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.

8ª O titular obriga-se a efetuar, quando necessário, a limpeza dos órgãos de tratamento, devendo guardar os comprovativos da sua
realização, com indicação do destino final das lamas, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das entidades
competentes.

9ª O titular obriga-se a solicitar a ligação ao coletor municipal assim que a rede de saneamento exista e permita o encaminhamento
dos efluentes ao sistema público, desativando o sistema individual de tratamento, o qual deverá ser demolido ou entulhado, e
proceder à recuperação ambiental do local onde o mesmo se encontra atualmente instalado.

10ª O titular obriga-se a respeitar outras utilizações dos recursos hídricos devidamente tituladas, bem como quaisquer restrições de
utilização local.

11ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.
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O presidente do conselho diretivo da APA, IP

Nuno Lacasta
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Localização da utilização

Peças desenhadas da localização
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Documento n.º: REQ_CPT_170499

Submissão: 2015/05/12

Requerimento: Captação de água

Identificação

Dados de perfil

Código APA APA00003113

País Portugal

Número de Identificação Fiscal 503991333

Pessoa singular/coletiva |_|

Nome/Denominação Social ASA PEDREIRAS LDA

Email asapedreiras@gmail.com

Morada Av. Sobral-Ilhô, 111

Localidade CERVÃES

Código Postal 4730-015

Concelho Vila Verde

Telefones (fixo e telemóvel) 253922112

Dados para correspondência

Destinatário ASA PEDREIRAS LDA

Email asapedreiras@gmail.com

Morada Av. Sobral-Ilhô, 111

Localidade CERVÃES

Código Postal (XXXX-XXX) 4730-015

Concelho Vila Verde

País Portugal

Localização

Designação da captação furo água para instalações

Tipo de captação Subterrânea

Tipo de infraestrutura Furo vertical

Prédio/Parcela Bouça das poças, de Mato

Dominialidade Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia Cávado / Vila Verde / Cervães

Longitude -8.54072

Latitude 41.60049
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Caracterização

Uso Particular

Captação de água já existente |X|

Situação da captação Principal

Perfuração:

Método Rotopercussão

Profundidade (m) 60.0

Diâmetro máximo (mm) 20.0

Regime de exploração:

Tipo de equipamento de extração Bomba elétrica submersível

Energia Elétrica

Potência do sistema de extração (cv) 4.5

Mês de maior consumo julho

Finalidades

Atividades de outro tipo

abastecimento casas de banho

Anexos

Anexo 1 Licença / Comprovativo
licença utilização de aguas.pdf 

Anexo 2 Outro
cadernetaPredial Bouça das poças.pdf 

Anexo 3 Documento de identificação
NIF ASA.pdf 
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Localização
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Mapa Anual de Resíduos      



Submissão: 2015/02/23

Responsável pela submissão: ALBERTO ALVES (217433634)

Identificação do estabelecimento

Estabelecimento ASA PEDREIRAS LDA (APA00044170)

Telefone 253922112

Morada Av.Sobral - Ilhô nº111

Código Postal 4730-102 - CERVÃES

CAE Principal 08112 - Extração de granito ornamental e rochas similares

Organização

Número de Identificação
Fiscal

503991333

Nome/Denominação Social ASA PEDREIRAS LDA

Email asapedreiras@gmail.com

País Portugal

Morada Av. Sobral-Ilhô, 111

Localidade CERVÃES

CAE Principal 08112 - Extração de granito ornamental e rochas similares

CAE Secundário --

Responsável

Número de Identificação
Fiscal

217433634

Nome/Denominação Social ALBERTO ALVES

Email GERAL@ASAPEDREIRAS.COM

Enquadramento MIRR

Produtor de Resíduos

MIRR 2014 - ASA PEDREIRAS LDA
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Fichas sobre Produção/Importação de Produtos ou Serviços

Não coloca produtos no mercado que estejam abrangidos por fluxos específicos de resíduos

Código CPA Volume de negócios (€ ) Observações  

08.11.12 (Granito e rochas afins para construção) 600000.00
 

MIRR 2014 - ASA PEDREIRAS LDA
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B - Fichas sobre Produção de resíduos

Código LER Quantidade
produzida (toneladas)

Quantidade
armazenada no início
do ano (toneladas)

Quantidade
armazenada no fim
do ano (toneladas)

Houve recolha de
resíduos

130208 ((*) Outros óleos de motores, transmissões e
lubrificação)

0.979000 0.000000 0.000000 |X|

Destinatário  

Lumiresíduos, Lda. (507559703)

(APA00078931) Lumiresíduos, LDA

 

Operação Quantidade enviada (toneladas)  

R13 Armazenamento de resíduos destinados a uma das operações
enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do armazenamento temporário,
antes da recolha, no local onde os resíduos foram produzidos)

0.979000
 

Transportador  

Lumiresíduos, Lda. (507559703)

(APA00078931) Lumiresíduos, LDA

 

Código LER Quantidade
produzida (toneladas)

Quantidade
armazenada no início
do ano (toneladas)

Quantidade
armazenada no fim
do ano (toneladas)

Houve recolha de
resíduos

150202 ((*) Absorventes, materiais filtrantes (incluindo
filtros de óleo sem outras especificações), panos de
limpeza e vestuário de proteção, contaminados por
substâncias perigosas)

0.200000 0.000000 0.000000 |X|

Destinatário  

Lumiresíduos, Lda. (507559703)

(APA00078931) Lumiresíduos, LDA

 

Operação Quantidade enviada (toneladas)  

R13 Armazenamento de resíduos destinados a uma das operações
enumeradas de R1 a R12 (com exclusão do armazenamento temporário,
antes da recolha, no local onde os resíduos foram produzidos)

0.200000
 

Transportador  

Lumiresíduos, Lda. (507559703)

(APA00078931) Lumiresíduos, LDA

 

MIRR 2014 - ASA PEDREIRAS LDA
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Relatório da Qualidade do Ar (relatório de ensaio)    



 

 

RELATÓRIO DE ENSAIO 

RE 02/10 – 11/14 – 03 – ED01/REV00 

 

 

 

 

DETERMINAÇÃO  DE  PARTÍCULAS  EM  SUSPENSÃO  NA  ATMOSFERA: 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente Relatório de Ensaio é  relativo à determinação de partículas em suspensão na atmosfera:  fração PM10  (as 

partículas em suspensão suscetíveis de passar através de uma tomada de ar seletiva, tal como definido no método de 

referência para a amostragem e medição de PM10, norma NP EN 12341:2010, com uma eficiência de corte de 50 % para 

um diâmetro aerodinâmico de 10 μm) no âmbito do procedimento de avaliação de  impacte ambiental do projeto de 

ampliação da Pedreira de granito n.º 4837 – “ASA PEDREIRAS, LDA”, localizada na freguesia de Cervães, concelho de Vila 

Verde,  distrito  de  Braga. A  determinação  do  nível  de  partículas  em  suspensão  PM10  foi  realizada  de  acordo  com  a 

metodologia definida na norma NP  EN  12341:2010  e  tendo  em  consideração  as diretrizes do  Instituto do Ambiente 

estabelecidas na Nota Técnica "Metodologia para a monitorização de níveis de partículas no ar ambiente, em pedreiras, 

no âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental”. 

 

ATIVIDADE EM ANÁLISE 

 

DESIGNAÇÃO  ATIVIDADE  HORÁRIO DE TRABALHO 

Pedreira de granito n.º 4837 

“ASA PEDREIRAS, LDA” 
Indústria extrativa e transformadora 

8:00h – 12:00h e 13:00h – 17:00h

Segunda‐feira a Sexta‐feira. 

CARACTERIZAÇÃO DAS FONTES DE PARTÍCULAS NA ATIVIDADE EM ANÁLISE 

SECÇÃO EM LABORAÇÃO 
Extração, transformação, armazenamento e comercialização de minério e 

inertes 

PRODUÇÃO APROXIMADA  17 900 Ton/mês

EQUIPAMENTOS 

Equipamento móvel: 
 

 3 Escavadoras; 

 3 Dumper; 

 4 Pá de rodas; 

 1 Roc de perfuração;  

 2 Camiões. 

Equipamento fixo: 

 Primário 1200; 

 2 Moinho cónico; 

 3 Crivos; 

 Nora de lavagem; 

 Filtro prensa; 

 3 Decantadores. 
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METODOLOGIA DE DETERMINAÇÃO 

 

 NP EN 12341:2010 ‐ Qualidade do ar. Determinação da fração PM10 de partículas em suspensão. Método de 

referência e procedimentos de ensaio de campo para demonstrar a equivalência dos métodos de medição ao 

método de referência; 

 NP EN 14907:2011 ‐ Qualidade do ar ambiente. Método padrão gravimétrico de medição para a determinação 

da fração PM2,5 das partículas em suspensão; 

 Instituto  Português  de  Acreditação  (IPAC),  Circular  Clientes  n.º  8/2009  –  Acreditação  de  actividades  de 

amostragem; 

 Instituto do Ambiente. Metodologia para a monitorização de níveis de partículas no ar ambiente, em 

pedreiras, no âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental; 

 Alínea c) do anexo VII do Decreto‐Lei nº 102/2010, de 23 de setembro. 

Observações: 

O  método  é  baseado  na  recolha,  num  filtro,  da  fração  PM10  de  partículas  em  suspensão  no  ar  ambiente  e  na 

determinação da massa por gravimetria. 

O ensaio de amostragem da fração PM10 das partículas em suspensão no ar ambiente foi realizado pelo laboratório de 

ensaio  da  Monitar,  MonitarLab  (o  certificado  de  acreditação  pode  ser  consultado  no  sítio  internet  do  IPAC 

http://www.ipac.pt/pesquisa/ficha_lae.asp?ID=L0558). 

O ensaio de gravimetria foi realizado por laboratório de ensaio acreditado. 

 

EQUIPAMENTO DE AMOSTRAGEM 

 

EQUIPAMENTO  MARCA/MODELO/N.º DE SÉRIE 

Sistema de amostragem de PM10  Partisol Plus /2025/L025B219090607 

Calibrador primário  BIOS /Defender 510/115597 

Certificado de calibração  RvA ‐ K 149/27950 

Data de calibração  17‐10‐2014 
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DEMOGRAFIA DA ÁREA EM AVALIAÇÃO 

 

 

 

LOCAIS DE MEDIÇÃO 

 

Os  recetores  sensíveis monitorizados definidos  como AR1 e AR2 encontram‐se nos lugares de  Ilhó e Bom Despacho, 

freguesia de Cervães, a Oeste e Sudoeste da área da pedreira, respetivamente, tendo sido selecionados pelo cliente, de 

forma a dar cumprimento ao atual plano de monitorização da unidade  industrial e respetiva área de ampliação, tendo 

em  consideração  a  população mais  exposta  às  partículas  provenientes  da  atividade  em  análise  e  de  acordo  com  a 

disponibilidade  dos  moradores  e  condicionalismos  associados  à  existência  e  disponibilidade  de  eletricidade  com 

alimentação contínua e segurança do equipamento a atos de vandalismo. 

Nota: Os locais de medição estão representados na Carta n.º 1 – Locais de Medição. 

 

AR1 

 

 

 

AR2 

 

 

 

 
   

Período de referência 

dos dados
Freguesia Concelho Distrito

Densidade 

populacional (N.º/ 

km²)

População residente 

(N.º)

2011 Cervães VILA VERDE BRAGA 181,9 1981

Freguesia Lugar
Coordenadas Datum 

73 Hayford Gauss IPCC
Tipo de recetor

Distância aproximada à 

fonte (m)

Posição do recetor 

relativamente à 

atividade em análise

M: ‐34036

P: 214664

Conjunto de 

habitações
25 OesteCervães Ilhó

Freguesia Lugar
Coordenadas Datum 

73 Hayford Gauss IPCC
Tipo de recetor

Distância aproximada à 

fonte (m)

Posição do recetor 

relativamente à 

atividade em análise

M: ‐33546

P: 214617

Conjunto de 

habitações
200 SudesteCervães Bom Despacho
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REGISTO FOTOGRÁFICO 

 

Figura 1 – Zona de extração. 

 

Figura 2 – Zona de transformação. 

 

Figura 3 – Central de britagem 

 

Figura 4 – Central de britagem 

 

Figura 5 – Central de britagem 

 

Figura 6 – Central de britagem 

 

Figura 7 – Retroescavadora giratória com balde 

 

Figura 8 – Retroescavadora giratória com martelo 
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REGISTO FOTOGRÁFICO 

 

Figura 9 – Recetor AR1 

 

Figura 10 – Vista do recetor AR1 para a pedreira 

 

Figura 11 – Recetor AR2 

 

Figura 12 – Vista do recetor AR2 para a pedreira 
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RESULTADOS 

 

Na  zona de pedreira e na  sua envolvente próxima,  as principais  fontes de emissão de poluentes  atmosféricos estão 

relacionadas  com  trabalhos  de  extração,  transformação  e  transporte  de  inertes  da  indústria  extrativa  em  análise  e 

indústria extrativa vizinha propriedade da empresa Mota‐Engil Agregados  situada  imediatamente a norte, bem  como 

tráfego rodoviário e trabalhos agrícolas. 

 

CONCENTRAÇÃO DE PM10 – AR1  

 

 
 

 

Variação temporal dos valores diários da concentração de PM10 (g/m3) ocorridas em AR1. A linha vermelha indica o 

valor limite diário para proteção da saúde humana (50 g/m3) e a linha azul indica o valor limite anual para proteção da 

saúde humana (40 g/m3), definidos no anexo XII do Decreto‐Lei nº 102/2010, de 23 de Setembro. 

 

   

Data de início Início (h:min)

Duração da 

medição 

(h:min)

Caudal (l/min)

Volume 

amostrado 

(m3)

Id. filtro
Massa de 

PM10 (g)
Concentração 

(g/m3) 
Dia da semana

23/05/2015 00:01 023:59 16,7 24,0 FV059 379 16 sábado

24/05/2015 00:01 023:59 16,7 24,0 FV060 328 14 domingo

25/05/2015 00:01 023:59 16,7 24,0 FV061 407 17 segunda‐feira

26/05/2015 00:01 023:59 16,7 24,0 FV062 495 21 terça‐feira
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CONCENTRAÇÃO DE PM10 – AR2  

 

 
 

 

Variação temporal dos valores diários da concentração de PM10 (g/m3) ocorridas em AR2. A linha vermelha indica o 

valor limite diário para proteção da saúde humana (50 g/m3) e a linha azul indica o valor limite anual para proteção da 

saúde humana (40 g/m3), definidos no anexo XII do Decreto‐Lei nº 102/2010, de 23 de Setembro. 

 

   

Data de início Início (h:min)

Duração da 

medição 

(h:min)

Caudal (l/min)

Volume 

amostrado 

(m3)

Id. filtro
Massa de 

PM10 (g)
Concentração 

(g/m3) 
Dia da semana

19/05/2015 00:01 023:59 16,7 24,0 FV054 457 19 terça‐feira

20/05/2015 00:01 024:00 16,7 24,0 FV055 439 18 quarta‐feira

21/05/2015 00:01 023:59 16,7 24,0 FV056 278 12 quinta‐feira
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DADOS METEOROLÓGICOS 

 

Os dados meteorológicos de temperatura, humidade relativa, precipitação, velocidade e direção do vento medidos na 

área em análise durante o período de medição, resultam de médias de 30 minutos. 

Em anexo apresentam‐se os dados diários de velocidade e direção do vento,  temperatura média e humidade  relativa 

média. 

Nota: O tratamento e análise dos dados meteorológicos encontra‐se fora do âmbito da acreditação. 

 

 

Variação temporal das médias de 30 minutos da temperatura do ar (ºC) e Humidade Relativa (%) durante as medições 
ocorridas em AR1. 

 

Variação temporal das médias de 30 minutos da temperatura do ar (ºC) e Humidade Relativa (%) durante as medições 
ocorridas em AR2. 
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Variação temporal da média da velocidade e direção do vento durante as medições ocorridas em AR1. 

 

Variação temporal da média da velocidade e direção do vento durante as medições ocorridas em AR2 
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Variação temporal da precipitação durante as medições ocorridas em AR1 

 

Variação temporal da precipitação durante as medições ocorridas em AR2 
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Sector  Frequência 
(%) 

Velocidade do 
vento média 

(m/s) 

 

N  21,4  2,0 
NNE  13,0  2,3 
NE  31,3  2,5 
ENE  7,8  2,4 
E  3,6  2,5 
ESE  2,1  2,3 
SE  3,1  2,4 
SSE  1,6  2,4 
S  3,1  2,2 

SSO  0,5  2,4 
SO  0,0  0,0 
OSO  0,0  0,0 
O  0,0  0,0 

ONO  0,0  0,0 
NO  0,5  1,9 
NNO  9,9  2,0 
Calmas  2,1  <1,0 

Rosa de ventos globais relativas às observações da velocidade e direção do vento ocorridas em AR1. 

Sector  Frequência 
(%) 

Velocidade do 
vento média 

(m/s) 

 

N  2,8  1,4 
NNE  9,0  1,3 
NE  16,7  1,6 
ENE  41,0  2,0 
E  14,6  1,8 
ESE  0,0  0,0 
SE  0,0  0,0 
SSE  0,0  0,0 
S  0,0  0,0 

SSO  0,0  0,0 
SO  0,0  0,0 
OSO  0,7  1,5 
O  0,0  0,0 

ONO  0,0  0,0 
NO  0,0  0,0 
NNO  0,7  1,3 
Calmas  14,6  <1,0 

Rosa de ventos globais relativas às observações da velocidade e direção do vento ocorridas em AR2 
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ANÁLISE DE RESULTADOS 

No período de medição o valor  limite diário para proteção da saúde humana definido no anexo XII do Decreto‐Lei nº 

102/2010, de 23 de Setembro  (50 g/m3) nunca  foi ultrapassado em qualquer dos pontos alvo de monitorização. As 

concentrações  máximas  atingidas  foram  de  21  μg/m3  (AR1)  e  19  μg/m3  (AR2),  a  26  e  19  de  Maio  de  2015, 

respetivamente. 
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ANEXOS 

 

Carta n.º 1 – Locais de Medição 

Caracterização Meteorológica Diária do Local de Medição AR1 

Caracterização Meteorológica Diária do Local de Medição AR2 
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CARTA N.º 1 – LOCAIS DE MEDIÇÃO 



DATA: Junho 2015

ELABORADO POR:

Monitar, Lda

ESCALA: 

CARTA N.º 1

TÍTULO:

LOCAIS DE MEDIÇÃO

DETERMINAÇÃO DE PARTÍCULAS EM SUSPENSÃO NA ATMOSFERA: FRAÇÃO PM10 NO ÂMBITO DO

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA DE GRANITO

N.º 4837 – “ASA PEDREIRAS, LDA”

Local de medição AR1
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Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS,
USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User
Community
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CARACTERIZAÇÃO METEOROLÓGICA DIÁRIA DO LOCAL DE MEDIÇÃO AR1 

 

Data 
Concentração de 
PM10 (μg.m‐3) 

Temperatura 
média (°C) 

Humidade 
Relativa (%) 

Precipitação 
acumulada (mm) 

23/05/2015  16  20,1 21,5 0,0 

Sector  Frequência 
(%) 

Velocidade do 
vento média 

(m/s) 

 

N  29,2  2,2 
NNE  14,6  2,5 
NE  22,9  2,3 
ENE  12,5  2,3 
E  2,1  2,1 
ESE  0,0  0,0 
SE  4,2  2,2 
SSE  2,1  2,4 
S  0,0  0,0 

SSO  0,0  0,0 
SO  0,0  0,0 
OSO  0,0  0,0 
O  0,0  0,0 

ONO  0,0  0,0 
NO  0,0  0,0 
NNO  8,3  2,1 
Calmas  4,2  <1,0 

 

 

 

Data 
Concentração de 
PM10 (μg.m‐3) 

Temperatura 
média (°C) 

Humidade 
Relativa (%) 

Precipitação 
acumulada (mm) 

24/05/2015  14  21,6 20,7 0,0 

Sector  Frequência 
(%) 

Velocidade do 
vento média 

(m/s) 

 

N  16,7  1,9 
NNE  10,4  2,4 
NE  29,2  2,9 
ENE  6,3  2,6 
E  6,3  2,7 
ESE  2,1  2,7 
SE  6,3  2,7 
SSE  2,1  2,5 
S  2,1  2,2 

SSO  2,1  2,4 
SO  0,0  0,0 
OSO  0,0  0,0 
O  0,0  0,0 

ONO  0,0  0,0 
NO  2,1  1,9 
NNO  14,6  2,1 
Calmas  0,0  <1,0 
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Data 
Concentração de 
PM10 (μg.m‐3) 

Temperatura média 
(°C) 

Humidade 
Relativa (%) 

Precipitação 
acumulada (mm) 

25/05/2015  17  22,9 17,4 0,0 

Sector  Frequência 
(%) 

Velocidade do 
vento média 

(m/s) 

 

N  10,4  1,9 
NNE  12,5  2,1 
NE  41,7  2,3 
ENE  8,3  2,6 
E  0,0  0,0 
ESE  2,1  2,1 
SE  2,1  1,7 
SSE  0,0  0,0 
S  10,4  2,2 

SSO  0,0  0,0 
SO  0,0  0,0 
OSO  0,0  0,0 
O  0,0  0,0 

ONO  0,0  0,0 
NO  0,0  0,0 
NNO  10,4  1,7 
Calmas  2,1  <1,0 

 
 

Data 
Concentração de 
PM10 (μg.m‐3) 

Temperatura média 
(°C) 

Humidade 
Relativa (%) 

Precipitação 
acumulada (mm) 

26/05/2015  21  23,7 21,2 0,0 

Sector  Frequência 
(%) 

Velocidade do 
vento média 

(m/s) 

 

N  29,2  2,0 
NNE  14,6  2,4 
NE  31,3  2,6 
ENE  4,2  2,5 
E  6,3  2,4 
ESE  4,2  2,2 
SE  0,0  0,0 
SSE  2,1  2,2 
S  0,0  0,0 

SSO  0,0  0,0 
SO  0,0  0,0 
OSO  0,0  0,0 
O  0,0  0,0 

ONO  0,0  0,0 
NO  0,0  0,0 
NNO  6,3  2,0 
Calmas  2,1  <1,0 
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CARACTERIZAÇÃO METEOROLÓGICA DIÁRIA DO LOCAL DE MEDIÇÃO AR2 

 

Data 
Concentração de 
PM10 (μg.m‐3) 

Temperatura 
média (°C) 

Humidade 
Relativa (%) 

Precipitação 
acumulada (mm) 

19/05/2015  19  15,3 27,1 0,0 

Sector  Frequência 
(%) 

Velocidade do 
vento média 

(m/s) 

 

N  2,1  1,2 
NNE  4,2  1,2 
NE  18,8  1,7 
ENE  54,2  2,2 
E  18,8  1,8 
ESE  0,0  0,0 
SE  0,0  0,0 
SSE  0,0  0,0 
S  0,0  0,0 

SSO  0,0  0,0 
SO  0,0  0,0 
OSO  0,0  0,0 
O  0,0  0,0 

ONO  0,0  0,0 
NO  0,0  0,0 
NNO  0,0  0,0 
Calmas  2,1  <1,0 

 

 

 

Data 
Concentração de 
PM10 (μg.m‐3) 

Temperatura 
média (°C) 

Humidade 
Relativa (%) 

Precipitação 
acumulada (mm) 

20/05/2015  18  14,6 27,4 0,0 

Sector  Frequência 
(%) 

Velocidade do 
vento média 

(m/s) 

 

N  2,1  1,1 
NNE  12,5  1,1 
NE  20,8  1,5 
ENE  39,6  2,1 
E  10,4  2,1 
ESE  0,0  0,0 
SE  0,0  0,0 
SSE  0,0  0,0 
S  0,0  0,0 

SSO  0,0  0,0 
SO  0,0  0,0 
OSO  0,0  0,0 
O  0,0  0,0 

ONO  0,0  0,0 
NO  0,0  0,0 
NNO  2,1  1,3 
Calmas  12,5  <1,0 
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Data 
Concentração de 
PM10 (μg.m‐3) 

Temperatura 
média (°C) 

Humidade 
Relativa (%) 

Precipitação 
acumulada (mm) 

21/05/2015  12  17,5 21,0 0,0 

Sector  Frequência 
(%) 

Velocidade do 
vento média 

(m/s) 

 

N  4,2  1,6 
NNE  10,4  1,6 
NE  10,4  1,3 
ENE  29,2  1,6 
E  14,6  1,6 
ESE  0,0  0,0 
SE  0,0  0,0 
SSE  0,0  0,0 
S  0,0  0,0 

SSO  0,0  0,0 
SO  0,0  0,0 
OSO  2,1  1,5 
O  0,0  0,0 

ONO  0,0  0,0 
NO  0,0  0,0 
NNO  0,0  0,0 
Calmas  29,2  <1,0 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente Relatório de Ensaio é relativo à avaliação acústica realizada no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do 

projeto de ampliação da Pedreira de Granito n.º 4837”, localizada na freguesia de Cervães, concelho de Vila Verde. A 

avaliação acústica foi realizada de acordo com o Regulamento Geral do Ruído (RGR) (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 

Janeiro). 

Os recetores sensíveis monitorizados encontram-se, ambos, na freguesia de Cervães, concelho de Vila Verde, tendo sido 

selecionados pelo cliente, de forma a dar cumprimento ao plano de monitorização definido previamente para a unidade 

industrial atualmente licenciada, tendo em consideração os recetores sensíveis mais próximos da área a licenciar. 

As medições para verificação do critério de incomodidade foram realizadas no período de referência diurno de acordo 

com o horário de laboração da atividade em análise. 

Para verificação do cumprimento do critério de exposição, os indicadores de ruído diurno-entardecer-noturno e 

noturno, obtidos para os recetores sensíveis, foram comparados com os valores limite de exposição definidos no artigo 

11.º do RGR e tido em consideração que o concelho de Vila Verde atribui, segundo o seu Plano Diretor Municipal em 

vigor, classificação de zona mista à área em análise. 

 

ATIVIDADE EM ANÁLISE 

 

DESIGNAÇÃO ATIVIDADE HORÁRIO DE TRABALHO 

Pedreira de Granito n.º 4837 Indústria extrativa e transformadora 
8:00h – 12:00h 

13:00h – 17:00h 

CARACTERIZAÇÃO DAS FONTES DE RUÍDO NA ATIVIDADE EM ANÁLISE 

SECÇÃO EM LABORAÇÃO Extração, lavagem, armazenamento e comercialização de minério e inertes 

PRODUÇÃO APROXIMADA 17 900 Ton/mês 

EQUIPAMENTOS MOVEIS 

 3 Escavadoras; 

 3 Dumper; 

 4 Pá de rodas; 

 1 Roc de perfuração;  

 2 Camiões. 

EQUIPAMENTOS FIXOS 

 Primário 1200; 

 2 Moinho cónico; 

 3 Crivos; 

 Nora de lavagem; 

 Filtro prensa; 

 3 Decantadores. 
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METODOLOGIA DE MEDIÇÃO 

 

 NP ISO 1996-1:2011. Acústica. Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente. Parte 1: Grandezas 

fundamentais e métodos de avaliação; 

 NP ISO 1996-2:2011. Acústica. Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente. Parte 2: Determinação dos 

níveis de pressão sonora do ruído ambiente; 

 Agência Portuguesa do Ambiente (APA). “Guia Prático para Medições de Ruído Ambiente – no contexto do 

Regulamento Geral do Ruído tendo em conta a NP ISO 1996”; 

 NP 4361 - 2:2001. Acústica. Atenuação do som na sua propagação ao ar livre. Parte 2: Método Geral de cálculo. 

Observações: Ensaio realizado pelo laboratório de ensaio da Monitar, o Certificado de Acreditação pode ser consultado 

no sítio internet do IPAC através do seguinte link http://www.ipac.pt/pesquisa/ficha_lae.asp?ID=L0558. 

 

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO 

 

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO MARCA/MODELO/N.º DE SÉRIE 

Sonómetro integrador da classe de precisão 1 Brüel & Kjaer/2260/2418400 

Despacho de aprovação do Sonómetro 245.70.98.3.19 

Boletim de Verificação 245.70 / 15.34405 

Data de verificação 12/01/2015 

Termo-higrómetro-Anemómetro Kestrel/4500/624826 

Certificados de Calibração 
CHUM697/13 (Higrómetro e Termómetro); A1323659 

(Anemómetro) 

Data de calibração 
19/03/2013 (Higrómetro e Termómetro); 15/04/2013 

(Anemómetro) 

 

LOCAIS DE MEDIÇÃO 

 

LOCAL DE 

MEDIÇÃO 
FREGUESIA 

COORDENADAS 

(HAYFORD-GAUSS 

DATUM 73) 

TIPO DE RECETOR 

DISTÂNCIA 

APROXIMADA À 

FONTE (M) 

POSIÇÃO DO RECETOR 

RELATIVAMENTE À ATIVIDADE EM 

ANÁLISE 

R1 Cervães 
M: 34039 

P: 214663 

Conjunto de 

Habitações 
155 Sudoeste 

R2 Cervães 
M: 33546 

P: 214621 

Conjunto de 

Habitações 
300 Sudeste 

Nota: Os locais de medição estão representados na Carta n.º 1, (ver Carta n.º 1 - locais de medição de ruído). 

  

http://www.ipac.pt/pesquisa/ficha_lae.asp?ID=L0558
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REGISTO FOTOGRÁFICO 

 

Figura 1 – Zona de extração. 

 

Figura 2 – Zona de transformação. 

 

Figura 3 – Central de britagem 

 

Figura 4 – Central de britagem 

 

Figura 5 – Central de britagem 

 

Figura 6 – Central de britagem 
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REGISTO FOTOGRÁFICO 

 

Figura 7 – Retroescavadora giratória com balde 

 

Figura 8 – Retroescavadora giratória com martelo 

 

Figura 9 – Recetor R1 

 

Figura 10 – Vista do recetor R1 para a pedreira 

 

Figura 11 – Recetor R2 

 

Figura 12 – Vista do recetor R2 para a pedreira 
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RESULTADOS 

 

R1 

Observações: No período diurno as principais fontes de ruído na proximidade do recetor R1 estão associadas à atividade 

em análise, à indústria transformadora da Mota-Engil (Pedreira “Bouça do Menino”, localizada 500m a norte) e ao 

tráfego rodoviário da Avenida Sobral Ilhô localizada 15m a oeste do ponto de monitorização, tendo sido realizadas as 

medições em período de laboração da atividade em análise que, de acordo com a informação prestada pelo cliente, o 

funcionamento é homogéneo ao longo do período de laboração o que garante a representatividade da amostragem. 

Para a análise do critério de incomodidade, o ruído residual foi determinado em período de paragem da atividade em 

análise.  

No período do entardecer e noturno a fonte de ruído observada foi o tráfego rodoviário da Avenida Sobral Ilhô. 

 
Nota: Os dados das medições por banda de 1/3 de oitava são apresentados em anexo (ver Dados das medições por 

banda de 1/3 de oitava). Os dados referentes às contagens de tráfego rodoviário podem ser consultados em anexo (vide 

Dados de contagem de tráfego.) 

 

CRITÉRIO DE INCOMODIDADE 

Para verificação do cumprimento do critério de incomodidade os resultados obtidos foram analisados 

comparativamente com os valores limite de exposição definidos no artigo 13.º e Anexo I do Regulamento Geral do Ruído 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro. 

 

R1 

CRITÉRIO DE INCOMODIDADE 

Com base nos dados meteorológicos são apresentadas as condições de propagação sonora da fonte para o recetor nos 

períodos em que foram efetuadas as medições.  

Fonte sonora considerada 

Outras fontes sonoras Altura do recetor 
Descrição 

Posicionament
o da Fonte  

Altura 

Pedreira de granito 
n.º 4837 

155m a nordeste 1m 
- Tráfego rodoviário da 
Avenida Sobral Ilhô. 

1,5m 

Nota: Os dados meteorológicos completos, ocorridos nos períodos de medição são apresentados no anexo Dados 

Meteorológicos. 

Data Período Análise Qualitativa Ventos Tipo de Propagação 

18-05-2015 
Diurno 

Ruído Particular 

- Céu limpo; 
- Radiação moderada; 
- Vento fraco; 
- Superfície seca. 

- Quadrantes de nor-noroeste 
a norte (pouco favorável); 
Velocidade média de 1 a 3m/s 

Homogénea 

18-05-2015 
Diurno 

Ruído Residual 

- Céu limpo; 
- Radiação moderada; 
- Vento fraco; 
- Superfície seca. 

- Quadrantes de nor-noroeste 
a norte (pouco favorável); 
Velocidade média de 1 a 3m/s 

Homogénea 
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R1 

CRITÉRIO DE INCOMODIDADE 

22-05-2015 
Diurno – Ruído 

Particular 

- Céu limpo; 
- Radiação moderada; 
- Vento fraco; 
- Superfície seca. 

- Quadrante variável; 
Velocidade média de 1 a 3m/s 

Desfavorável 

27-05-2015 
Diurno – Ruído 

Residual 

- Céu limpo; 
- Radiação moderada; 
- Vento fraco; 
- Superfície seca. 

- Quadrante de norte 
(favorável); 
Velocidade média de 1 a 3m/s 

Homogénea 

 

 
  

Código de  Data da medição Início do período Tempo LAeq,Fast LAeq, Imp LAeq, Imp - LAeq,Fast

Medição  de medição de medição (dB(A)) (dB(A)) (dB(A))

R1 -  Med1 18-05-2015 15:55:15 0:15:00 60,3 62,8 2,5

R1 -  Med2 18-05-2015 16:10:55 0:15:00 60,4 62,6 2,2

R1 -  Med3 18-05-2015 16:26:51 0:15:00 58,9 60,7 1,8

59,9 62,1 2,2

R1 -  Med13 22-05-2015 13:42:17 0:15:00 57,7 60,6 2,9

R1 -  Med14 22-05-2015 13:57:33 0:15:00 58,0 61,5 3,5

R1 -  Med15 22-05-2015 14:13:09 0:15:00 58,8 60,7 1,9

58,2 61,0 2,8

LAeq,fast (particular) 59,1

Código de  Data da medição Início do período Tempo LAeq,Fast LAeq, Imp LAeq, Imp - LAeq,Fast

Medição  de medição de medição (dB(A)) (dB(A)) (dB(A))

R1 - Med4 18-05-2015 17:00:31 0:15:00 59,8 61,4 1,6

R1 - Med5 18-05-2015 17:17:09 0:15:00 59,4 62,5 3,1

R1 - Med6 18-05-2015 17:33:27 0:15:00 57,9 60,4 2,5

59,1 61,5 2,4

R1 - Med16 27-05-2015 12:02:31 0:15:00 56,9 60,7 3,8

R1 - Med17 27-05-2015 12:17:55 0:15:00 57,0 59,5 2,5

R1 - Med18 27-05-2015 12:33:08 0:15:00 56,6 59,4 2,8

56,8 59,9 3,1

LAeq,fast (residual) 58,1

Período Diurno - Ruído ambiente que inclui o ruído particular

Observações: 

O ruído particular não apresenta características tonais K1 = 0 dB(A)

O ruído particular não apresenta características impulsivas K2 = 0 dB(A)

LAr - LAeq,fast(residual) = 59,1 - 58,1 = 1 dB(A)

LAr= LAeq,fast (particular) + K1 + K2 = 59,1 + 0 + 0 = 59,1 dB(A)

Período Diurno - Ruído residual
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q D Valor limite LAr - LAeq Resultado da

(%) (dB(A)) (dB(A)) (dB(A)) Avaliação

62 1 6 1
Inferior ao valor 

l imite

Observações: As conclusões apresentadas são válidas para as condições de funcionamento da fonte sonora em 

análise semelhantes às ocorridas durante os ensaios.

Valor Limite - Valor Limite referente ao período Diurno + D = 5 + 1 = 6 dB(A)

D - valor determinado em função da relação percentual entre a duração acumulada de ocorrência do ruído 

particular e a duração total do período de referência

q - valor da relação percentual entre a duração acumulada de ocorrência do ruído particular e a duração total do 

período de referência

Local de Medição

Período Diurno

R1
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CRITÉRIO DE EXPOSIÇÃO MÁXIMA 

Para verificação do critério de exposição máxima, os resultados obtidos foram analisados comparativamente com os 

valores limite de exposição definidos no artigo 11.º do Regulamento Geral do Ruído aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

9/2007, de 17 de Janeiro. 

 

R1 

CRITÉRIO DE EXPOSIÇÃO MÁXIMA 

Com base nos dados meteorológicos são apresentadas as condições de propagação sonora da fonte para o recetor nos 

períodos em que foram efetuadas as medições.  

Período 

Fonte sonora considerada 

Outras fontes sonoras Altura do recetor 
Descrição 

Posicionamento 
da Fonte  

Altura 

Diurno  

Avenida Sobral 
Ilhô 

15m a oeste 0,7m 

Pedreira. 

1,5m 

Entardecer 
Noturno 

- 

A distância entre a fonte e o microfone (dp) é inferior a 10 vezes a soma da altura da fonte (hs) com a altura do 

microfone (hr), isto é dp<10(hs+hr), as condições meteorológicas não influenciam de forma significativa a propagação 

sonora entre a fonte e o recetor considerados. 

 

 
Nota: Não foi aplicada correção meteorológica (parâmetro Cmet) pois as condições meteorológicas não influenciam de 
forma significativa a propagação sonora entre a fonte e o recetor (dp<10(hs+hr). 
  

Código de  Data da medição Início do período Tempo LAeq,Fast LAeq,Fast

Medição  de medição de medição (dB(A)) (dB(A))

R1 -  Med1 18-05-2015 15:55:15 0:15:00 60,3

R1 -  Med2 18-05-2015 16:10:55 0:15:00 60,4

R1 -  Med3 18-05-2015 16:26:51 0:15:00 58,9

R1 -  Med13 22-05-2015 13:42:17 0:15:00 57,7

R1 -  Med14 22-05-2015 13:57:33 0:15:00 58,0

R1 -  Med15 22-05-2015 14:13:09 0:15:00 58,8
LAeq,fast 59,1

Ld 59,1

Observações: 

59,9

No dia 2, para o período diurno considerou-se:  Cmet = 0 dB

No dia 1, para o período diurno considerou-se:  Cmet = 0 dB

58,2

Período Diurno
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Nota: Não foi aplicada correção meteorológica (parâmetro Cmet) pois as condições meteorológicas não influenciam de 
forma significativa a propagação sonora entre a fonte e o recetor (dp<10(hs+hr). 
 

 
Nota: Não foi aplicada correção meteorológica (parâmetro Cmet) uma vez que de acordo com o “Guia Prático para 
Medições de Ruído Ambiente – no contexto do Regulamento Geral do Ruído tendo em conta a NP ISO 1996” não se 
aplica correção meteorológica para o período de referência noturno. 
 

 
  

Código de  Data da medição Início do período Tempo LAeq,Fast LAeq,Fast

Medição  de medição de medição (dB(A)) (dB(A))

R1 -  Med7 18-05-2015 21:49:46 0:15:00 55,3

R1 -  Med8 18-05-2015 22:05:17 0:15:00 56,8

R1 -  Med9 18-05-2015 22:20:59 0:15:00 55,6

R1 -  Med19 27-05-2015 21:32:27 0:15:00 54,0

R1 -  Med20 27-05-2015 21:52:50 0:15:00 54,5

R1 -  Med21 27-05-2015 22:09:21 0:15:00 53,3

Le 55,1

Observações: 

55,9

54,0

No dia 2, para o período do entardecer considerou-se: Cmet = 0 dB

No dia 1, para o período do entardecer considerou-se: Cmet = 0 dB

Período Entardecer

Código de  Data da medição Início do período Tempo LAeq,Fast LAeq,Fast

Medição  de medição de medição (dB(A)) (dB(A))

R1 -  Med10 19-05-2015 00:03:37 0:15:00 53,4

R1 -  Med11 19-05-2015 00:19:11 0:15:00 51,5

R1 -  Med12 19-05-2015 00:35:22 0:15:00 50,7

R1 -  Med22 27-05-2015 23:01:20 0:15:00 50,0

R1 -  Med23 27-05-2015 23:16:59 0:15:00 51,2

R1 -  Med24 27-05-2015 23:33:42 0:15:00 51,3

Ln 51,5

Observações: 

Para o período nocturno considerou-se: Cmet = 0 dB

Período Nocturno

52,0

50,9

Resultado da

Lden (dB(A)) Ln (dB(A)) Lden (dB(A)) Ln (dB(A)) Avaliação

R1 Mista 65 55 60 52 Inferior ao valor l imite

Local de 

Medição Zona

Valor limite

Os receptores sensíveis, cujo campo sonoro foi caracterizado pelo local de medição R1, localizam-se no concelho de Vila

Verde cujo Plano Director Municipal ratificado pela Declaração n.º 58/2015 classifica o local em estudo como zona mista

em termos de componente acústica.

Valor medido

Observações:

Os valores medidos foram considerados representativos da situação de longa duração.
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R2 

Observações: No período diurno as principais fontes de ruído na proximidade do recetor R2 estão associadas à atividade 

em análise, à indústria transformadora da Mota-Engil (Pedreira “Bouça do Menino”, localizada 500m a norte) e às fontes 

naturais de ruído (cães e aves), tendo sido realizadas as medições em período de laboração da atividade em análise que, 

de acordo com a informação prestada pelo cliente, o funcionamento é homogéneo ao longo do período de laboração o 

que garante a representatividade da amostragem. 

No período do entardecer e noturno não foram observadas fontes de ruído antropogénicas significativas.  

 
Nota: Os dados das medições por banda de 1/3 de oitava são apresentados em anexo (ver Dados das medições por 

banda de 1/3 de oitava). 

 

CRITÉRIO DE INCOMODIDADE 

Para verificação do cumprimento do critério de incomodidade os resultados obtidos foram analisados 

comparativamente com os valores limite de exposição definidos no artigo 13.º e Anexo I do Regulamento Geral do Ruído 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro. 

 

R2 

CRITÉRIO DE INCOMODIDADE 

Com base nos dados meteorológicos são apresentadas as condições de propagação sonora da fonte para o recetor nos 

períodos em que foram efetuadas as medições.  

Fonte sonora considerada 

Outras fontes sonoras Altura do recetor 
Descrição 

Posicionamento 
da Fonte  

Altura 

Pedreira de 
granito n.º 4837 

300m a Noroeste 1m Naturais (cães e aves). 1,5m 

Nota: Os dados meteorológicos completos, ocorridos nos períodos de medição são apresentados no anexo Dados 

Meteorológicos. 

Data Período Análise Qualitativa Ventos Tipo de Propagação 

22-05-2015 
Diurno – Ruído 

Particular 

- Céu limpo; 
- Radiação moderada; 
- Vento nulo; 
- Superfície seca. 

- Quadrante variável; 
- Velocidade média de 1 a 3 
m/s. 

Desfavorável 

27-05-2015 
Diurno – Ruído 

Particular 

- Céu limpo; 
- Radiação moderada; 
- Vento fraco; 
- Superfície seca. 

- Quadrante de noroeste 
(favorável); 
- Velocidade média de 1 a 3 
m/s. 

Homogénea 
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Código de  Data da medição Início do período Tempo LAeq,Fast LAeq, Imp LAeq, Imp - LAeq,Fast

Medição  de medição de medição (dB(A)) (dB(A)) (dB(A))

R2 -  Med1 25-09-2014 13:41:04 0:15:00 39,3 43,0 3,7

R2 -  Med2 25-09-2014 13:56:23 0:15:00 41,1 44,4 3,3

R2 -  Med3 25-09-2014 14:11:34 0:15:00 39,5 42,0 2,5

40,0 43,2 3,2

R2 -  Med8 26-09-2014 14:36:42 0:15:00 41,1 43,1 2,0

R2 -  Med9 26-09-2014 14:51:52 0:15:00 39,5 42,1 2,6

R2 -  Med10 26-09-2014 15:08:20 0:15:00 40,3 41,9 1,6

40,3 42,4 2,1

LAeq,fast (particular) 40,2

Período Diurno - Ruído ambiente que inclui o ruído particular

Observações: 

O ruído particular não apresenta características tonais K1 = 0 dB(A)

O ruído particular não apresenta características impulsivas K2 = 0 dB(A)

LAr= LAeq,fast (particular) + K1 + K2 = 40,2 + 0 + 0 = 40,2 dB(A)

LAr

(dB(A))

40 não aplicável

Período Diurno

De acordo com o número 5 do artigo 13º o critério de incomodidade não se aplica, em qualquer dos períodos de

referência, para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A).

Observações: As conclusões apresentadas são válidas para as condições de funcionamento da fonte sonora em 

análise semelhantes às ocorridas durante os ensaios.

Local de Medição

R2 Critério de incomodidade
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CRITÉRIO DE EXPOSIÇÃO MÁXIMA 

Para verificação do critério de exposição máxima, os resultados obtidos foram analisados comparativamente com os 

valores limite de exposição definidos no artigo 11.º do Regulamento Geral do Ruído aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

9/2007, de 17 de Janeiro. 

 

R2 

CRITÉRIO DE EXPOSIÇÃO MÁXIMA 

Com base nos dados meteorológicos são apresentadas as condições de propagação sonora da fonte para o recetor nos 

períodos em que foram efetuadas as medições.  

Período 
Fonte sonora considerada 

Outras fontes sonoras Altura do recetor 
Descrição 

Posicionamento 
da Fonte  

Altura 

Diurno  Pedreira 300m a noroeste 1m Naturais (cães e aves) 1,5m 

Entardecer 
Noturno 

- - - Naturais (cães) 1,5m 

No período diurno a distância entre a fonte e o microfone (dp) é superior a 10 vezes a soma da altura da fonte (hs) com a 

altura do microfone (hr), isto é dp>10(hs+hr), as medições devem ser efetuados preferencialmente sob condições 

favoráveis de propagação sonora. 

Nota: Os dados meteorológicos completos, ocorridos nos períodos de medição são apresentados no anexo Dados 

Meteorológicos. 

Data Período Análise Qualitativa Ventos Tipo de Propagação 

22-05-2015 Diurno 

- Céu limpo; 
- Radiação moderada; 
- Vento fraco; 
- Superfície seca. 

- Quadrante variável; 
- Velocidade média de 1 a 3 
m/s. 

Desfavorável 

27-05-2015 Diurno 

- Céu limpo; 
- Radiação moderada; 
- Vento fraco; 
- Superfície húmida. 

- Quadrante de noroeste 
(favorável); 
- Velocidade média de 1 a 3 
m/s. 

Homogénea 

27-05-2015 Entardecer 

- Pôr-do-sol; 
- Céu limpo; 
- Vento fraco; 
- Superfície seca. 

- Quadrante de norte; 
- Velocidade média de 1 a 3 
m/s. 

Favorável (1) 

27-05-2015 Noturno 

- Noite; 
- Céu limpo; 
- Vento nulo; 
- Superfície seca. 

- Calmas. Favorável (1) 

(1) Análise de propagação não considera a direção do vento uma vez que não está identificada qualquer fonte sonora predominante no referido período. 
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Nota: Não foi aplicada correção meteorológica (parâmetro Cmet) pois as medições foram realizadas em condições de 
propagação sonora desfavoráveis e homogéneas. 
 

 
Nota: Não foi aplicada correção meteorológica (parâmetro Cmet) pois as medições foram realizadas sem qualquer fonte 
de ruído predominante identificada. 
 

 
Nota: Não foi aplicada correção meteorológica (parâmetro Cmet) uma vez que de acordo com o “Guia Prático para 
Medições de Ruído Ambiente – no contexto do Regulamento Geral do Ruído tendo em conta a NP ISO 1996” não se 
aplica correção meteorológica para o período de referência noturno. 
  

Código de  Data da medição Início do período Tempo LAeq,Fast LAeq,Fast

Medição  de medição de medição (dB(A)) (dB(A))

R2 -  Med1 22-05-2015 11:01:30 0:15:00 39,2

R2 -  Med2 22-05-2015 11:16:48 0:15:00 39,5

R2 -  Med3 22-05-2015 11:35:30 0:15:00 38,7

R2 -  Med4 27-05-2015 11:01:02 0:15:00 41,3

R2 -  Med5 27-05-2015 11:18:00 0:15:00 39,9

R2 -  Med6 27-05-2015 11:34:45 0:15:00 39,5

Ld 39,8

Observações: 

Período Diurno

39,1

No dia 1, para o período diurno considerou-se: Cmet = 0 dB

40,3

No dia 2, para o período diurno considerou-se: Cmet = 0 dB

Código de  Data da medição Início do período Tempo LAeq,Fast LAeq,Fast

Medição  de medição de medição (dB(A)) (dB(A))

R2 -  Med7 27-05-2015 20:26:38 0:15:00 35,1

R2 -  Med8 27-05-2015 20:43:32 0:15:00 35,4

R2 -  Med9 27-05-2015 21:06:54 0:15:00 34,3

Le 35,0

Observações: 

No dia 1, para o período do entardecer considerou-se: Cmet = 0 dB

Período Entardecer

35,0

Código de  Data da medição Início do período Tempo LAeq,Fast LAeq,Fast

Medição  de medição de medição (dB(A)) (dB(A))

R2 -  Med10 27-05-2015 23:57:25 0:15:00 33,9

R2 -  Med11 28-05-2015 00:19:11 0:15:00 32,5

R2 -  Med12 28-05-2015 00:35:39 0:15:00 32,1

Ln 32,9

Observações: 

32,9

Para o período nocturno considerou-se: Cmet = 0 dB

Período Nocturno
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Resultado da

Lden (dB(A)) Ln (dB(A)) Lden (dB(A)) Ln (dB(A)) Avaliação

R2 Mista 65 55 41 33 Inferior ao valor l imite

Os valores medidos foram considerados representativos da situação de longa duração.

Local de 

Medição Zona

Valor limite

Os receptores sensíveis, cujo campo sonoro foi caracterizado pelo local de medição R2, localizam-se no concelho de Vila

Verde cujo Plano Director Municipal ratificado pela Declaração n.º 58/2015 classifica o local em estudo como zona mista

em termos de componente acústica.

Valor medido

Observações:
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ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A avaliação acústica da pedreira de granito n.º 4837 foi efetuada de acordo com o RGR. Foram efetuadas medições 

junto de dois recetores sensíveis que representam os recetores mais expostos ao ruído proveniente da atividade 

ruidosa permanente. 

Para verificação do cumprimento do critério de exposição foram efetuadas medições nos períodos de referência 

diurno, entardecer e noturno. Os indicadores de ruído diurno-entardecer-noturno e noturno, obtidos para os 

recetores sensíveis monitorizados, foram comparados com os valores limite de exposição definidos no artigo 11.º do 

RGR, sendo possível verificar que, nos locais de monitorização, o valor se encontrava abaixo do valor limite. 

Para a verificação do critério de incomodidade foram realizadas medições no período de referência diurno, de 

acordo com a laboração da atividade em análise, sendo possível constatar que, para o recetor sensível R1 este 

critério é cumprido e para o recetor R2 o mesmo não se aplica. 

A avaliação acústica realizada permitiu verificar que a atividade ruidosa em análise cumpre o artigo 13.º do RGR. 

 
  



 
 

 

 

RELATÓRIO DE ENSAIO 
AVALIAÇÃO ACÚSTICA NO ÂMBITO DO ESTUDO DE IMPACTE 

AMBIENTAL DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA DE GRANITO N.º 

4837 – ASA PEDREIRAS LDA 

RE 02/10 – 11/14 – 01 – ED01/REV00 

PÁGINA 20 DE 29 
 

 

 

O
 p

re
se

n
te

 D
o

cu
m

en
to

 n
ã

o
 d

ev
e 

se
r 

re
p

ro
d

u
zi

d
o

, a
 n

ã
o

 s
er

 n
a

 ín
te

g
ra

, s
em

 a
u

to
ri

za
çã

o
 d

a
 M

o
n

it
a

r,
 L

d
a

. 

 

ANEXOS 

 

 Carta n.º 1 - locais de medição de ruído 

 Dados das medições por banda de 1/3 de oitava 

 Dados Meteorológicos 

 Dados de contagem de tráfego 
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CARTA N.º 1 - LOCAIS DE MEDIÇÃO DE RUÍDO  

 



DATA: Junho 2015

ELABORADO POR:
Monitar, Lda

ESCALA: 

CARTA N.º 1

TÍTULO:
Local de medição de ruído
Avaliação acústica no âmbito da avaliação de impacte ambiental da "pedreira de granito n.º4839 - ASA 
Pedreiras, Lda."

Local de medição R1
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!

!R1

R2

µ
1:3.500

Local de medição R2Legenda
! locais de medição

¾¾¿ Via de entrada e saída de veículos
Área licenciada provisória
Proposta de área a licenciar

Equipamentos
!( Crivo
! Crivo escorredor de areia
!( Hidrociclone
!( Impactor
!( Moinho
!( Primário
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DADOS DAS MEDIÇÕES POR BANDA DE 1/3 DE OITAVA 

 

 
 

 
 

 
 

 

N.º da Medição 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz 250 Hz 315 Hz 400 Hz 500 Hz 630 Hz

R1 -  Med1 30,0 31,6 37,7 36,5 35,2 37,8 42,1 41,1 42,8 45,4 47,3 49,4

R1 -  Med2 32,7 34,7 36,2 32,1 35,3 36,4 40,5 41,1 44,8 46,7 49,8 51,3

R1 -  Med3 28,4 36,4 32,2 31,7 37,5 37,4 38,4 40,2 42,6 44,1 45,6 47,1

R1 -  Med13 30,5 36,2 37,2 37,6 36,3 40,0 38,9 40,6 41,0 42,5 45,9 48,2

R1 -  Med14 27,7 35,2 36,3 31,8 32,9 35,5 36,1 39,7 41,1 42,3 44,5 45,2

R1 -  Med15 29,4 36,6 36,9 37,3 35,5 37,5 39,6 40,2 42,1 43,9 45,8 49,5

R1 - Med4 35,0 37,9 39,1 34,4 34,6 36,8 38,9 44,3 43,3 45,0 46,9 48,0

R1 - Med5 25,5 35,0 31,2 29,0 31,5 32,0 36,0 37,8 40,1 43,0 45,2 46,3

R1 - Med6 26,4 35,8 36,7 34,6 33,3 35,6 36,8 38,3 40,1 41,8 44,3 46,1

R1 - Med16 29,3 31,4 36,5 34,7 33,1 34,1 36,9 40,0 42,0 43,0 45,3 45,7

R1 - Med17 29,9 31,8 39,8 31,5 30,6 35,3 33,2 35,1 37,3 39,2 41,8 43,5

R1 - Med18 24,2 31,4 35,4 32,2 32,5 34,9 36,0 36,6 38,6 41,2 43,4 44,9

R1

N.º da Medição 800 Hz 1 kHz 1.25 kHz 1.6 kHz 2 kHz 2.5 kHz 3.15 kHz 4 kHz 5 kHz 6.3 kHz 8 kHz 10 kHz

R1 -  Med1 50,8 52,7 52,5 51,2 49,8 47,0 44,5 41,6 38,9 34,1 28,3 23,7

R1 -  Med2 51,3 52,5 51,9 50,7 49,0 46,3 43,4 41,0 38,1 33,7 28,1 22,7

R1 -  Med3 49,0 51,3 51,2 49,8 48,7 46,1 44,0 41,2 38,1 33,7 28,6 22,7

R1 -  Med13 50,5 49,4 48,5 47,1 45,3 43,4 40,2 37,5 33,3 29,4 25,7 20,4

R1 -  Med14 47,2 49,3 49,9 53,0 46,0 43,1 40,2 37,6 33,6 30,0 30,1 27,3

R1 -  Med15 48,6 50,5 50,8 49,4 48,7 45,8 42,7 40,6 37,2 33,2 29,0 28,5

R1 - Med4 50,0 52,0 52,2 51,0 49,0 46,2 43,4 41,5 39,4 35,8 32,1 27,5

R1 - Med5 50,4 52,4 52,5 50,9 49,3 45,8 42,1 39,5 37,2 32,3 26,8

R1 - Med6 48,6 50,6 50,0 49,2 47,7 45,0 42,4 40,0 38,1 33,0 27,2

R1 - Med16 47,0 48,4 49,0 47,1 44,9 41,9 39,5 47,1 34,2 28,1 29,4

R1 - Med17 45,3 47,7 48,1 47,6 46,4 46,2 46,3 44,6 42,1 42,1 41,3 39,7

R1 - Med18 46,7 49,2 49,4 48,1 45,7 42,8 40,4 37,5 35,2 34,0 31,0 28,9

R1

N.º da Medição 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz 250 Hz 315 Hz 400 Hz 500 Hz 630 Hz

R2 -  Med1 15,7 18,9 16,2 17,2 16,4 18,8 20,3 22,0 23,0 27,6 25,9 26,0

R2 -  Med2 16,1 19,5 15,4 15,7 12,6 14,4 16,6 18,1 21,8 28,4 28,6 27,7

R2 -  Med3 17,6 18,9 17,1 18,5 20,0 22,6 22,9 21,7 22,9 25,8 25,4 25,3

R2 -  Med4 24,4 21,9 22,0 21,0 21,0 22,6 23,0 24,0 26,0 27,8 29,1 29,7

R2 -  Med5 25,0 21,0 20,2 18,4 19,5 18,6 19,1 20,0 22,4 24,8 26,5 27,9

R2 -  Med6 26,0 20,9 20,3 18,7 18,7 18,0 18,0 20,6 21,8 24,8 26,8 27,6

R2

N.º da Medição 800 Hz 1 kHz 1.25 kHz 1.6 kHz 2 kHz 2.5 kHz 3.15 kHz 4 kHz 5 kHz 6.3 kHz 8 kHz 10 kHz

R2 -  Med1 30,4 32,5 28,6 25,3 25,1 24,5 25,9 26,1 26,6 24,0 19,0

R2 -  Med2 31,8 35,0 27,1 25,3 23,8 23,0 22,2 21,6 20,5 14,2

R2 -  Med3 32,2 30,5 27,2 25,1 27,2 24,2 23,8 24,3 21,7 16,3

R2 -  Med4 30,9 31,1 31,8 31,5 31,0 29,5 27,6 26,5 25,5 19,4 14,2

R2 -  Med5 29,2 30,1 31,0 30,5 30,0 28,6 26,6 25,9 24,7 19,5 13,9

R2 -  Med6 29,1 30,0 30,7 30,2 29,3 27,7 25,9 24,3 21,3 19,0 14,6

R2
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DADOS METEOROLÓGICOS 

 

R1 

 

Data Período de Referência Temperatura média (ºC) Humidade relativa média (%) 
18-05-2015 Diurno 25,9 54,9 

Sector Frequência 
(%) 

Velocidade do 
vento média 

(m/s) 

 

N 16,3 2,4 
NNE 0,0 0,0 
NE 0,0 0,0 

ENE 0,0 0,0 
E 0,0 0,0 

ESE 0,0 0,0 
SE 0,0 0,0 

SSE 0,0 0,0 
S 0,0 0,0 

SSO 0,0 0,0 
SO 0,0 0,0 

OSO 0,0 0,0 
O 0,0 0,0 

ONO 0,0 0,0 
NO 6,1 1,6 

NNO 40,8 1,8 
Calmas 36,7 <1,0 

 
 

Data Período de Referência Temperatura média (ºC) Humidade relativa média (%) 
18-05-2015 Diurno 24,8 56,4 

Sector Frequência 
(%) 

Velocidade do 
vento média 

(m/s) 

 

N 30,0 1,8 
NNE 2,0 1,5 
NE 0,0 0,0 

ENE 0,0 0,0 
E 0,0 0,0 

ESE 0,0 0,0 
SE 0,0 0,0 

SSE 0,0 0,0 
S 0,0 0,0 

SSO 0,0 0,0 
SO 0,0 0,0 

OSO 0,0 0,0 
O 0,0 0,0 

ONO 0,0 0,0 
NO 14,0 1,8 

NNO 38,0 1,9 
Calmas 16,0 <1,0 

  



 
 

 

 

RELATÓRIO DE ENSAIO 
AVALIAÇÃO ACÚSTICA NO ÂMBITO DO ESTUDO DE IMPACTE 

AMBIENTAL DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA DE GRANITO N.º 

4837 – ASA PEDREIRAS LDA 

RE 02/10 – 11/14 – 01 – ED01/REV00 

PÁGINA 25 DE 29 
 

 

 

O
 p

re
se

n
te

 D
o

cu
m

en
to

 n
ã

o
 d

ev
e 

se
r 

re
p

ro
d

u
zi

d
o

, a
 n

ã
o

 s
er

 n
a

 ín
te

g
ra

, s
em

 a
u

to
ri

za
çã

o
 d

a
 M

o
n

it
a

r,
 L

d
a

. 

 

Data Período de Referência Temperatura média (ºC) Humidade relativa média (%) 
22-05-2015 Diurno 23,1 44,9 

Sector Frequência 
(%) 

Velocidade do 
vento média 

(m/s) 

 

N 10,0 1,6 
NNE 12,0 1,3 
NE 4,0 1,8 

ENE 0,0 0,0 
E 4,0 1,6 

ESE 4,0 2,5 
SE 6,0 1,7 

SSE 2,0 1,7 
S 2,0 1,4 

SSO 0,0 0,0 
SO 0,0 0,0 

OSO 2,0 1,2 
O 0,0 0,0 

ONO 2,0 2,5 
NO 6,0 1,5 

NNO 6,0 1,4 
Calmas 40,0 <1,0 

 
 

Data Período de Referência Temperatura média (ºC) Humidade relativa média (%) 
27-05-2015 Diurno 27,9 31,7 

Sector Frequência 
(%) 

Velocidade do 
vento média 

(m/s) 

 

N 28,6 1,6 
NNE 2,0 2,2 
NE 6,1 1,6 

ENE 4,1 1,8 
E 2,0 2,1 

ESE 4,1 2,2 
SE 6,1 2,7 

SSE 0,0 0,0 
S 0,0 0,0 

SSO 2,0 1,4 
SO 0,0 0,0 

OSO 0,0 0,0 
O 0,0 0,0 

ONO 0,0 0,0 
NO 4,1 2,0 

NNO 14,3 1,8 
Calmas 26,5 <1,0 
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R2 

 

Data Período de Referência Temperatura média (ºC) Humidade relativa média (%) 
22-05-2015 Diurno 20,3 46,2 

Sector Frequência 
(%) 

Velocidade do 
vento média 

(m/s) 

 

N 1,8 2,1 
NNE 3,6 1,3 
NE 0,0 0,0 

ENE 0,0 0,0 
E 0,0 0,0 

ESE 0,0 0,0 
SE 0,0 0,0 

SSE 0,0 0,0 
S 0,0 0,0 

SSO 0,0 0,0 
SO 3,6 1,7 

OSO 10,9 1,6 
O 5,5 1,3 

ONO 1,8 2,2 
NO 5,5 1,3 

NNO 3,6 1,4 
Calmas 63,6 <1,0 

 
 

Data Período de Referência Temperatura média (ºC) Humidade relativa média (%) 
27-05-2015 Diurno 28,1 36,5 

Sector Frequência 
(%) 

Velocidade do 
vento média 

(m/s) 

 

N 0,0 0,0 
NNE 0,0 0,0 
NE 0,0 0,0 

ENE 0,0 0,0 
E 0,0 0,0 

ESE 0,0 0,0 
SE 0,0 0,0 

SSE 1,9 1,4 
S 0,0 0,0 

SSO 0,0 0,0 
SO 3,8 1,3 

OSO 0,0 0,0 
O 3,8 2,1 

ONO 3,8 1,4 
NO 13,2 1,4 

NNO 5,7 2,1 
Calmas 67,9 <1,0 
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Data Período de Referência Temperatura média (ºC) Humidade relativa média (%) 
27-05-2015 Entardecer 24,7 55,1 

Sector Frequência 
(%) 

Velocidade do 
vento média 

(m/s) 

 

N 36,4 1,6 
NNE 1,8 1,2 
NE 0,0 0,0 

ENE 0,0 0,0 
E 0,0 0,0 

ESE 0,0 0,0 
SE 0,0 0,0 

SSE 0,0 0,0 
S 0,0 0,0 

SSO 0,0 0,0 
SO 0,0 0,0 

OSO 0,0 0,0 
O 0,0 0,0 

ONO 0,0 0,0 
NO 0,0 0,0 

NNO 20,0 1,6 
Calmas 41,8 <1,0 

 
 

Data Período de Referência Temperatura média (ºC) Humidade relativa média (%) 
27-05-2015 Noturno 17,4 77,9 

Sector Frequência 
(%) 

Velocidade do 
vento média 

(m/s) 

 

N 18,2 1,2 
NNE 0,0 0,0 
NE 0,0 0,0 

ENE 0,0 0,0 
E 0,0 0,0 

ESE 0,0 0,0 
SE 0,0 0,0 

SSE 0,0 0,0 
S 0,0 0,0 

SSO 0,0 0,0 
SO 0,0 0,0 

OSO 0,0 0,0 
O 0,0 0,0 

ONO 0,0 0,0 
NO 0,0 0,0 

NNO 0,0 0,0 
Calmas 81,8 <1,0 
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DADOS DE CONTAGEM DE TRÁFEGO 

 

 
 

Código de  Data da Início do período Tempo de Veículos Veículos 

Medição  medição  de medição contagem Ligeiros Pesados

R1 -  Med1 18-05-2015 15:55:15 0:15:00 22 4 0

R1 -  Med2 18-05-2015 16:10:55 0:15:00 23 4 0

R1 -  Med3 18-05-2015 16:26:51 0:15:00 18 3 0

R1 -  Med13 22-05-2015 13:42:17 0:15:00 21 2 0

R1 -  Med14 22-05-2015 13:57:33 0:15:00 25 0 0

R1 -  Med15 22-05-2015 14:13:09 0:15:00 26 3 0

R1 -  Med4 18-05-2015 17:00:31 0:15:00 27 2 0

R1 -  Med5 18-05-2015 17:17:09 0:15:00 26 0 0

R1 -  Med6 18-05-2015 17:33:27 0:15:00 23 1 0

R1 -  Med16 27-05-2015 12:02:31 0:15:00 20 1 0

R1 -  Med17 27-05-2015 12:17:55 0:15:00 25 1 0

R1 -  Med18 27-05-2015 12:33:08 0:15:00 31 0 0

R1 -  Med7 18-05-2015 21:49:46 0:15:00 17 0 0

R1 -  Med8 18-05-2015 22:05:17 0:15:00 8 2 0

R1 -  Med9 18-05-2015 22:20:59 0:15:00 9 0 0

R1 -  Med19 27-05-2015 21:32:27 0:15:00 10 0 0

R1 -  Med20 27-05-2015 21:52:50 0:15:00 9 0 0

R1 -  Med21 27-05-2015 22:09:21 0:15:00 8 0 0

R1 -  Med10 19-05-2015 00:03:37 0:15:00 5 0 0

R1 -  Med11 19-05-2015 00:19:11 0:15:00 3 0 0

R1 -  Med12 19-05-2015 00:35:22 0:15:00 2 0 0

R1 -  Med22 27-05-2015 23:01:20 0:15:00 3 0 0

R1 -  Med23 27-05-2015 23:16:59 0:15:00 4 0 0

R1 -  Med24 27-05-2015 23:33:42 0:15:00 5 0 0

Diurno

Ruído Residual

Entardecer

Noturno

Contagem de Tráfego Rodoviário

Avenida Sobral do Ilhô

Período de 

Amostragem
Motociclos

Diurno

Ruído Particular
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INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório refere-se à medição de vibrações realizada no dia 28 de Maio de 2015, para a 

avaliação, na área envolvente à “Pedreira de Granito N.º4837”, da influência em infraestruturas de 

vibrações provocadas por explosões ocorridas na mesma, no âmbito do procedimento de avaliação de 

impacte ambiental do projeto de ampliação da unidade extrativa, situada na freguesia de Cervães, 

concelho de Vila Verde, distrito de Braga.  

Foi, ainda, determinada a grandeza da onda sonora aérea produzida pelas explosões. 

 

METODOLOGIA DE MEDIÇÃO 

 

 Norma Portuguesa 2074 de 1983 – Avaliação da Influência em Construções de Vibrações Provocadas 

por Explosões ou Solicitações Similares. 

 

Observações: 

A Norma Portuguesa 2074 estabelece uma técnica de medição e fixa um critério de limitação de valores 

dos parâmetros característicos das vibrações produzidas por explosões, cravações de estacas e outras 

operações da mesma índole, tendo em vista os danos consequentes. Esta norma aplica-se a vibrações 

provocadas em construções destinadas a habitação, industriais e serviços, tomando em consideração a 

natureza do terreno de fundação, o tipo de construção e o número de solicitações por dia. 

De acordo com a Norma Portuguesa 2074 o transdutor deve ser fixado rigidamente ao elemento da 

estrutura solidário com a fundação e deve instalar-se para que uma das direções horizontais de medição 

coincida com a linha definida pelo ponto de medição e pela origem da solicitação. Deve obter-se um 

registo temporal das três componentes de velocidade da vibração que permite determinar o valor 

máximo a partir da seguinte expressão: 

𝑣𝑅 = 𝑚𝑎𝑥 |√𝑣𝑥
2(𝑡) + 𝑣𝑦

2(𝑡) + 𝑣𝑧
2(𝑡)| 

em que 𝑣𝑥
2(𝑡), 𝑣𝑦

2(𝑡), 𝑣𝑧
2(𝑡) são os valores das componentes da velocidade de vibração em função do 

tempo e 𝑣𝑅 é o valor máximo da velocidade que caracterizará a vibração. 

A Norma Portuguesa 2074 define que 𝑣𝑅 não deve exceder o valor limite, 𝑣𝐿 , sob pena de ocorrer 

fendilhação, danificando a construção. 

𝑣𝐿 = 𝛼. 𝛽. 𝛾  10−2  (𝑚. 𝑠−1) 

em que  é o coeficiente que tem em conta as características do terreno de fundação,  é o coeficiente 

que tem em conta o tipo de construção e é o coeficiente que tem em conta o número médio de 

solicitações diárias. 
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EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO 

 

SISMÓGRAFO 

Marca/Modelo/N.º de Série GeoSonics Inc./ SSU3000EZ+/8821 

Certificado de Calibração N.ºCACV897/12 de 6/8/2012 

Observações: A cópia do certificado de calibração é apresentada em anexo (vide Cópia do certificado de 

calibração do sismógrafo) 

 

CARACTERIZAÇÃO DA EXPLOSÃO 

 

CARACTERÍSTICAS DOS EXPLOSIVOS 

Tipo de explosivos Emulsão a granel e encartuchados 

Detonadores Nonel não elétrico 

CARACTERÍSTICAS DOS FUROS 

N.º furos por explosão 54 

Espaçamento (m) 2,5 

Profundidade (m) 11 

Afastamento (m) 2,5 

Diâmetro (mm) 60 

Inclinação (%) 5 

Carga total da explosão (Kg) 2519 de emulsão a granel e 75 de encartuchados 

REGISTO FOTOGRÁFICO 

  

Local de rebentamento 
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LOCAL DE MEDIÇÃO 

 

LOCAL DE MEDIÇÃO TIPO DE RECETOR 
COORDENADAS 

(DATUM 73 – HAYFORD GAUSS IPCC) 

DISTÂNCIA APROXIMADA AO 

LOCAL DE REBENTAMENTO 

(m) 

V1 
Moradia 

Unifamiliar 
M: 33554 
P: 214609 

270 

REGISTO FOTOGRÁFICO 

  

Observações: A medição foi realizada na soleira do edifício avaliado, vide Carta n.º 1 em Anexo. 

 

RESULTADOS 

 

EVENTO 

Data  28 de Maio de 2015 

Hora (hh:mm:ss) 11:44:11 

Valor máximo da velocidade de vibração (mm/s) 4,00 

Pico de pressão sonora (dB) 106 

Observações: Os registos das medições emitidos pelo sismógrafo para o período de ocorrência das 

explosões monitorizadas são apresentados em Anexo. 
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ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Segundo a NP 2074 de 1983, e considerando que a tipologia das habitações na vizinhança da pedreira em 

análise se insere na classificação de construções correntes (=1), que o terreno na área em estudo possui 

características de rochas e solos coerentes rijos (=2) e que ocorrem menos de 3 explosões por dia (), 

o valor máximo da velocidade de vibração a não exceder é de L=20 mm/s (L=m/s

Na “Pedreira de Granito n.º4837” é expectável a realização, em média, de 2 rebentamentos por mês, não 

estando disponível qualquer contabilização do número de pegas em pedreiras vizinhas. A pega de fogo 

monitorizada ocorreu às 11h44m do dia 28 de Maio de 2015.

O valor registado foi de 4,00 mm/s, sendo desta forma, inferior ao valor limite de 20 mm/s. 

Deste modo pode concluir-se que o rebentamento avaliado cumpriu o estabelecido na Norma 

Portuguesa 2074 de 1983, não sendo geradoras de vibrações suscetíveis de causar fendilhação, não 

danificando as construções situadas na vizinhança da pedreira em análise. 

A onda sonora mais elevada registada gerou um valor máximo de 106dB. Não existe um valor limite 

definido na legislação portuguesa para a onda sonora provocada por explosões, no entanto para avaliar a 

sua ordem de grandeza o valor obtido pode ser comparado com o valor limite proposto pelo 

regulamento federal dos Estados Unidos da América, de 133dB, para zonas habitacionais (Code of Federal 

Regulations - Title 30: Mineral Resources - 30 CFR 817.67 - Use of explosives: Control of adverse effects, 

1983), verificando-se que neste caso é inferior. 
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ANEXOS 

 

 CARTA N.º 1 – LOCALIZAÇÃO DE MEDIÇÃO 

 CÓPIA DO CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DO SISMÓGRAFO 

 CÓPIA DOS REGISTOS DE MEDIÇÃO EMITIDOS PELO SISMÓGRAFO 
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CARTA N.º 1 – LOCALIZAÇÃO DE MEDIÇÃO 

 
  



DATA: Junho 2015

ELABORADO POR:
Monitar, Lda

ESCALA: 

CARTA N.º 1

TÍTULO:
Local de medição
Medição de vibrações (avaliação da influência em infra-estruturas de vibrações provocadas
 por explosões) no âmbito do estudo de impacte ambiental do projeto de ampliação da pedreira 
de granito n.º 4839 - "ASA Pedreiras, LDA."

Local de rebentamento

V1

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS,
USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User
Community

µ
1:3 500

Local de medição V1

Legenda
Local de rebentamento

! Local de medição
Proposta de área a licenciar
Área licenciada provisória
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CÓPIA DO CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DO SISMÓGRAFO 
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Metrologia Electro-Física

Data de Emissão: Certificado nº. CACV897/12 Página

Equipamento SISMÓGRAFO
Unidade de Leitura

Marca: GEOSONICS Nº de série: 8821/4166
Modelo: SSU 3000EZ+ Nº de ident.: ---

Geofone
Marca: --- Nº de série: 8821
Modelo: --- Nº de ident.: ---

Microfone
Marca: --- Nº de série: 8821
Modelo: --- Nº de ident.: ---

Cliente MONITAR, Lda.
Edifício Santa Eulália, nº 52 - Loja Z
3500-691 Viseu

Data de
Calibração

Condições Temperatura: ºC Humidade relativa: %HR Pressão atmosférica: kPa
Ambientais

Procedimento

Rastreabilidade Sensibilidade de Vibração, Acelerómetro padrão PCB 301A11 rastreado ao PTB (Alemanha).

Estado do
equipamento

Resultados

Nível de pressão sonora, Brüel & Kjær, Nærum (Denmark).

A incerteza expandida apresentada, está expressa pela incerteza-padrão multiplicada pelo 
factor de expansão k=2, o qual para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade 
de, aproximadamente, 95%. A incerteza foi calculada de acordo com o documento EA-4/02.

PO.M-DM/VIB 01 (Ed. C); PO.M-DM/ACUS 01 (Ed. D).

2012-08-06

2012-08-06

Não foram identificados aspectos relevantes que afectassem os resultados.

Tempo e Frequência, Hewlett Packard 58503A, rastreado ao Instituto Português da Qualidade 
(IPQ), Portugal.

Encontram-se apresentados na(s) folha(s) em anexo.

Instalações 

de Oeiras Certificado de calibração

1 3de

100,124,3 48

Tensão alternada, Fluke 5790A, Fluke A40 / A40A, rastreado à Fluke, Kassel (Deutschland - 
DKD).

Calibrado por

Emídio Santos

Responsável pela Validação

Luís Ferreira (Responsável Técnico)
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CÓPIA DOS REGISTOS DE MEDIÇÃO EMITIDOS PELO SISMÓGRAFO 

 
  



 

 

   Printed: Junho 2, 2015  File: evenl022.ev3  (GeoSonics Inc. Analysis v6.3.37)

SN: 8821  v2.74
Date: 28.05.2015   Time: 11:44:11
Event: 22 Record Time: 5,0 s
Client:   
Operation:   
Location:   
Distance: 0,
Operator:   
Comment:   
Trigger Level: 0,13 mm/s

100 db

Additional Info: 
  
  
  

Summary Data
L T V

PPV (mm/s) 3,68 2,48 3,24
PD (.01mm) 1,80 1,88 2,82
PPA (g) 0,072 0,046 0,059
FREQ (Hz) 33,3 13,5 16,1
Resultant PPV: 4,00 mm/s
Peak Air Pressure:                     106 db

0,0 psi

Shaketable Calibrated: 12.09.2008
By: GeoSonics Inc.

359 Northgate Drive
Warrendale, PA 15086 U.S.A.
TEL: 724.934.2900  FAX: 724.934.2999

R

S

CAL0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8

SN: 8821  v2.74

          Sound   = +/- 0,0023 psi
          Seismic = +/- 0,16 mm/s
          Time    = 0,100 s
          Resultant Waveform Graph Scale:

Resultant Waveform
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Anexos da Geologia e Geomorfologia (anexos do relatório da especialidade) 
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ANEXO I 
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DESENHO 1 

CARTA TOPOGRÁFICA 
Localização da área em estudo na Carta Topográfica à escala original de 1/25000, extracto da Folha 55 – Carapeços (Barcelos). 

 

Localização da área em estudo 
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LEGENDA:  

 

2- Orla Ocidental 3- Orla Algarvia 4- Zona Centro Ibérica (1 – Trás-os-Montes, 2 – Douro-Beiras, 3 – 

Bordo Sudoeste) 5 – Zona de Ossa Morena (4 – Faixa blastomilonítica Espinho – Tomar – Campo Maior, 

5 – Alter do Chão – Elvas, 6 – Estremoz – Barrancos, 7 – Montemor – Ficalho, 8 – Maciço de Beja) 6- 

Zona Sul Portuguesa (9 – Antiforma do Pulo do Lobo, 10 – Faixa Piritosa, 11 – sector Sudoeste) 7- 

Terrenos Alóctones (12 – Parautoctone, 13 – Morais – Bragança, 14 – Vila Nune – Valença, 15 – Beja – 

Acebuches) 

 

 

DESENHO 2 

CARTA TECTONO-ESTRATIGRÁFICA 
Localização da área em estudo no esquema tectono-estrutural da Carta Geológica de 

Portugal à escala original de 1/500 000 (extraída de Oliveira et alia, 1992). 
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DESENHO 3 

CARTA GEOLÓGICA 
Localização da área em estudo na Carta Geológica à escala original de 1/50000, extracto da Folha 5-C (Barcelos).  

 

Localização da área em estudo 

Legenda 

Área em estudo 
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DESENHO 4 

CARTA NEOTECTÓNICA 
Localização da área em estudo na Carta Neotectónica de Portugal à escala original de 1/1 000 000 (Cabral, 1993) 

 

Localização da área em estudo 

Legenda 

Área em estudo 
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DESENHO 5 A 

ZONAS SÍSMICAS PROPOSTAS PELO RSAEEP 
Localização da área em estudo na Carta das Zonas Sísmicas propostas pelo 

“Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes” 

(Decreto-Lei nº 235/83 de 31 de Maio de 1983). 

 

Sistema de Coordenadas: Lisboa Hayford Gauss IGeoE 

Projecção: Transverse Mercator 

Datum Lisboa; Origem N300000; E200000 
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DESENHO 5 B 

CARTA DE INTENSIDADES SÍSMICAS MÁXIMAS 
Localização da área em estudo na Carta das Intensidades Sísmicas Máximas 

observadas em Portugal Continental no período entre 1901 e 1971 (Escala de Mercalli 

Modificada). 

 

Sistema de Coordenadas: Lisboa Hayford Gauss IGeoE 

Projecção: Transverse Mercator 

Datum Lisboa; Origem N300000; E200000 
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DESENHO 5 C 

CARTA DE ISOLINHAS DE ACELERAÇÃO MÁXIMA 
Localização da área em estudo na Carta das Isolinhas de Aceleração Máxima para um 

período de retorno de 1000 anos (unidades em cm/s
2
). 

 

Sistema de Coordenadas: Lisboa Hayford Gauss IGeoE 

Projecção: Transverse Mercator 

Datum Lisboa; Origem N300000; E200000 
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DESENHO 5 D 

CARTA DE ISOLINHAS DE VELOCIDADE MÁXIMA 
Localização da área em estudo na Carta das Isolinhas de Velocidade Máxima para um 

período de retorno de 1000 anos (unidades em cm/s). 

 

 

Sistema de Coordenadas: Lisboa Hayford Gauss IGeoE 

Projecção: Transverse Mercator 

Datum Lisboa; Origem N300000; E200000 
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DESENHO 5 E 

CARTA DE ISOLINHAS DE DESLOCAMENTO MÁXIMO 
Localização da área em estudo na Carta das Isolinhas de Deslocamento Máximo para 

um período de retorno de 1000 anos (unidades em cm). 

 

Sistema de Coordenadas: Lisboa Hayford Gauss IGeoE 

Projecção: Transverse Mercator 

Datum Lisboa; Origem N300000; E200000 
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DESENHO 6 

MAPA DAS ESTAÇÕES GEOLÓGICAS 
Enquadramento da área em estudo com a marcação das estação geológicas. 

 

Localização da área em estudo 

Legenda 

#1 

#4 

#2 

#3 

#1 Estação Geológica 
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ANEXO II 

ESTUDO GEOLÓGICO - ESTRUTURAL 
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Figura 1 - Estereograma com a representação das principais famílias de fracturas que 

afectam o maciço da pedreira de Ilhô - Cervães, Vila Verde. 

 

 

 

 

Lower hemisphere - Pedreira de ILHÔ
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Figura 2 - Estereograma com a representação das principais famílias de fracturas 

registado na Estação 1 (#1) na pedreira de Ilhô. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lower hemisphere - Pedreira de ILHÔ - #1

N=24
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Figura 3 - Estereograma com a representação das principais famílias de fracturas 

registado na Estação 2 (#2) na pedreira de Ilhô. 

 

Lower hemisphere - Pedreira de ILHÔ - #2
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DOCUMENTOS FOTOGRÁFICOS 

 



 1503050 
Fator Ambiental de Geologia e Geomorfologia 
Projeto para a Ampliação da Pedreira nº 4837 - Ilhô 
Cervães, Vila Verde 
ASA PEDREIRAS, LDA. 
 

Página nº 1 de 5 

 1503050_gg_documentos fotográficos_24abr15 12-12-2015 

 

 

CONGEO, Consultores de Geologia, Lda. � Rua Dr. Ribeiro Magalhães, 89 2ºEsq-Tras, Santa Marinha 

4400 - 285 VILA NOVA DE GAIA � 351 222 434 999 � congeo.consultores@congeo.pt 
mod_congeo_txt_01 

CONGEO
consultores de geologia, lda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 1 - Vista panorâmica sobre a área da pedreira de Ilhô, Cervães. É possível 

observar a unidade de transformação de matéria-prima (britadeira) e parte da frente de 

exploração actualmente activa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 2 - Aspecto macroscópico da rocha granítica explorada na área da pedreira 

de Ilhô, Cervães. 
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Fotografia 3 - Presença de um encrave de cor escura na rocha granítica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 4 - Aspecto da superfície de alteração da rocha granítica, que ocorre na 

área em estudo. A espessura da camada de material orgânico não ultrapassa 1 metro.  

 

 

ENCRAVE 

Zona alterada 

Rocha Granítica 



 1503050 
Fator Ambiental de Geologia e Geomorfologia 
Projeto para a Ampliação da Pedreira nº 4837 - Ilhô 
Cervães, Vila Verde 
ASA PEDREIRAS, LDA. 
 

Página nº 3 de 5 

 1503050_gg_documentos fotográficos_24abr15 12-12-2015 

 

 

CONGEO, Consultores de Geologia, Lda. � Rua Dr. Ribeiro Magalhães, 89 2ºEsq-Tras, Santa Marinha 

4400 - 285 VILA NOVA DE GAIA � 351 222 434 999 � congeo.consultores@congeo.pt 
mod_congeo_txt_01 

CONGEO
consultores de geologia, lda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 5 - Panorâmica do afloramento que ocorre no limite norte da área de 

exploração (#1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 6 - Outro aspecto do afloramento em #1, no qual se pode observar estrias 

de movimento e circulação de óxidos no plano da fractura. 

 

(N 73º; 72º SE) 

Plano de Falha 
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Fotografia 7 - Pormenor do plano de falha que ocorre em #1, onde se observa a 

presença de "slickensides" acompanhadas por "degraus", que marcam o movimento 

entre os dois blocos da falha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 8 - Panorâmica do afloramento granítico em #2. 
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Fotografia 9 - Pormenor da fracturação N 70º E que afecta o afloramento em #2. 
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DESENHO 1 

CARTA DA REDE DE DRENAGEM 
Carta da Rede de Drenagem com a localização dos pontos de água inventariados, assim como os que se encontram na cartografia utilizada. 

Carta Topográfica Militar à escala original 1/25000, extracto da Folha 55 – Carapeços (Barcelos). 

 

Localização da área em estudo 
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DESENHO 2 

CARTA GEOLÓGICA 
Localização da área em estudo na Carta Geológica à escala original de 1/50000, extracto da Folha 5-C (Barcelos).  

 

Localização da área em estudo 

Legenda 

Área em estudo 
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DESENHO 3 

CARTA HIDROGEOLÓGICA 
Localização da área em estudo na Carta Hidrogeológica de Portugal à escala original de 1/200000, extracto da Folha 1.  

 

Localização da área em estudo 

Legenda 

Área em estudo 
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Fotografia 1 - Furo vertical (PA-2), pertença da ASA PEDREIRAS, Lda. 
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Fotografia 2 - Fontanário (PA-3) localizado a jusante da área em estudo. 
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DESENHO 1 

CARTA HIPSOMÉTRICA 
Carta Hipsométrica para os concelhos de Vila Verde e Barcelos com realce para a localização da área em estudo. (www.sniamb.apambiente.pt/webatlas) 

 

Localização da área em estudo 
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DESENHO 2 

CARTA DA REDE DE DRENAGEM 
Carta da Rede de Drenagem com a localização dos pontos de água inventariados. 

Carta Topográfica Militar à escala original 1/25000, extracto da Folha 55 – Carapeços (Barcelos). 

 

Localização da área em estudo 
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Anexos dos Sistemas Biológicos (anexos do relatório da especialidade)  







ANEXO 

 

 

Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (2006) - LVVP 

 

Extinto (EX) – Um taxon para o qual não existe dúvida razoável de que o último 

indivíduo morreu. Um taxon está presumivelmente Extinto quando falharam todas as 

tentativas exaustivas parta encontrar um indivíduo em habitats conhecidos e 

potenciais, em períodos apropriados (do dia, estação e ano), realizadas em toda a sua 

área de distribuição histórica. As prospecções devem ser feitas durante um período de 

tempo adequado ao ciclo de vida e forma biológica do taxon em questão. 

 

Regionalmente extinto (RE) – Um taxon está regionalmente extinto quando não 

restam dúvidas de que o último indivíduo potencialmente capaz de se reproduzir no 

interior da região morreu ou desapareceu da mesma ou, tratando-se de um taxon 

visitante, o último indivíduo morreu ou desapareceu da região. 

 

Extinto na Natureza (EW) – Um taxon considera-se Extinto na Natureza quando é 

dado como apenas sobrevivendo em cultivo, cativeiro ou como uma população (ou 

populações) naturalizada fora da sua área de distribuição original. Um taxon está 

presumivelmente Extinto na Natureza quando falharam todas as tentativas exaustivas 

para encontrar um indivíduo em habitats conhecidos e potenciais, em períodos 

apropriados (do dia, estação e ano), realizadas em toda a sua área de distribuição 

histórica. As prospecções devem ser feitas durante um período de tempo adequado ao 

ciclo de vida e forma biológica do taxon em questão. 

 

Criticamente em Perigo (CR) – Um taxon considera-se Criticamente em Perigo 

quando as melhores evidências disponíveis indicam que se cumpre qualquer um dos 

critérios A a E para Criticamente em Perigo, pelo que se considera como que 

enfrentando um risco de extinção na Natureza extremamente elevado. 

 

Em perigo (EN) - Um taxon considera-se Em Perigo quando as melhores evidências 

disponíveis indicam que se cumpre qualquer um dos critérios A a E para Em perigo, 

pelo que se considera como enfrentando um risco de extinção na Natureza muito 

elevado. 

 



Vulnerável (VU) - Um taxon considera-se Vulnerável quando as melhores evidências 

disponíveis indicam que se cumpre qualquer um dos critérios A a E para Vulnerável 

pelo que se considera como enfrentando um risco de extinção na Natureza elevado. 

 

Quase Ameaçado (NT) - Um taxon considera-se Quase Ameaçado quando, tendo 

sido avaliado pelos critérios, não se qualifica actualmente como Criticamente em 

Perigo, Em perigo ou Vulnerável, sendo no entanto provável que lhe venha a ser 

atribuída uma categoria de ameaça num futuro próximo. 

 

Pouco Preocupante (LC) - Um taxon considera-se Pouco Preocupante quando, tendo 

sido avaliado pelos critérios, não se classifica como nenhuma das categorias 

Criticamente em Perigo, Em perigo, Vulnerável ou, Quase Ameaçado. Taxa de 

distribuição ampla e abundantes são incluídos nesta categoria. 

 

Informação Insuficiente (DD) - Um taxon considera-se com Informação Insuficiente 

quando não há informação adequada (ainda que possa ter sido alvo de estudos e 

alguns aspectos serem bem conhecidos) para fazer uma avaliação directa ou indirecta 

do seu risco de extinção, com base na sua distribuição e/ou estatuto da população. 

Não constitui, por isso, uma categoria de ameaça. 

 

Não Aplicável (NA) – Categoria de um taxon que não reúne as condições julgadas 

necessárias para ser avaliado a nível regional. 

 

Não Avaliado (NE) – Um taxon considera-se Não Avaliado quando não foi avaliado 

pelos presentes critérios. 

 

A Convenção da Vida Selvagem e dos Habitats Naturais da Europa (Convenção de 

Berna - ratificada por Portugal pelo D. L. 316/89 de 22 de Setembro) dedica especial 

atenção a espécies e habitats cuja conservação exige a cooperação de diversos 

estados, em particular às espécies ameaçadas de extinção e vulneráveis, incluindo os 

endemismos e os migradores.  

Anexos 

II - Anexo II – espécies de fauna estritamente protegidas; 

III - Anexo III – espécies protegidas da fauna; 

 

A Directiva Aves (Directiva 79/409/CEE - transposta para Portugal pelo D.L. 75/91 de 

14 de Fevereiro e mais tarde através do D.L. 140/99 de 24 Abril) relativa 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 seu 

objectivo é a protecção, gestão e controlo dessas espécies, regulamentando a sua 

exploração. Para isso prevê a criação de Zonas de Protecção Especial (ZPE’s), para 

as espécies consideradas prioritárias, ou seja, as listadas no seu Anexo I. 

 

Directiva de Bona (1992), em particular os anexos II, IV e V, 

Anexos: 

II - Anexo II – espécies de animais e de vegetais de interesse comunitário cuja 

conservação requer a designação de zonas especiais de conservação; 

IV - Anexo IV - espécies de animais e de vegetais de interesse comunitário que 

exigem uma protecção rigorosa; 

V - Anexo V - espécies de animais e de vegetais de interesse comunitário cuja 

captura ou colheita na natureza e exploração podem ser objecto de medidas de 

gestão. 

 

CITES - As espécies contempladas na CITES encontram-se inscritas em três anexos 

(I; II e III) pelo Secretariado Internacional e em quatro anexos (A, B, C e D) pela União 

Europeia, consoante o grau de protecção. 

Anexo A – espécies em perigo de extinção; espécies cujo comércio é permitido 

em condições excepcionais. 
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1. SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 
 

1.1 Descrição do Projecto e Objectivos 

O presente relatório constitui o Relatório Final do EIA – Vertente Patrimonial, da 

Pedreira de Ilhô em Cervães, elaborado pela empresa GEOARQUE, com a direcção 

científica da Arqueóloga Sílvia Renata e Paula Perdigão, sob a coordenação da 

empresa GEORENO, e tem como objectivo principal a identificação de elementos 

patrimoniais, nas vertentes arqueológica, histórica e edificada (construída e 

etnográfica), que se encontrem na área a ser afecta pela ampliação da pedreira, 

tendo em vista a identificação de eventuais impactes negativos e a preconização 

das necessárias medidas minimizadoras. 

 

1.2 Definição da Área de Estudo  

O projecto em análise localiza-se no distrito de Braga, no concelho de Vila Verde, 

freguesia de Cervães, no lugar de Ilhô. 

O projecto, com uma extensão total de cerca de 15,9ha, apresenta a estudo a 

ampliação da área de lavra da pedreira, tendo em vista a sua viabilização.   

 

1.3 Caracterização do Projecto 

O projecto em análise visa a caracterização patrimonial da zona da pedreira de 

Ilhô. Esta pedreira de exploração de inertes insere-se numa área geográfico onde 

abundam grandes áreas de eucaliptal e pinhal, sendo que o substrato rochoso 

aflora, em grandes áreas, à superfície dos solos. 
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1.4 Metodologia Utilizada 

Os dados ora apresentados baseiam-se numa pesquisa bibliográfica tão completa e 

exaustiva quanto possível, realizada em obras e artigos da especialidade, incluindo 

o Plano Director Municipal do Concelho de Vila Verde, várias monografias locais e a 

Base de Dados do Instituto Português de Arqueologia. Realizou-se ainda uma 

análise atenta da toponímia e micro toponímia que pudesse sugerir a existência de 

ocupação humana. 

À fase de pesquisa bibliográfica e institucional, sucedeu-se a realização da 

prospecção arqueológica sistemática, utilizando-se fiadas, adaptadas às condições 

do terreno e do coberto vegetal, distanciadas entre si cerca de 15/20 metros. 

As áreas prospectadas foram alvo de registo fotográfico e com base cartográfica, 

à escala 1:25 000 e 1:2 000. 

Realizou-se ainda a consulta de bibliografia específica face aos trabalhos de 

investigação desenvolvidos na área em estudo, nomeadamente o levantamento 

arqueológico do concelho de Vila Verde do DR. Francisco Sande Lemos. 

 

 

1.5 Entidades e Investigadores Contactados  

 
Na elaboração do presente estudo, tendente à recolha de dados, foram 

contactadas as seguintes entidades: 

 
Direcção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano 

Consulta do Plano Director Municipal de Vila Verde 

Instituto Português de Arqueologia 
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Pedido de Autorização de Trabalhos Arqueológicos, consulta da base de 

dados Endovélico 

Pedido de informações aos técnicos da Extensão do IPA de Vila do Conde 

Instituto Português do Património Arquitectónico 

 Consulta do site www.ippar.pt  
 

 Pedido de informações sobre o património cultural na área do projecto à 

Direcção Regional do Porto 

 
Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais 
 
 Consulta do site www.monumentos.pt  
 
 
Câmara Municipal de Vila Verde 
 

Eng. José Bezerra - Pedido de informações relativo ao património existente 

na área em estudo 

 
 

1.6 Restrições Legais 

Os imóveis classificados como Monumento Nacional e de Interesse Público, são 

imóveis cuja valorização e conservação estão sob tutela do IPPAR. Os imóveis 

classificados com Valor Concelhio são promovidos pelas autarquias locais ou pelo 

IPPAR por serem imóveis com interesse regional ou local. Como tal, qualquer obra 

de alteração ou conservação nos imóveis acima referidos necessitam de 

autorização expressa do IPPAR. O mesmo sucede se forem obras que interfiram 

nas Zonas Especiais de Protecção (ZEP). Salienta-se ainda, que as obras de 

conservação ou alteração em imóveis classificados de Valor Concelhio, necessitam 

de autorização das Câmaras Municipais correspondentes.  
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No presente estudo, não foi detectado nenhum elemento patrimonial que disponha 

de qualquer tipo de classificação, na envolvente directa da pedreira. Apesar do 

referido, regista-se nas proximidades da mesma o Santuário do Bom Despacho, o 

qual se encontra em vias de classificação, constando por isso da carta de 

condicionantes do P.D.M. No entanto a distância a que o mesmo se encontra da 

pedreira é a suficiente para que não registem impactes directos sobre o 

mencionado santuário. 

 

1.7 Prazo de Execução 

O presente trabalho foi realizado no decorrer dos meses de Julho e Agosto de 

2005. 

 

1.8 Caracterização Histórica 

O concelho de Vila Verde encontra-se inserido no distrito de Braga, é limitado a 

Norte pelo concelho de Ponte da Barca, a Oeste pelo concelho de Barcelos e Ponte 

de Lima, a Este por Terras de Bouro e a Sudoeste pelos concelhos de Braga e 

Amares, dos quais fica separado pelos rios Homem e Cávado. 

Em termos de ocupação humana, é sobejamente conhecida a ocupação pré histórica 

do concelho atestada pelos vários megálitos identificados e estudados como é o 

caso dos existentes no Monte do Borrelho. A geografia da região com abundantes 

cursos de água, favorecia o estabelecimentos de diversos povos, espalhados pelos 

montes e outeiros, mais ou menos dispersos. Estes castros, castelos e citânias, 

como a de S. Julião, são a prova desta ocupação, que em alguns casos conseguiram 

sobreviver à chegada dos romanos. Em alguns destes sítios arqueológicos é possível 

verificar a aculturação com os costumes romanos como em Barbudo e S. Julião, 

noutros, é claro o abandono. A presença romana em território minhoto é 
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significativa, sendo conhecidas as vias romanas e as pontes por estes construídas, 

tais como as fundações da Ponte Velha de Goães e Caldelas. 

Após a queda do império, as ditas invasões bárbaras traduziram-se num retrocesso 

da malha urbana e da riqueza material das populações do concelho, que se 

aglutinaram em povoados fortificados de cariz medieval, como o Castelo roqueiro 

de Aboim, a atalaia do Borrelho ou o local fortificado de S. Miguel de Prado.  

No século XVIII a riqueza e ostentação voltam às povoações de Vila Verde, 

construindo-se diversos solares de arquitectura claramente barroca como ainda é 

possível observar-se no Solar da Casa da Madalena, o Solar dos Febros, Igreja de 

Soutelo e a Capela de S. Miguel-o-Anjo. Posteriormente, à traça barroca sucede-se 

a traça românica acompanhando uma sucessiva abertura socio-económica atestada 

especialmente em Torres e Igrejas. 

O desenvolvimento da freguesia de Vila Verde, permitiu-lhe obter a distinção de 

sede do concelho de Vila Chã ainda durante o século XVII, vindo a ser elevada a 

concelho em 24 de Outubro de 1855. 
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1.9 Área de ampliação da pedreira 

A área de ampliação da zona da 

exploração da Pedreira abarca 

15,9ha.    

De salientar que se efectuou a 

prospecção arqueológica sistemática 

nas zonas previstas para ampliação 

da pedreira (ANEXO II).  

As áreas prospectadas são 

compostas por uma paisagem mista, 

constituída por tojos de altura 

elevada, eucaliptos e vegetação 

variada. Verificou-se igualmente que 

a camada humosa é reduzida, sendo 

que os afloramentos graníticos 

afloram frequentemente à 

superfície. Além da prospecção 

realizada na área de ampliação da 

pedreira foram ainda percorridos os 

caminhos e analisados os cortes 

existentes, pois a falta de 

visibilidade da superfície dos solos 

na área em questão, dificultou a 

realização do trabalho arqueológico. 

Desta forma, tentou-se assim colmatar eventuais lacunas na prospecção efectuada.  
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1.10 Dados obtidos 

 

Através da pesquisa bibliográfica e 

do trabalho de campo efectuado não 

foram identificados quaisquer 

elementos patrimoniais edificados, 

arqueológicos ou etnográficos na 

área de ampliação da zona da 

Pedreira em análise, a qual abrange 

um total de 15,9 ha.  
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1.11 Ficha de Sítio / Trabalho Arqueológico 

Ficha de Sítio / Trabalho Arqueológico 

Sítio n.º: 01 Designação: Pedreira de Ilhô Tipo de Património:  

Distrito: Braga Concelho: Vila Verde 

Freguesia: Cervães Lugar: Ilhô 

Designação do Projecto: 
Pedreira de Ilhô 

C.M.P. n.º: 55 Coordenadas:  Longitude W: M= 53850 Latitude P: 460580 

Localização do Projecto: Localiza-se junto à povoação do Bom Despacho, perto do campo de futebol 

Tipo de Sítio: Pedreira Cronologia:  

Valor Patrimonial: 

Descrição do Sítio: A área de ampliação da pedreira conjuga uma paisagem constituída por tojos, 
silvas, eucaliptal, vegetação rasteira e afloramentos graníticos de superfície.  

Impacte Expectável:  

Bibliografia:  

Proprietários: ASA, Pedreiras, Lda Legislação: Inexistente 

Classificação: Inexistente Uso do Solo: Florestal 

Estado de Conservação:  Protecção / Vigilância: Inexistente 

Ameaças:  

Acessos: Entrando em Cervães, passando o campo de futebol, a pedreira localiza-se do lado direito. 

Espólio - Descrição: Não foi identificado 

Local de Depósito: Não foi recolhido 

Trabalho Arqueológico Anual - Arqueólogo responsável: Sílvia Renata e Paula Perdigão 

Tipo de Trabalho: Levantamento / Prospecção 

Datas: Início:  Julho Fim: Agosto Duração: 15 dias 

Projecto de Investigação: Estudo de Impacte Ambiental 

Objectivos: Pretendeu-se através deste estudo identificar eventuais vestígios arqueológicos e 
elementos patrimoniais existentes na área afecta ao projecto, bem como precaver a sua destruição. 

Resultados: Após realização do trabalho de campo, não foram identificados vestígios ou contextos 
arqueológicos na área de incidência directa do projecto.  
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Ficha de Sítio / Trabalho Arqueológico 

Sítio n.º: 02 Designação: Santuário do Bom Despacho Tipo de Património: Religioso 

Distrito: Braga Concelho: Vila Verde 

Freguesia: Cervães Lugar: Bom Despacho 

Designação do Projecto: 
Pedreira de Ilhô 

C.M.P. n.º: 55 Coordenadas:  Longitude W: M=  Latitude P:  

Localização do Projecto: Localiza-se a cerca de 70 metros a Sudeste da pedreira em estudo 

Tipo de Sítio: Santuário Cronologia: Séc. XVII 

Valor Patrimonial: Elevado 

Descrição do Sítio: Santuário pintado de branco com fachada tipicamente minhota, de contornos 
harmoniosos a que dois altos campanários conferem um aspecto algo imponente. De planta 
rectangular a imponência do Santuário caracteriza-se em parte pelo retábulo de talha dourada que 
remata o conjunto da capela –mor.  

Impacte Expectável: Impacte visual causado pelas frentes de laboração da pedreira 

Bibliografia:  

Proprietários:  Legislação:  

Classificação: Em vias de classificação Despacho de 
7 de Novembro de 1995 

Uso do Solo:  

Estado de Conservação: Bom Protecção / Vigilância:  

Ameaças: Ampliação da área de lavra da pedreira 

Acessos: Entrando em Cervães,  o santuário localiza-se no topo de uma cortada do lado direito. Tem 
placas indicadoras de direcção 

Espólio - Descrição:  

Local de Depósito:  

Trabalho Arqueológico Anual - Arqueólogo responsável: Sílvia Renata e Paula Perdigão 

Tipo de Trabalho: Levantamento / Prospecção 

Datas: Início:  Julho Fim: Agosto Duração: 15 dias 

Projecto de Investigação: Estudo de Impacte Ambiental 

Objectivos: Pretendeu-se através deste estudo identificar eventuais vestígios arqueológicos e 
elementos patrimoniais existentes na área afecta ao projecto, bem como precaver a sua destruição. 

Resultados: Após realização do trabalho de campo, foi possível aferir a existência de impactes 
indirectos sobre este elemento patrimonial  

 



   

 

GeoArquE  

Consultores na Área do Património Cultural, Lda 

EIA 
Relatório da Vertente Patrimonial 

Pedreira de Ilhô 

Projecto de Execução 
Agosto de 2005 

 

 12

 
2. ANÁLISE DE IMPACTES 
 

A análise efectuada no presente capítulo tem por base os dados expostos da 

Situação de Referência.  

De salientar que a identificação, análise e avaliação de impactes efectuadas tem 

por base a metodologia genérica utilizadas nos EIA’s, procurando-se assim 

efectuar a integração de um trabalho estritamente de foro arqueológico numa 

estrutura do EIA legalmente definida. 

 

Ficha de Identificação e Avaliação de Impactes 

Sítio n.º: 2 Designação: Santuário do Bom 
Despacho 

Tipo de Património: Religioso 

Distrito: Braga Concelho: Vila Verde 

Freguesia: Cervães Lugar:  Bom Despacho 

Designação do Projecto: 
Pedreira de Ilhô 

C.M.P. n. º: 55 Coordenadas:  Longitude W: M=  Latitude N: P=  

Coordenadas Projecto - Datum Lisboa:  Longitude W: M= Latitude N: P=  

Localização no Projecto: Localiza-se a cerca de 70 metros a Sudeste da pedreira em estudo 

Tipo de Sítio:  Santuário Cronologia: Séc. XVII 

Valor Patrimonial: Elevado 

Descrição do Sítio: Santuário pintado de branco com fachada tipicamente minhota, de contornos 
harmoniosos a que dois altos campanários conferem um aspecto algo imponente. De planta 
rectangular a imponência do Santuário caracteriza-se em parte pelo retábulo de talha dourada que 
remata o conjunto da capela – mor. 

Impacte Expectável / Fase (Construção/Exploração): Face à localização deste Santuário são expectáveis 
impactes indirectos na fase de laboração da pedreira nas frentes mais próximas do santuário 

Tipo 
(Indirecto/Directo) 

Natureza 
(Negativo/Positivo) 

Magnitude 
(Baixa/Média/Elevada) 

Duração 
(Temporário/Permanente) 

Reversibilidade 
(Reversível/Irreversível) 

Significância 
(Baixa/Média/Elevada) 

Indirecto Negativa Elevada Permanente Reversível Média 
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3. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
 

Apesar da inexistência de impactes negativos sobre elementos patrimoniais na área 

em estudo (considere-se como a área em estudo a área de ampliação da pedreira) 

consideramos importante a realização, enquanto medida minimizadora, do 

acompanhamento, por um arqueólogo, da desmatação e decapagem da área da 

pedreira a ampliar e onde ainda se encontra vegetação, pois existe sempre a 

possibilidade do subsolo “esconder” elementos com interesse arqueológico, que 

poderão ser detectados no decorrer das referidas fases, pois estas proporcionam 

melhores condições de visibilidade dos terrenos, facilitando assim a identificação 

de eventuais vestígios arqueológicos.  

 

Apesar de não terem sido identificados elementos patrimoniais na área de 

incidência directa do projecto, ressalva-

se a existência do Santuário do Bom 

Despacho, localizado a cerca de 70 

metros para Sudeste da pedreira, Apesar 

deste de não sofrer impactes directos, 

estará sujeito ao impacte visual das 

frentes de laboração da pedreira. Deste 

modo, considera-se pertinente considerar 

a hipótese da criação de uma barreira 

visual, entre a pedreira e o santuário, 

com o recurso a árvores de grande porte, 

considerando-se que esse aspecto poderá contribuir em grande parte para 

harmonizar os dois espaços. 
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4. ADVERSIDADES AO CONHECIMENTO 

 

A maior adversidade verificada na execução do trabalho foi a fraca visibilidade 

encontrada. Em toda a área de ampliação da pedreira o coberto vegetal limitou a 

prospecção, pelo facto de não permitir uma boa visualização da superfície do 

terreno. Este aspecto apenas pode ser colmatado com a aplicação da medida 

minimizadora preconizada, tendo igualmente sido minimizado com a observação de 

todos os cortes existentes no terreno, resultantes de antigas explorações e de 

aberturas de caminhos e de aceiros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linda-a-Velha, 26 de Julho de 2005 

 
 
 

AS ARQUEÓLOGAS 
 
 
 

Sílvia Renata, Dr.ª Paula Perdigão, Dr.ª 
 

Área de depósito de inertes e vista do aspecto do terreno prospectado 
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6. ANEXOS 

ANEXO I  

Localização da pedreira CMP - 55 (Escala 1/25.000). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Localização do Santuário do Bom Despacho face à 
pedreira 



   

 

GeoArquE  

Consultores na Área do Património Cultural, Lda 

EIA 
Relatório da Vertente Patrimonial 

Pedreira de Ilhô 

Projecto de Execução 
Agosto de 2005 

 

 19

ANEXO II  

Cartografia à escala de projecto com indicação da área prospectada e com 
condicionantes à visibilidade  (Escala 1/2000 ) 
 
 
 
 
ANEXO III  

Indicação da área  já intervencionada pela pedreira (escala 1 2000) 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           Áreas com boas condições de 
visibilidade 
 

Áreas de visibilidade nula 
 
Áreas de visibilidade muito 
condicionada 
 
Áreas de depósito de 
inertes e lamas 
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ANEXO III  

Cartografia de projecto 
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ANEXO IV 

Cópia da Autorização e cópia da Aprovação de Trabalhos Arqueológicos  
Emitida pelo IPA 
 

 

 

 







 
 

 
 

  
 
 

 
                                    
 

 

 

 

ANEXO 17 

  
  
  
  
  
  

 

 

  
 
  

 
Anexos da Paisagem (anexos do relatório da especialidade)   



ANEXO B 
 

ANEXO I 

 

UNIDADES VISUAIS DE PAISAGEM – Carta n.º 1 

 

QUALIDADE VISUAL DA PAISAGEM DAS UNIDADES DE PAISAGEM – Carta n.º 2 

 

SENSIBILIDADE VISUAL DAS UNIDADES DE PAISAGEM – Carta n.º 3 

 

INTERVISIBILIDADE I – Atualidade (Exterior para o Interior) – Carta n.º 4 

INTERVISIBILIDADE II – Fim de exploração (Exterior para o Interior) – Carta n.º 5 

INTERVISIBILIDADE I – Atualidade (Interior para o Exterior) – Carta n.º 6 

INTERVISIBILIDADE II – Fim de Exploração (Exterior para o Interior) – Carta n.º 7 

 

 

ANEXO II – CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS 

 

HIPSOMETRIA  

DECLIVES 

EXPOSIÇÃO DE VERTENTES 

 

 

















 

 

 

ANEXO II – Características paisagistas na avaliação da qualidade visual da paisagem  

 

Unidades de 

Paisagem 
Subunidades 

Qualidade 

visual da 

paisagem 

Principais elementos valorizadores Principais elementos perturbadores ou de menor valor paisagístico 

A – Serras e 

Montes 

Predominância de 

declives abruptos 

> 20% 

Uso florestal 

(predomina o 

Pinus Pinaster 

intercalado com 

Eucalyptus 

globulus, ocorrem 

pontualmente 

exemplares de 

Quercus suber e 

Quercus robur) 

A1-Monte de Sobredelo 

 

3,15 

 

Monte (235 m) 

Afloramento rochoso de granito à superfície; 

Regossolos e Antrossolos; 

Algumas Culturas temporárias e/ou pastagens associadas a culturas permanentes; 

Florestas mistas; 

Florestas de resinosas; 

Sem aglomerados populacionais. 

Bouças e matos; 

Áreas florestais dominadas por eucalipto (Eucalyptus globulus) descaraterizantes da 

Paisagem; 

Algumas florestas abertas, cortes e novas plantações M 1011-1; 

Reduzida rede viária constituída por caminhos municipais não classificados de 

suporte e proteção- 

A2 – Serra do Lousado e 

Montes de Alheira 

 

3,16 

Serra (309 m) e Montes (215); 

Divisão de bacias hidrográficas; 

Afloramento rochoso de granito à superfície; 

Regossolos e leptossolos; 

Edifícios religiosos. 

Sinais de áreas ardidas; 

Algumas florestas abertas, cortes e novas plantações; 

Reduzida rede viária constituída por caminhos municipais não classificados de 

suporte e proteção. 

A3 – Penedo do Mocho, 

S. Bartolomeu e 

Carcavelos 

 

3,46 

Montes (248 m, 239 m, 253 m); 

Rio Regadias, nascente na Serra da Gatanha; 

Regossolos; 

Edifícios Religiosos; 

Sem aglomerados. 

Algumas florestas abertas, cortes e novas plantações; 

Reduzida rede viária constituída por caminhos municipais não classificados de 

suporte e proteção. 



A4 – Cordilheira Central 3,31 

Serra da Gatanha (316 m), que integra a Pedreira N.º 4837 – Ilhô no seu flanco 

virado a SE, Monte do Calvo (281 m), Serra de S. Lourenço (321 m), Serra de Roriz 

(253 m) e Serra da Oliveira (275 m); 

Afloramentos rochosos; 

Regossolos e Leptossolos; 

Edifícios Religiosos; 

Sem aglomerados. 

Sinais de incêndios/áreas ardidas; 

Algumas florestas abertas, cortes e novas plantações; 

3 pedreiras ativas; 

Reduzida rede viária constituída por caminhos municipais, na maioria não 

classificados de suporte e protecção e estrada nacional 

A3, M541. 

B – Vale do Cávado 4,09 

Declives suaves 0-20%; 

Presença da principal linha de água da área, o Rio Cávado; 

Fluvissolos e leptossolos; 

Ocupação agrícola heterogénea em parcelas maiores: culturas temporárias de 

regadio e/ou pastagens associadas a culturas permanentes (vinhas); 

Algumas áreas de florestas mistas onde predomina o Pinus Pinaster intercalado 

com Eucalyptus globulus, ocorrem pontualmente exemplares de Quercus suber e 

Quercus robur; 

3 Aglomerados populacionais, pouco densos e dispersos, destacados: Padim da 

Graça, Carrascal e Sobrado. 

Caminhos e estradas municipais e nacionais; 

Autoestrada A3 

Estrada nacional 

N205 

C – Meia Encosta 2,97 

Áreas mais íngremes intercalados com áreas menos declivosas - Declives 5-20%; 

Leptossolos; 

Mata de S. Gerónimo NE (187 m); 

Algumas Florestas Mistas e Florestas de Resinosas onde predomina o Pinus 

Pinaster intercalado com Eucalyptus globulus, ocorrem pontualmente exemplares 

de Quercus suber e Quercus róbur; 

Sistemas de culturas parcelares complexos; 

Culturas permanentes (vinhas); 

Culturas temporárias (milho); 

Sem aglomerados. 

Sinais de áreas ardidas; 

Área de extracção de inertes; 

Áreas com solo descoberto; 

Incultos e matas; 

Florestas abertas, cortes e novas plantações; 

Áreas florestais dominadas por eucalipto (Eucalyptus globulus) descaraterizantes da 

Paisagem; 

Presença de algumas indústrias; 

Rede viária pouco densa constituída por caminhos e estradas municipais. 

D – Vale do Neiva 3,88 

Declives suaves 0-5%; 

1 Linha de água principal - Rio Neiva; 

Fluvissolos, leptossolos e antrossolos; 

Presença de áreas industriais; 

Florestas abertas, cortes e novas plantações; 

Matos; 



Culturas familiares: Culturas temporárias (milho) e/ou pastagens associadas a 

culturas permanentes (vinha); 

Florestas resinosas e Florestas mistas onde predomina o Pinus Pinaster 

intercalado com Eucalyptus globulus, ocorrem pontualmente exemplares de 

Quercus suber e Quercus róbur; 

Aglomerados populacionais pouco compactos e dispersos destacados: Sandiães e 

Igreja Nova; 

Rede viária pouco densa constituída por caminhos e estradas municipais; 

Florestas abertas, cortes e novas plantações; 

Áreas florestais dominadas por eucalipto (Eucalyptus globulus) descaraterizantes da 

Paisagem. 

E – Vales dos 

afluentes do 

Cávado 

E1 – Afluentes da 

Ribeira das Pontes 
3,59 

Declives predominantes 0-10%; 

2 Afluentes da ribeira das Pontes (afluente do rio Cávado); 

Antrossolos; 

Culturas familiares temporárias de regadio; 

Agricultura em espaços naturais e seminaturais; 

Algumas florestas de resinosas e florestas mistas onde predomina o Pinus Pinaster 

intercalado com Eucalyptus globulus, ocorrem pontualmente exemplares de 

Quercus suber e Quercus róbur; 

Aglomerados populacionais pouco densos e dispersos destacados: Galegos (S. 

Martinho), Galegos (S. Maria), 

Eirogo, Roriz, Alvito (S. Pedro) e Alheira. 

Sinais de áreas ardidas; 

Áreas florestais dominadas por eucalipto (Eucalyptus globulus) descaracterizantes da 

Paisagem; 

Algumas áreas industriais; 

Rede viária mais densa constituída por caminhos e estradas municipais e estrada 

nacional N2015; 

E2 –Ribeira De Poriço  

Antrossolos, Leptossos e Regossolos; 

Culturas temporárias (milho) e/ou pastagens associadas a culturas permanentes 

(pomares e vinhas); 

Alguma Agricultura com espaços naturais e semi-naturais; 

Florestas mistas onde predomina o Pinus Pinaster intercalado com Eucalyptus 

globulus, ocorrem pontualmente exemplares de Quercus suber e Quercus róbur; 

Aglomerados populacionais pouco densos e dispersos destacados: Parada de 

Gatim e Igreja. 

Algumas áreas industriais; 

Rede viária mais densa constituída por caminhos e estradas municipais; 

Áreas florestais dominadas por eucalipto (Eucalyptus globulus) descaracterizantes da 

Paisagem. 

 

E3 – Ribeira de Febros  

Declives predominantes 0-10%; 

Antrossolos e Fluvissolos; 

Culturas temporárias e/ou pastagens associadas a culturas permanentes; 

Áreas de exploração de inertes; 

Incultos; 

Florestas abertas, cortes e novas plantações; 

Bouças; 



Florestas mistas onde predomina o Pinus Pinaster intercalado com Eucalyptus 

globulus, ocorrem pontualmente exemplares de Quercus suber e Quercus róbur; 

Agricultura com espaços naturais e semi-naturais; 

Aglomerados populacionais pouco densos e dispersos destacados: Prado, Barral e 

Ribeira. 

Áreas florestais dominadas por eucalipto (Eucalyptus globulus) descaracterizantes da 

Paisagem; 

Rede viária mais densa constituída por caminhos e estradas municipais. 

F – Vale do Santuário do Bom Despacho 3,80 

Declives predominantes 0-10%; 

1 Zona Especial de Proteção (ZEP) do Santuário do Bom Despacho (Património 

Edificado); 

Rio Regadias; 

Antrossolos e Fluvissolos; 

Culturas temporárias e/ou pastagens associadas a culturas permanentes; 

Agricultura com espaços naturais e semi-naturais; 

Florestas mistas onde onde predomina o Pinus Pinaster intercalado com 

Eucalyptus globulus, ocorrem pontualmente exemplares de Quercus suber e 

Quercus róbur; 

Aglomerados populacionais mais densos e dispersos destacados: Areias, Lamas, 

Ucha , Cruto e Cervães. 

Matas e incultos; 

Áreas florestais dominadas por eucalipto (Eucalyptus globulus) descaracterizantes da 

Paisagem; 

Rede viária mais densa constituída por caminhos e estradas municipais e estrada 

nacional N2015. 
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Declaração de Envio do EIA à Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental 
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Dezembro de 2013 

 

Modelo de Nota de Envio de Estudos de Impacte Ambiental à Autoridade de AIA 

(DL 151-B/2013, de 31 de outubro) 

 
 

Dados do Projeto 

Designação (a) Ampliação da Pedreira n.º 4837, denominada Ilhô 

Localização (b) Lugar de Ilhô, freguesia de Cervães, concelho de Vila Verde, distrito de Braga 

Valor do Investimento (c)   € 250.000,00 

Fase            Anteprojeto               Estudo Prévio             X Execução 

 

Identificação do Proponente 

Nome ou denominação ASA Pedreiras, Lda. 

Sede ou Domicílio Lugar de Ilhô 

Endereço Eletrónico asapedreiras@gmail.com 

Telefone 253 922 112 Fax 253 922 112 

NIF 503 991 333 

 

Contactos do Proponente para efeitos de procedimento de AIA 

Nome Georeno – Projectos e Consultadoria, Lda 

Endereço para 

correspondência 
Rua Orfeão do Porto n.º 280, 6.ºA  
4150-798 PORTO 

Endereço Eletrónico georeno@gmail.com 

Telefone 917 608 290 Fax 226 105 016 

 

Sujeição ao Procedimento de AIA (d) 

Artigo 1º, nº 3, alínea a)          Anexo I, N.º ____, Alínea (se aplicável) ____ 

 Artigo 1º, nº 3, alínea b) 

   X    Subalínea i), Anexo II, N.º 2, Alínea a) 

Caso Geral  X        Área Sensível  

Subalínea ii), Anexo II, N.º ____, Alínea (se aplicável) ____ 

         Subalínea iii), Anexo II, N.º ____, Alínea (se aplicável) ____ 

 Artigo 1º, nº 3, alínea c) 
Publicação em Diário 
da República 

 

 Artigo 1º, nº 4 

         Alínea a)   

         Alínea b), i)          Alínea b), ii)           Alínea b), iii) 

         Alínea c), i)          Alínea c), ii)            

Anexo____, N.º ____, Alínea (se aplicável) ____ 

 Artigo 1º, nº 5          Anexo I, N.º ____, Alínea (se aplicável) ____ 

 

Autoridade de AIA 

����  Agência Portuguesa do Ambiente 

X Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de _________________________ 
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Dezembro de 2013 

 

 
 
 

Informação Complementar 

Projeto de Potencial 

Interesse Nacional 

����  Sim  

Identificação da respetiva Resolução de Conselho de Ministros: ________________ 

X Não 

Licenciamento SIR (e) 
����  Sim  

X Não 

Análise da 

conformidade do EIA 

realizada por Entidade 

Acreditada (f) 

����  Sim  Data da conformidade  

X Não 

 

Número de Exemplares (g) 

Projeto 2 Suporte Papel 6 Suporte Informático (h) 

EIA 2 Suporte Papel 6 Suporte Informático (h) 

 

Constituição do EIA (i) 

N.º de volumes: 3 

Listagem de volumes: 

Relatório Técnico 

Resumo Não Técnico 

Projeto (Plano de Pedreira) 

 

 

Informação Confidencial (j) 

X Não 

����  Sim 

Justificação do pedido de confidencialidade 

 

 

Identificação dos elementos confidenciais 

 

 

 
 
Data 2015/12/10 

 

 

_______________________________ 
Assinatura do responsável 
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Dezembro de 2013 

 

Notas explicativas: 

(a) A designação do projeto deve ser auto-explicativa da natureza do mesmo. 
(b) Indicar o(s) concelho(s, freguesia(s) e locais abrangido(s). 
(c) Para efeitos do disposto na Portaria nº 1102/2007, de 7 de setembro, alterada pela Portaria n.º 

1067/2009, de 18 de setembro. 
(d) Identificar todas as alíneas dos anexos I e II do DL 151-B/2013, de 31 de outubro que motivam o 

enquadramento do projeto. 
(e) De acordo com o Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto. 
(f) De acordo com o n.º 11 do artigo 14.º, do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro. 
(g) À exceção do anteprojeto, estudo prévio ou projeto de execução, do qual deve ser entregue um 

exemplar em suporte papel, todos os documentos podem ser apresentados em suporte 
informático. 

(h) A designação dos ficheiros deve ser auto-explicativa do seu conteúdo. 
(i) Identificar os volumes que constituem o EIA (por exemplo, Relatório Síntese, Anexos, Resumo 

Não Técnico, etc.) 
(j) Em sobrescrito fechado. 
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Licença de Exploração Provisória; Licença de Exploração Industrial. 































 
 

 
 

 
 
 

 
                                    
 

 

 

 

ANEXO 20 

 
 
 
 
 
 

 

 

  
 
  

 
Anexos da Socioeconomia 



1 
 

ANEXOS DA SOCIOECONOMIA 

Tabela nº1 – População Residente em 2011 

Área Geográfica HM H M 

Região Norte 3 689 682 1 766 260 1923422 

Cávado  410 169  196 823 213346 

Vila Verde  47 888  22 945 24943 

Aboim da Nóbrega   987   458   529 

Arcozelo   405   187   218 

Atães   659   307   352 

Atiães   520   239   281 

Azões   314   148   166 

Barbudo  2 400  1 135  1 265 

Barros   335   166   169 

Cabanelas  2 102  1 032  1 070 

Cervães  1 981   963  1 018 

Codeceda   172   83   89 

Coucieiro   531   248   283 

Covas   396   182   214 

Dossãos   500   251   249 

Duas Igrejas  1 291   588   703 

Esqueiros   493   237   256 

Freiriz  1 099   526   573 

Geme   551   258   293 

Goães   546   271   275 

Godinhaços   380   168   212 

Gomide   228   116   112 

Gondiães   347   164   183 

Gondomar   71   34   37 

Laje  2 895  1 382  1 513 

Lanhas   581   289   292 

Loureira  1 152   557   595 

Marrancos   504   226   278 

Mós   323   151   172 

Moure  1 421   681   740 

Nevogilde   324   158   166 

Oleiros  1 169   552   617 

Parada de Gatim   793   392   401 

Passó   208   104   104 

Pedregais   331   150   181 

Penascais   255   120   135 

Pico   610   291   319 

Pico de Regalados   845   402   443 

Ponte   483   229   254 

 Portela das Cabras   278   135   143 

Rio Mau   667   319   348 

Sabariz   443   211   232 

Sande   591   297   294 

Vila de Prado  4 472  2 164  2 308 

Oriz (Santa Marinha)   336   173   163 

Carreiras (Santiago)   377   170   207 

Escariz (São Mamede)   388   181   207 

Escariz (São Martinho)   361   183   178 

Valbom (São Martinho)   185   81   104 

Carreiras (São Miguel)   553   261   292 

Oriz (São Miguel)   235   111   124 

Prado (São Miguel)   717   355   362 

Valbom (São Pedro)   249   123   126 

Soutelo  2 102   990  1 112 

Travassós   218   108   110 

Turiz  1 746   863   883 

Valdreu   516   238   278 

Valões   195   91   104 

Vila Verde  4 647  2 245  2 402 

Vilarinho   410   201   209 
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Tabela nº2 – Densidade da População Residente (2011) 

Área Geográfica (NUTS) Nº/Km2 

Região Norte 173,3 

Cávado  329,2 

Vila Verde  209,4 

Cervães 181,9 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População 
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Tabela nº3 – Estrutura Etária da População Residente (2011) 

Área Geográfica 
Pop. Jovem (0-14 

anos) 
Pop. Adulta (15-64 

anos) 
Pop. Idosa (> 64 anos) 

nº (%) nº (%) nº (%) 

Norte 557233 15,1 2501010 67,8 631439 17,1 

Cávado 67406 16,4 284096 69,3 58667 14,3 

Vila Verde      7998 16,7 31589 66,0 8301 17,3 

Aboim da Nóbrega 121 12,3 621 62,9 245 24,8 

Arcozelo 78 19,3 273 67,4 54 13,3 

Atães 93 14,1 407 61,8 159 24,1 

Atiães 92,0 17,7 311 59,8 117 22,5 

Azões 59,0 18,8 185 58,9 70 22,3 

Barbudo 436 18,2 1553 64,7 411 17,1 

Barros 48 14,3 211 63,0 76 22,7 

Cabanelas 416 19,8 1442 68,6 244 11,6 

Cervães 301 15,2 1309 66,1 371 18,7 

Codeceda 21 12,2 97 56,4 54 31,4 

Coucieiro 69 13,0 357 67,2 105 19,8 

Covas 43 10,9 247 62,4 106 26,8 

Dossãos 90 18,0 321 64,2 89 17,8 

Duas Igrejas 200 15,5 739 57,2 352 27,3 

Esqueiros 73 14,8 349 70,8 71 14,4 

Freiriz 196 17,8 711 64,7 192 17,5 

Geme 103 18,7 350 63,5 98 17,8 

Goães 77 14,1 354 64,8 115 21,1 

Godinhaços 43 11,3 222 58,4 115 30,3 

Gomide 33 14,5 145 63,6 50 21,9 

Gondiães 58 16,7 230 66,3 59 17,0 

Gondomar 7 9,9 37 52,1 27 38,0 

Laje 577 19,9 1955 67,5 363 12,5 

Lanhas 97 16,7 394 67,8 90 15,5 

Loureira 200 17,4 765 66,4 187 16,2 

Marrancos 83 16,5 327 64,9 94 18,7 

Mós 56 17,3 200 61,9 67 20,7 

Moure 256 18,0 955 67,2 210 14,8 

Nevogilde 49 15,1 216 66,7 59 18,2 

Oleiros 227 19,4 762 65,2 180 15,4 

Parada de Gatim 146 18,4 517 65,2 130 16,4 

Passó 24 11,5 124 59,6 60 28,8 

Pedregais 52 15,7 209 63,1 70 21,1 

Penascais 28 11,0 157 61,6 70 27,5 

Pico 95 15,6 390 63,9 125 20,5 

Pico de Regalados 127 15,0 561 66,4 157 18,6 

Ponte 73 15,1 310 64,2 100 20,7 

 Portela das Cabras 38 13,7 167 60,1 73 26,3 

Rio Mau 95 14,2 402 60,3 170 25,5 

Sabariz 86 19,4 288 65,0 69 15,6 

Sande 102 17,3 402 68,0 87 14,7 

Vila de Prado 719 16,1 3106 69,5 647 14,5 

Oriz (Santa Marinha) 48 14,3 215 64,0 73 21,7 

Carreiras (Santiago) 62 16,4 224 59,4 91 24,1 

Escariz (São Mamede) 46 11,9 253 65,2 89 22,9 

Escariz (São Martinho) 45 12,5 237 65,7 79 21,9 

Valbom (São Martinho) 19 10,3 113 61,1 53 28,6 

Carreiras (São Miguel) 100 18,1 348 62,9 105 19,0 

Oriz (São Miguel) 40 17,0 138 58,7 57 24,3 

Prado (São Miguel) 111 15,5 459 64,0 147 20,5 

Valbom (São Pedro) 26 10,4 172 69,1 51 20,5 

Soutelo 345 16,4 1465 69,7 292 13,9 

Travassós 36 16,5 144 66,1 38 17,4 

Turiz 348 19,9 1203 68,9 195 11,2 

Valdreu 50 9,7 278 53,9 188 36,4 

Valões 23 11,8 113 57,9 59 30,3 

Vila Verde 845 18,2 3270 70,4 532 11,4 

Vilarinho 67 16,3 279 68,0 64 15,6 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 2011 
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Tabela nº4 – População Residente por Níveis de Escolaridade (2011) 

Área Geográfica 

Sem nível 
ensino 

Ensino Pré-
escolar 

1º Ciclo E.B. 2º Ciclo E.B. 3º Ciclo E.B. 
Ensino 

Secundário 
Ensino 

Pós-Sec. 
Ensino 

Superior 

nº (%) nº (%) nº (%) nº (%) nº (%) nº (%) nº (%) nº (%) 

Região Norte 298201 8,1 87951 2,4 1183901 32,1 453161 12,3 583622 15,8 556011 15,1 27976 0,8 498859 13,5 

Cávado 32118 7,8 11242 2,7 117720 28,7 55252 13,5 66480 16,2 64949 15,8 3049 0,7 59359 14,5 

Vila Verde 4919 10,3 1401 2,9 16205 33,8 6406 13,4 7572 15,8 7008 14,6 316 0,7 4061 8,5 

Aboim da Nóbrega 155 15,7 21 2,1 378 38,3 141 14,3 141 14,3 104 10,5 9 0,9 38 3,9 

Arcozelo 30 7,4 17 4,2 181 44,7 63 15,6 52 12,8 40 9,9 2 0,5 20 4,9 

Atães 74 11,2 18 2,7 242 36,7 87 13,2 92 14,0 85 12,9 5 0,8 56 8,5 

Atiães 56 10,8 16 3,1 209 40,2 79 15,2 93 17,9 55 10,6 2 0,4 10 1,9 

Azões 26 8,3 11 3,5 120 38,2 52 16,6 45 14,3 32 10,2 4 1,3 24 7,6 

Barbudo 224 9,3 101 4,2 759 31,6 248 10,3 395 16,5 381 15,9 25 1,0 267 11,1 

Barros 34 10,1 9 2,7 140 41,8 55 16,4 47 14,0 32 9,6 2 0,6 16 4,8 

Cabanelas 205 9,8 62 2,9 702 33,4 386 18,4 378 18,0 256 12,2 10 0,5 103 4,9 

Cervães 222 11,2 54 2,7 687 34,7 297 15,0 285 14,4 254 12,8 24 1,2 158 8,0 

Codeceda 38 22,1 3 1,7 55 32,0 19 11,0 28 16,3 15 8,7 1 0,6 13 7,6 

Coucieiro 61 11,5 10 1,9 178 33,5 59 11,1 83 15,6 79 14,9 1 0,2 60 11,3 

Covas 73 18,4 11 2,8 161 40,7 39 9,8 41 10,4 58 14,6 3 0,8 10 2,5 

Dossãos 50 10,0 18 3,6 202 40,4 68 13,6 81 16,2 60 12,0 0 0,0 21 4,2 

Duas Igrejas 220 17,0 26 2,0 480 37,2 211 16,3 163 12,6 140 10,8 2 0,2 49 3,8 

Esqueiros 49 9,9 10 2,0 168 34,1 57 11,6 77 15,6 84 17,0 1 0,2 47 9,5 

Freiriz 90 8,2 34 3,1 434 39,5 174 15,8 192 17,5 119 10,8 6 0,5 50 4,5 

Geme 64 11,6 16 2,9 193 35,0 54 9,8 83 15,1 96 17,4 1 0,2 44 8,0 

Goães 49 9,0 16 2,9 202 37,0 94 17,2 78 14,3 73 13,4 1 0,2 33 6,0 

Godinhaços 72 18,9 6 1,6 166 43,7 44 11,6 41 10,8 31 8,2 1 0,3 19 5,0 

Gomide 31 13,6 6 2,6 117 51,3 26 11,4 30 13,2 14 6,1 1 0,4 3 1,3 

Gondiães 33 9,5 13 3,7 134 38,6 48 13,8 36 10,4 60 17,3 0 0,0 23 6,6 

Gondomar 6 8,5 1 1,4 38 53,5 9 12,7 5 7,0 7 9,9 0 0,0 5 7,0 

Laje 270 9,3 108 3,7 789 27,3 425 14,7 502 17,3 461 15,9 27 0,9 313 10,8 

Lanhas 68 11,7 16 2,8 203 34,9 71 12,2 82 14,1 83 14,3 3 0,5 55 9,5 

Loureira 113 9,8 42 3,6 357 31,0 122 10,6 190 16,5 183 15,9 12 1,0 133 11,5 

Marrancos 45 8,9 21 4,2 169 33,5 79 15,7 86 17,1 64 12,7 1 0,2 39 7,7 

Mós 30 9,3 9 2,8 113 35,0 38 11,8 48 14,9 50 15,5 1 0,3 34 10,5 

Moure 163 11,5 42 3,0 424 29,8 248 17,5 235 16,5 203 14,3 6 0,4 100 7,0 

Nevogilde 29 9,0 15 4,6 133 41,0 38 11,7 52 16,0 34 10,5 2 0,6 21 6,5 

Oleiros 119 10,2 28 2,4 380 32,5 181 15,5 220 18,8 168 14,4 3 0,3 70 6,0 

Parada de Gatim 76 9,6 25 3,2 348 43,9 106 13,4 123 15,5 81 10,2 1 0,1 33 4,2 

Passó 34 16,3 3 1,4 85 40,9 26 12,5 28 13,5 27 13,0 0 0,0 5 2,4 

Pedregais 45 13,6 9 2,7 127 38,4 45 13,6 48 14,5 34 10,3 1 0,3 22 6,6 

Penascais 29 11,4 4 1,6 115 45,1 22 8,6 41 16,1 33 12,9 0 0,0 11 4,3 

Pico 86 14,1 11 1,8 219 35,9 56 9,2 108 17,7 93 15,2 2 0,3 35 5,7 

Pico de Regalados 80 9,5 25 3,0 283 33,5 70 8,3 126 14,9 139 16,4 5 0,6 117 13,8 

Ponte 53 11,0 11 2,3 192 39,8 50 10,4 70 14,5 79 16,4 3 0,6 25 5,2 

 Portela das Cabras 31 11,2 9 3,2 102 36,7 32 11,5 39 14,0 41 14,7 2 0,7 22 7,9 

Rio Mau 95 14,2 6 0,9 247 37,0 110 16,5 85 12,7 78 11,7 1 0,1 45 6,7 

Sabariz 42 9,5 11 2,5 145 32,7 63 14,2 55 12,4 68 15,3 4 0,9 55 12,4 

Sande 63 10,7 18 3,0 229 38,7 73 12,4 91 15,4 76 12,9 7 1,2 34 5,8 

Vila de Prado 328 7,3 122 2,7 1317 29,4 597 13,3 760 17,0 797 17,8 39 0,9 512 11,4 

Oriz (Santa Marinha) 45 13,4 5 1,5 140 41,7 53 15,8 50 14,9 37 11,0 1 0,3 5 1,5 

Carreiras (Santiago) 52 13,8 7 1,9 171 45,4 32 8,5 64 17,0 34 9,0 1 0,3 16 4,2 

Escariz (S. Mamede) 49 12,6 6 1,5 188 48,5 30 7,7 46 11,9 47 12,1 3 0,8 19 4,9 

Escariz (S. Martinho) 38 10,5 6 1,7 149 41,3 32 8,9 56 15,5 46 12,7 3 0,8 31 8,6 

Valbom (S. Martinho) 19 10,3 4 2,2 89 48,1 25 13,5 20 10,8 18 9,7 4 2,2 6 3,2 

Carreiras (S. Miguel) 76 13,7 17 3,1 212 38,3 68 12,3 74 13,4 70 12,7 2 0,4 34 6,1 

Oriz (S. Miguel) 21 8,9 9 3,8 111 47,2 26 11,1 32 13,6 29 12,3 1 0,4 6 2,6 

Prado (S. Miguel) 90 12,6 21 2,9 294 41,0 87 12,1 104 14,5 75 10,5 6 0,8 40 5,6 

Valbom (S. Pedro) 23 9,2 3 1,2 107 43,0 37 14,9 36 14,5 23 9,2 0 0,0 20 8,0 

Soutelo 142 6,8 61 2,9 654 31,1 264 12,6 319 15,2 386 18,4 13 0,6 263 12,5 

Travassós 25 11,5 6 2,8 75 34,4 32 14,7 31 14,2 39 17,9 2 0,9 8 3,7 

Turiz 154 8,8 70 4,0 499 28,6 262 15,0 289 16,6 291 16,7 11 0,6 170 9,7 

Valdreu 80 15,5 7 1,4 254 49,2 57 11,0 57 11,0 42 8,1 2 0,4 17 3,3 

Valões 39 20,0 6 3,1 69 35,4 22 11,3 17 8,7 33 16,9 3 1,5 6 3,1 

Vila Verde 359 7,7 148 3,2 1149 24,7 564 12,1 842 18,1 908 19,5 39 0,8 638 13,7 

Vilarinho 46 11,2 11 2,7 121 29,5 53 12,9 80 19,5 63 15,4 4 1,0 32 7,8 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e da Habitação, 2011 
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Tabela nº5 – Indicadores de Dinamismo Demográfico (2011) 

Área Geográfica 

Índice de 
Juventude 

Índice de 
Envelhecimento 

Índice de 
Dependência 

Total 

Índice de 
Dependência de 

Jovens 

Índice de 
Dependência de 

Idosos 

(por 100) (por 100) (por 100) (por 100) (por 100) 

R. Norte 88 113 48 22 25 

Cávado 115 87 44 24 21 

Vila Real 96 104 52 25 26 

Aboim da Nóbrega 49 202 59 19 39 

Arcozelo 144 69 48 29 20 

Atães 58 171 62 23 39 

Atiães 79 127 67 30 38 

Azões 84 119 70 32 38 

Barbudo 106 94 55 28 26 

Barros 63 158 59 23 36 

Cabanelas 170 59 46 29 17 

Cervães 81 123 51 23 28 

Codeceda 39 257 77 22 56 

Coucieiro 66 152 49 19 29 

Covas 41 247 60 17 43 

Dossãos 101 99 56 28 28 

Duas Igrejas 57 176 75 27 48 

Esqueiros 103 97 41 21 20 

Freiriz 102 98 55 28 27 

Geme 105 95 57 29 28 

Goães 67 149 54 22 32 

Godinhaços 37 267 71 19 52 

Gomide 66 152 57 23 34 

Gondiães 98 102 51 25 26 

Gondomar 26 386 92 19 73 

Laje 159 63 48 30 19 

Lanhas 108 93 47 25 23 

Loureira 107 94 51 26 24 

Marrancos 88 113 54 25 29 

Mós 84 120 62 28 34 

Moure 122 82 49 27 22 

Nevogilde 83 120 50 23 27 

Oleiros 126 79 53 30 24 

Parada de Gatim 112 89 53 28 25 

Passó 40 250 68 19 48 

Pedregais 74 135 58 25 33 

Penascais 40 250 62 18 45 

Pico 76 132 56 24 32 

Pico de Regalados 81 124 51 23 28 

Ponte 73 137 56 24 32 

 Portela das Cabras 52 192 66 23 44 

Rio Mau 56 179 66 24 42 

Sabariz 125 80 54 30 24 

Sande 117 85 47 25 22 

Vila de Prado 111 90 44 23 21 

Oriz (Santa Marinha) 66 152 56 22 34 

Carreiras (Santiago) 68 147 68 28 41 

Escariz (São Mamede) 52 193 53 18 35 

Escariz (São Martinho) 57 176 52 19 33 

Valbom (São Martinho) 36 279 64 17 47 

Carreiras (São Miguel) 95 105 59 29 30 

Oriz (São Miguel) 70 143 70 29 41 

Prado (São Miguel) 76 132 56 24 32 

Valbom (São Pedro) 51 196 45 15 30 

Soutelo 118 85 43 24 20 

Travassós 95 106 51 25 26 

Turiz 178 56 45 29 16 

Valdreu 27 376 86 18 68 

Valões 39 257 73 20 52 

Vila Verde 159 63 42 26 16 

Vilarinho 105 96 47 24 23 

Fonte: C/base no Recenseamento Geral da População e Habitação, 2011 
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Tabela nº6 – Taxa de Natalidade e de Mortalidade (2013) 

Área Geográfica (NUTS) 
Taxa Bruta 
Natalidade 

Taxa Bruta 
Mortalidade 

(‰) (‰) 

Região Norte  7,3 10,2 

Cávado 7,7 7,2 

Vila Verde 7,3 8,7 

Fonte: INE, Estatísticas Anuais da População Residente e Estatísticas de Óbitos 
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Tabela nº7 – Dimensão e Total de Famílias (2011) 

Área Geográfica Famílias Clássicas segundo a Dimensão (Pessoas) 

Tipo de Família com base no 

número de núcleos 

Total Com 1 2 a 5 6 ou +  

Nº Nº (%) Nº (%) Nº (%) 

Região Norte 1330892 228923 17,2 1069684 80,4 32285 2,4 

Cávado 137346 19797 14,4 112698 82,1 4851 3,5 

Vila Verde 15557 2042 13,1 12759 82,0 756 4,9 

Aboim da Nóbrega 348 84 24,1 246 70,7 18 5,2 

Arcozelo 137 18 13,1 112 81,8 7 5,1 

Atães 218 41 18,8 164 75,2 13 6,0 

Atiães 156 22 14,1 127 81,4 7 4,5 

Azões 101 15 14,9 74 73,3 12 11,9 

Barbudo 744 93 12,5 619 83,2 32 4,3 

Barros 115 15 13,0 99 86,1 1 0,9 

Cabanelas 644 52 8,1 562 87,3 30 4,7 

Cervães 645 79 12,2 532 82,5 34 5,3 

Codeceda 63 17 27,0 41 65,1 5 7,9 

Coucieiro 173 28 16,2 133 76,9 12 6,9 

Covas 140 28 20,0 103 73,6 9 6,4 

Dossãos 155 15 9,7 132 85,2 8 5,2 

Duas Igrejas 427 86 20,1 309 72,4 32 7,5 

Esqueiros 157 23 14,6 122 77,7 12 7,6 

Freiriz 339 43 12,7 274 80,8 22 6,5 

Geme 179 23 12,8 140 78,2 16 8,9 

Goães 178 31 17,4 135 75,8 12 6,7 

Godinhaços 146 32 21,9 111 76,0 3 2,1 

Gomide 79 13 16,5 58 73,4 8 10,1 

Gondiães 116 18 15,5 95 81,9 3 2,6 

Gondomar 23 5 21,7 15 65,2 3 13,0 

Laje 938 91 9,7 818 87,2 29 3,1 

Lanhas 188 25 13,3 155 82,4 8 4,3 

Loureira 360 43 11,9 299 83,1 18 5,0 

Marrancos 166 22 13,3 132 79,5 12 7,2 

Mós 106 17 16,0 85 80,2 4 3,8 

Moure 451 55 12,2 379 84,0 17 3,8 

Nevogilde 103 14 13,6 83 80,6 6 5,8 

Oleiros 381 50 13,1 317 83,2 14 3,7 

Parada de Gatim 223 21 9,4 173 77,6 29 13,0 

Passó 76 14 18,4 57 75,0 5 6,6 

Pedregais 117 17 14,5 97 82,9 3 2,6 

Penascais 87 10 11,5 72 82,8 5 5,7 

Pico 204 27 13,2 170 83,3 7 3,4 

Pico de Regalados 278 32 11,5 238 85,6 8 2,9 

Ponte 166 33 19,9 126 75,9 7 4,2 

 Portela das Cabras 91 14 15,4 74 81,3 3 3,3 

Rio Mau 216 33 15,3 171 79,2 12 5,6 

Sabariz 153 25 16,3 125 81,7 3 2,0 

Sande 180 16 8,9 152 84,4 12 6,7 

Vila de Prado 1444 162 11,2 1224 84,8 58 4,0 

Oriz (Santa Marinha) 120 15 12,5 103 85,8 2 1,7 

Carreiras (Santiago) 132 20 15,2 104 78,8 8 6,1 

Escariz (São Mamede) 136 19 14,0 108 79,4 9 6,6 

Escariz (São Martinho) 128 16 12,5 112 87,5 0 0,0 

Valbom (São Martinho) 61 9 14,8 48 78,7 4 6,6 

Carreiras (São Miguel) 183 26 14,2 143 78,1 14 7,7 

Oriz (São Miguel) 79 18 22,8 58 73,4 3 3,8 

Prado (São Miguel) 239 39 16,3 191 79,9 9 3,8 

Valbom (São Pedro) 87 15 17,2 66 75,9 6 6,9 

Soutelo 634 53 8,4 548 86,4 33 5,2 

Travassós 56 3 5,4 43 76,8 10 17,9 

Turiz 531 49 9,2 450 84,7 32 6,0 

Valdreu 195 46 23,6 135 69,2 14 7,2 

Valões 68 14 20,6 49 72,1 5 7,4 

Vila Verde 1565 184 11,8 1337 85,4 44 2,8 

Vilarinho 132 14 10,6 114 86,4 4 3,0 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e da Habitação, 2011 
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Tabela nº8 – Taxa de Atividade, Taxa de Emprego e Taxa de Desemprego (2011) 

Zona Geográfica 

População com Atividade Económica 

Tx. Atividade Tx. Emprego Tx. Desemprego 

HM H M HM H M HM H M 

Região Norte 47,6 52,3 43,2 85,5 87,0 83,9 14,5 13,0 16,1 

Cávado 49,6 53,8 45,8 87,2 88,9 85,5 12,8 11,2 14,5 

Vila Verde 44,4 51,2 38,1 87,1 89,5 84,2 12,9 10,5 15,9 

Aboim da Nóbrega 34,5 46,3 24,2 85,6 87,3 82,8 14,4 12,7 17,2 

Arcozelo 41,7 47,6 36,7 85,8 86,5 85,0 14,2 13,5 15,0 

Atães 36,9 46,9 28,1 84,4 86,1 81,8 15,6 13,9 18,2 

Atiães 40,4 46,4 35,2 87,6 89,2 85,9 12,4 10,8 14,1 

Azões 39,2 47,3 31,9 88,6 91,4 84,9 11,4 8,6 15,1 

Barbudo 47,5 52,5 43,1 87,5 90,3 84,4 12,5 9,7 15,6 

Barros 37,0 47,6 26,6 81,5 78,5 86,7 18,6 21,5 13,3 

Cabanelas 45,4 52,8 38,2 82,4 85,7 78,0 17,6 14,3 22,0 

Cervães 43,4 51,1 36,1 87,1 89,8 83,4 12,9 10,2 16,6 

Codeceda 33,7 38,6 29,2 94,8 100,0 88,5 5,2 0,0 11,5 

Coucieiro 48,4 54,8 42,8 87,9 93,4 81,8 12,1 6,6 18,2 

Covas 31,3 40,1 23,8 84,7 80,8 90,2 15,3 19,2 9,8 

Dossãos 45,6 51,4 39,8 89,9 89,9 89,9 10,1 10,1 10,1 

Duas Igrejas 34,6 44,6 26,2 87,7 92,0 81,5 12,3 8,0 18,5 

Esqueiros 48,7 55,7 42,2 82,1 81,8 82,4 17,9 18,2 17,6 

Freiriz 42,5 50,8 34,9 90,1 91,0 89,0 9,9 9,0 11,0 

Geme 43,2 50,0 37,2 90,3 95,3 84,4 9,7 4,7 15,6 

Goães 44,1 53,9 34,6 86,3 89,7 81,1 13,7 10,3 19,0 

Godinhaços 33,7 47,0 23,1 79,7 82,3 75,5 20,3 17,7 24,5 

Gomide 40,8 43,1 38,4 78,5 80,0 76,7 21,5 20,0 23,3 

Gondiães 44,4 47,0 42,1 85,7 85,7 85,7 14,3 14,3 14,3 

Gondomar 25,4 38,2 13,5 83,3 84,6 80,0 16,7 15,4 20,0 

Laje 48,8 55,0 43,2 89,1 91,7 86,1 10,9 8,3 13,9 

Lanhas 46,5 51,9 41,1 83,7 91,3 74,2 16,3 8,7 25,8 

Loureira 47,3 52,6 42,4 86,2 88,7 83,3 13,8 11,3 16,7 

Marrancos 49,2 57,5 42,5 87,9 89,2 86,4 12,1 10,8 13,6 

Mós 40,3 50,3 31,4 88,5 94,7 79,6 11,5 5,3 20,4 

Moure 44,1 52,3 36,5 88,7 91,3 85,2 11,3 8,7 14,8 

Nevogilde 41,7 50,0 33,7 91,1 91,1 91,1 8,9 8,9 8,9 

Oleiros 42,5 48,6 37,1 90,1 89,9 90,4 9,9 10,1 9,6 

Parada de Gatim 41,6 50,5 32,9 92,1 94,4 88,6 7,9 5,6 11,4 

Passó 31,3 47,1 15,4 89,2 91,8 81,3 10,8 8,2 18,8 

Pedregais 42,3 48,7 37,0 92,1 94,5 89,6 7,9 5,5 10,5 

Penascais 32,9 41,7 25,2 96,4 100,0 91,2 3,6 0,0 8,8 

Pico 43,0 48,8 37,6 82,4 82,4 82,5 17,6 17,6 17,5 

Pico de Regalados 46,9 51,5 42,7 91,7 92,3 91,0 8,3 7,7 9,0 

Ponte 42,0 52,8 32,3 82,8 81,8 84,1 17,2 18,2 15,9 

 Portela das Cabras 38,1 43,7 32,9 93,4 94,9 91,5 6,6 5,1 8,5 

Rio Mau 35,7 43,9 28,2 92,4 92,1 92,9 7,6 7,9 7,1 

Sabariz 45,8 50,7 41,4 93,1 94,4 91,7 6,9 5,6 8,3 

Sande 42,1 52,9 31,3 80,7 86,0 71,7 19,3 14,0 28,3 

Vila de Prado 48,8 54,2 43,7 85,8 88,2 83,0 14,2 11,9 17,0 

Oriz (Santa Marinha) 39,0 45,1 32,5 72,5 79,5 62,3 27,5 20,5 37,7 

Carreiras (Santiago) 31,6 37,7 26,6 92,4 90,6 94,5 7,6 9,4 5,5 

Escariz (São Mamede) 36,1 43,7 29,5 88,6 87,3 90,2 11,4 12,7 9,8 

Escariz (São Martinho) 47,1 50,8 43,3 88,8 92,5 84,4 11,2 7,5 15,6 

Valbom (São Martinho) 35,1 43,2 28,9 87,7 91,4 83,3 12,3 8,6 16,7 

Carreiras (São Miguel) 35,8 41,4 30,8 86,9 95,4 76,7 13,1 4,6 23,3 

Oriz (São Miguel) 34,0 44,1 25,0 85,0 87,8 80,6 15,0 12,2 19,4 

Prado (São Miguel) 40,9 51,6 30,4 89,4 92,3 84,5 10,6 7,7 15,5 

Valbom (São Pedro) 46,6 57,7 35,7 87,9 94,4 77,8 12,1 5,6 22,2 

Soutelo 49,1 57,0 42,2 87,5 91,1 83,2 12,5 8,9 16,8 

Travassós 42,7 49,1 36,4 91,4 94,3 87,5 8,6 5,7 12,5 

Turiz 49,4 54,7 44,2 87,7 91,1 83,6 12,3 8,9 16,4 

Valdreu 28,7 39,1 19,8 89,9 90,3 89,1 10,1 9,7 10,9 

Valões 24,6 29,7 20,2 91,7 96,3 85,7 8,3 3,7 14,3 

Vila Verde 51,1 54,3 48,0 86,9 88,9 84,9 13,1 11,2 15,1 

Vilarinho 47,6 51,7 43,5 78,5 79,8 76,9 21,5 20,2 23,1 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e da Habitação, 2011 
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Tabela nº9 – População Residente Empregada por Sector de Atividade Económica (2011) 

Área Geográfica Primário Secundário Terciário 

Região Norte 2,9 35,5 61,6 

Cávado 2,4 39,4 58,2 

Vila Verde 3,5 40,4 56,2 

Aboim da Nóbrega 4,5 35,4 60,1 

Arcozelo 6,2 61,4 32,4 

Atães 1,5 33,2 65,4 

Atiães 8,2 44,0 47,8 

Azões 3,7 56,0 40,4 

Barbudo 1,8 31,9 66,3 

Barros 7,9 39,6 52,5 

Cabanelas 1,8 59,2 39,1 

Cervães 3,1 49,5 47,5 

Codeceda 7,3 47,3 45,5 

Coucieiro 11,9 19,9 68,1 

Covas 3,8 47,6 48,6 

Dossãos 9,8 41,0 49,3 

Duas Igrejas 7,9 48,8 43,2 

Esqueiros 2,0 36,0 61,9 

Freiriz 1,7 62,9 35,4 

Geme 3,3 26,0 70,7 

Goães 8,7 47,1 44,2 

Godinhaços 12,7 42,2 45,1 

Gomide 12,3 27,4 60,3 

Gondiães 10,6 27,3 62,1 

Gondomar 13,3 46,7 40,0 

Laje 1,6 38,8 59,7 

Lanhas 3,5 38,9 57,5 

Loureira 2,1 38,5 59,4 

Marrancos 5,5 48,6 45,9 

Mós 7,0 34,8 58,3 

Moure 4,0 48,6 47,4 

Nevogilde 0,8 51,2 48,0 

Oleiros 2,7 46,0 51,3 

Parada de Gatim 7,2 61,5 31,3 

Passó 12,1 43,1 44,8 

Pedregais 11,6 44,2 44,2 

Penascais 3,7 39,5 56,8 

Pico 4,2 34,7 61,1 

Pico de Regalados 5,0 27,0 68,0 

Ponte 5,4 31,5 63,1 

 Portela das Cabras 1,0 39,4 59,6 

Rio Mau 2,7 54,5 42,7 

Sabariz 1,6 31,2 67,2 

Sande 3,5 41,3 55,2 

Vila de Prado 1,3 39,0 59,7 

Oriz (Santa Marinha) 15,8 25,3 58,9 

Carreiras (Santiago) 0,0 60,9 39,1 

Escariz (São Mamede) 7,3 50,0 42,7 

Escariz (São Martinho) 7,3 39,7 53,0 

Valbom (São Martinho) 8,8 22,8 68,4 

Carreiras (São Miguel) 1,7 53,5 44,8 

Oriz (São Miguel) 5,9 44,1 50,0 

Prado (São Miguel) 5,3 50,4 44,3 

Valbom (São Pedro) 6,9 34,3 58,8 

Soutelo 1,5 36,2 62,3 

Travassós 3,5 41,2 55,3 

Turiz 0,9 43,8 55,3 

Valdreu 27,8 26,3 45,9 

Valões 6,8 36,4 56,8 

Vila Verde 0,8 28,1 71,2 

Vilarinho 4,6 32,7 62,7 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e da Habitação, 2011 
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Tabela nº10 – População Residente, com 15 ou + anos, segundo o seu principal meio de vida (2011) 

ZONA GEOGRÁFICA Norte Cávado Vila Verde Cervães 

Trabalho 3132449 175144 18312 732 

Rendimentos da Propriedade e da 

Empresa 13496 1256 166 11 

Subsídio de Desemprego 126875 12686 1167 43 

Subsídio Temp. Acid.Trab. ou Doença 

Prof. 8018 853 97 0 

Outros Subsídios Temporários 18751 2200 237 12 

Rendimento Social de Inserção 50201 2605 98 3 

Pensão / Reforma 813281 78501 10626 483 

Apoio Social 15254 1467 152 6 

A Cargo da Família 512882 57187 7509 335 

Outra Situação 91127 10864 1526 55 

 
Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 2011 
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Tabela nº11 - População Residente Empregada, por Ramos de Atividade Económica, em Cervães (2011) 

Ramos de Atividade Económica Nº (%) 

Culturas temporárias 12 1,6 

Culturas permanentes 1 0,1 

Produção animal 2 0,3 

Silvicultura e outras atividades florestais 1 0,1 

Exploração florestal 6 0,8 

Atividades dos serviços relacionados com a silvicultura e exploração florestal 1 0,1 

Extração de pedra, areia e argila 8 1,1 

Indústrias extrativas, n.e. 3 0,4 

Preparação e conservação de peixes, crustáceos e moluscos 1 0,1 

Fabricação de produtos de padaria e outros produtos à base de farinha 2 0,3 

Acabamento de têxteis 3 0,4 

Fabricação de outros têxteis 8 1,1 

Confeção de artigos de vestuário, exceto artigos de peles com pelo 76 10,2 

Fabricação de artigos de malha 32 4,3 

Serração, aplainamento e impregnação da madeira 1 0,1 

Fabricação de artigos de madeira, de cortiça, de espartaria e de cestaria, exceto mobiliário 15 2,0 

Fabricação de papel e de cartão canelados e de artigos de papel e de cartão 1 0,1 

Impressão e atividades dos serviços relacionados com a impressão 1 0,1 

Fabricação de tintas, vernizes e produtos similares; mástiques; tintas de impressão 1 0,1 

Fabricação de sabões e detergentes, produtos de limpeza e de polimento, perfumes e produtos de higiene 1 0,1 

Fabricação de artigos de matérias plásticas 1 0,1 

Fabricação de produtos cerâmicos para a construção 6 0,8 

Fabricação de outros produtos de porcelana e cerâmicos não refratários 22 2,9 

Fundição de metais ferrosos e não ferrosos 1 0,1 

Fabricação de elementos de construção em metal 5 0,7 

Fabricação de outros produtos metálicos 1 0,1 

Fabricação de recetores de rádio e de televisão e bens de consumo similares 1 0,1 

Fabricação de motores, geradores e transf. elétricos e fab. de material de distrb. e de controlo para instal. Elét. 1 0,1 

Fabricação de aparelhos para uso doméstico 1 0,1 

Fabricação de outras máquinas para uso geral 6 0,8 

Fabricação de outras máquinas e equipamento para uso específico 1 0,1 

Fabricação de componentes e acessórios para veículos automóveis 3 0,4 

Fabrico de mobiliário e de colchões 3 0,4 

Instalação de máquinas e de equipamentos industriais 1 0,1 

Produção, transporte, distribuição e comércio de eletricidade 4 0,5 

Produção de gás; distribuição de combustíveis gasosos por condutas; comércio de gás por condutas 1 0,1 

Captação, tratamento e distribuição de água 1 0,1 

Valorização de materiais 1 0,1 

Construção de edifícios (residenciais e não residenciais) 121 16,2 

Construção de redes de transporte de águas, de esgotos, de dist. de energia, de telecomunicações e de outras 

redes 1 0,1 

Construção de outras obras de engenharia civil 5 0,7 

Demolição e preparação dos locais de construção 2 0,3 

Instalação elétrica, de canalizações, de climatização e outras instalações 11 1,5 

Atividades de acabamento em edifícios 16 2,1 

Outras atividades especializadas de construção 1 0,1 

Comércio de veículos automóveis 4 0,5 

Manutenção e reparação de veículos automóveis 16 2,1 

Comércio de peças e acessórios para veículos automóveis 2 0,3 

Comércio, manutenção e reparação de motociclos, de suas peças e acessórios 1 0,1 

Agentes do comércio por grosso 3 0,4 

Comércio por grosso de produtos agrícolas brutos e animais vivos 1 0,1 

Comércio por grosso de produtos alimentares, bebidas e tabaco 3 0,4 

Comércio por grosso de combustíveis, metais, materiais de construção, ferragens e outros produtos n.e. 6 0,8 

Comércio por grosso não especializado 1 0,1 

 Comércio a retalho em estabelecimentos não especializados 16 2,1 

Comércio a retalho de produtos alimentares, bebidas e tabaco, em estabelecimentos especializados 11 1,5 

Comércio a retalho de combustível para veículos a motor, em estabelecimentos especializados 2 0,3 

Comércio a retalho de equip. das tecnologias de informação e comunicação (TIC), em estab. especializados 1 0,1 

Comércio a retalho de outro equipamento para uso doméstico, em estabelecimentos especializados 29   

Comércio a retalho de bens culturais e recreativos, em estabelecimentos especializados 1 0,1 

Comércio a retalho de outros produtos, em estabelecimentos especializados 32 4,3 

Comércio a retalho em bancas, feiras e unidades móveis de venda 4 0,5 

Transporte interurbano de passageiros por caminho-de-ferro 1 0,1 

Outros transportes terrestres de passageiros 2 0,3 

Transportes rodoviários de mercadorias e atividades de mudanças 7 0,9 

Atividades auxiliares dos transportes 2 0,3 
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Estabelecimentos hoteleiros 2 0,3 

Restaurantes (inclui atividades de restauração em meios móveis) 22 2,9 

Fornecimento de refeições para eventos e outras atividades de serviço de refeições 2 0,3 

Estabelecimentos de bebidas 17 2,3 

Edição de livros, de jornais e de outras publicações 2 0,3 

Atividades de telecomunicações por fio 4 0,5 

Consultoria e programação informática e atividades relacionadas 3 0,4 

Intermediação monetária 2 0,3 

Atividades auxiliares de seguros e de fundos de pensões 2 0,3 

Atividades imobiliárias por conta de outrem 2 0,3 

Atividades jurídicas e dos cartórios notariais 3 0,4 

Atividades de contabilidade e auditoria; consultoria fiscal 9 1,2 

Atividades de arquitetura, de engenharia e técnicas afins 7 0,9 

Publicidade 1 0,1 

Atividades de design 1 0,1 

Atividades fotográficas 2 0,3 

Agências de viagem e operadores turísticos 1 0,1 

Atividades de segurança privada 2 0,3 

Atividades relacionadas com sistemas de segurança 1 0,1 

Atividades de limpeza 5 0,7 

Atividades de plantação e manutenção de jardins 1 0,1 

Organização de feiras, congressos e outros eventos similares 1 0,1 

Administração pública em geral, económica e social 8 1,1 

Negócios estrangeiros, defesa, justiça, segurança, ordem pública e proteção civil 8 1,1 

Educação pré-escolar 4 0,5 

Ensino básico (1º e 2º Ciclos) 14 1,9 

Ensinos básicos (3º Ciclo) e secundário 9 1,2 

Ensinos pós-secundário não superior e superior 5 0,7 

Outras atividades educativas 2 0,3 

Atividades dos estabelecimentos de saúde com internamento 9 1,2 

Atividades de prática clínica em ambulatório, de medicina dentária e de odontologia 12 1,6 

Outras atividades de saúde humana 2 0,3 

Atividades de apoio social para pessoas idosas e com deficiência, com alojamento 3 0,4 

Atividades de apoio social para pessoas idosas e com deficiência, sem alojamento 2 0,3 

Outras atividades de apoio social sem alojamento 12 1,6 

Lotarias e outros jogos de aposta 1 0,1 

Atividades desportivas 2 0,3 

Outras atividades de organizações associativas 2 0,3 

Outras atividades de serviços pessoais 9 1,2 

Atividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico 14 1,9 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 2011 
 
 
 

 




