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1. INTRODUÇÃO
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto de Pedreira de Extração de Xisto “Xistopor”, em fase
de projeto de execução, tem como proponente é a empresa XISTOPOR – Indústria Extractiva, Lda.
(adiante designada por Xistopor).
A pedreira “Xistopor” procede à exploração de xisto para fins ornamentais, para produção de esteios e
placas para pavimentos e revestimentos, para comercialização ao nível nacional e internacional. A
previsão realista, segundo o promotor, de colocação daquela é de exportação numa percentagem de cerca
de 80% do total. Estamos perante o objetivo de licenciamento de uma pedreira de exploração de Xisto,
que atualmente se encontra em situação irregular, pelo que é vontade do proponente ultrapassar todas as
questões legais enquadráveis, para que possa proceder à obtenção do mesmo.
O presente pedido insere-se na necessidade do preconizado no ponto 2 do artigo 1.º do Decreto-Lei
151-B/2013, de 31 de Outubro, que estabelece o regime jurídico de avaliação de impacte ambiental (AIA),
que refere que projetos que sejam suscetíveis de provocar efeitos significativos no ambiente têm de ser
sujeitos a um processo prévio de AIA, condicionante necessária à sua aprovação/licenciamento. A
Xistopor pretende proceder ao licenciamento da pedreira “Xistopor” localizada em Vale da Mó, com uma
área de 6,1ha.
O projeto que se pretende implementar enquadra-se no disposto na aliena a) do ponto 2 do Anexo II do
Decreto-Lei 151-B/2013, de 31 de Outubro, uma vez que se trata de uma pedreira, que embora tenha uma
área inferior a 15ha, e uma produção anual inferior a 200 000 toneladas, encontra-se implantada num local
onde existem unidades similares, uma a cerca de 500 metros e outra a 1Km, sendo desta forma
ultrapassados os valores referidos.
A autoridade de AIA é a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR Norte),
nos termos da alínea b), do ponto 1, do Artigo 8º, do Decreto-Lei 151-B/2013, de 31 de Outubro. A
entidade licenciadora do projeto, nos termos da alínea a) do ponto 2 do Artigo 11.º do Decreto-Lei
270/2001, de 6 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei 340/2007, de 12 de Outubro, é a Direção Regional
da Economia Norte (DRE-N), atualmente inserida na Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).
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A elaboração do presente estudo decorreu entre maio de 2013 e maio de 2015, sendo que todos os
levantamentos de informação necessários à sua elaboração, nomeadamente pesquisas bibliográficas e
demais informação complementar foram realizados neste período. Os trabalhos de campo realizaram-se
essencialmente entre junho e dezembro de 2013, embora os mesmos tenham sido prolongados até ao
início deste ano, incluindo o primeiro trimestre de 2015, em face de alterações levadas a efeito na tipologia
de exploração sujeita a licenciamento, conforme será possível verificar ao longo do presente.

2. LOCALIZAÇÃO
O local de implantação da pedreira para exploração de Xisto situa-se em Vale de Mó, Freguesia e
Concelho de Vila Nova de Foz Côa, Distrito da Guarda (Figura 1). As povoações mais próximas são Vila
Nova de Foz Côa, 3 Km a Norte/Noroeste do local, e a localidade Flor da Rosa a Oeste/Noroeste, cujo
ponto mais próximo do local é no Bairro com o mesmo nome, e dista 1,6Km.
O acesso ao local está assegurado, a partir de Vila Nova de Foz Côa através da Estrada Nacional N102, e
desta por Caminho Municipal pavimentado betuminoso, sendo necessário percorrer neste 2,5Km para
chegar ao local.

Figura 1 – Localização do local de implantação da pedreira a nível nacional e regional
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3. CARATERÍSTICAS DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO
A área onde se pretende licenciar a pedreira integra-se numa zona onde existem outras pedreiras,
designadas, genericamente, por “Pedreiras de Poio”, razão pela qual se pode caracterizar numa zona de
forte presença da atividade extrativa.
De acordo com Plano Diretor Municipal (PDM) de Vila Nova de Foz Côa, publicado pela Resolução de
Concelho de Ministros (RCM) n.º 2/95, de 13 de Janeiro, verifica-se que se encontra quanto ao
Ordenamento em “Área Rural – Uso Agrícola e/ou Florestal”, não possuindo qualquer condicionante na
planta respetiva. Esta classificação de espaço prevê a possibilidade de instalação de indústrias extrativas,
nomeadamente pedreiras de Xisto.

Figura 2 – Localização do local de implantação da pedreira
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O local de exploração não se encontra em área pertencente à Reserva Ecológica Nacional (REN), sendo
no entanto de destacar a existência de uma linha de água próxima do limite Norte do mesmo, que deverá
ter especial atenção no decurso dos estudos a levar a efeito, de forma a salvaguardar as suas condições
nas diferentes fases de funcionamento. Por último, de referir que o local não se encontra em área
pertencente à Rede Natura 2000, nem classificada pela Unesco como Património Mundial na categoria de
“Paisagem cultural, evolutiva e viva”, mas está abrangida pela área de proteção definida pelo Aviso n.º
15710/2010, de 30 de Julho.

4. OBJETIVOS E ANTECEDENTES DO PROJETO
O objetivo do Projeto de Pedreira “Xistopor” é o licenciamento de uma pedreira de extração de xisto,
em fase de projeto de execução, sendo pretensão dos seus responsáveis proceder à sua regularização,
dotando-a das condições adequadas à sua correta laboração, minimizando os possíveis impactes
ambientais que se possam vir a verificar no decorrer do seu período de vida útil.
A pedreira em estudo já foi alvo de exploração há largas dezenas de anos. O atual proprietário procedeu à
compra da mesma no ano de 2010, iniciando na altura a sua legalização, desde logo tratando de realizar
estudos ao local, nomeadamente ao nível de levantamentos topográficos e outros demais de forma
averiguar as características do mesmo. No início do processo de licenciamento, e face às caraterísticas do
mesmo, que se enquadrava numa pedreira do Tipo 3, e desta forma a sua licença de exploração estar sob
alçada da Câmara Municipal, procedeu ao pedido de parecer de localização junto dos serviços da
Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional Norte (CCDR-N).
Em resposta a este pedido foi informado que, embora os limites de exploração desta pedreira não
ultrapassem os 5ha e uma produção anual de 150.000 toneladas, uma vez que se encontra implantada
num local onde existem unidades similares, que em conjunto ultrapassam os referidos limites, se encontra
sujeita a procedimento de AIA.
Em consequência foi apresentada uma Proposta de Definição de Âmbito em Abril de 2013, tendo sido
obtido o parecer da mesma em Maio de 2013.
Entretanto, e face a alterações relacionadas com questões empresariais e de rentabilidade de
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investimento, foi tomada a decisão por parte dos responsáveis da exploração de proceder a modificações
no tipo de trabalhos a desenvolver, que implicou que a tipologia da exploração tenha sido alterada,
passando a ser de classe 2, uma vez que a escavação prevista nos trabalhos passará a ser superior a 10
metros, e a área a licenciar será superior a 5ha, em resultado da aquisição de um terreno adjacente, que
ainda assim não será alvo de nenhuma atividade de exploração. Embora área a licenciar seja superior aos
5ha, a área de exploração será de apenas 0,75 ha.
Face a estas alterações, verificou-se que a PDA apresentada e alvo de resposta por parte da Comissão de
Avaliação (CA) teve o seu prazo de validade ultrapassado. No entanto, importa referir que a análise
enviada pela CA foi tida em consideração nos estudos a desenvolver no presente.
Estas alterações tiveram como implicação a mudança na entidade licenciadora, que passou da Câmara
Municipal de Vila Nova de Foz Côa para a Direção Regional de Economia do Norte (DRE-N), atualmente
inserida na Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).
O projeto diz respeito ao licenciamento de uma pedreira de xisto existente e em exploração há largas
dezenas de anos, que se pretende regularizar, e que integra uma zona onde existem várias pedreiras,
designadas por “Pedreiras de Poio”, sendo por isso uma área com forte presença de atividade extrativa.

5. DESCRIÇÃO DO PROJETO
A área de pedreira objeto da presente estudo, que se pretende licenciar, é aproximadamente de
6,1 hectares, e a área de escavação prevista será de 0,75 hectares. A metodologia de exploração que
será adotada, terá em conta as zonas de defesa definidas pelo Decreto-Lei 270/2001 de 6 de Outubro,
alterado pelo Decreto-Lei 340/2007, de 12 de Outubro.
O objetivo da exploração é a produção de xisto para fins ornamentais, para produção de esteios e placas
para pavimentos e revestimentos, para comercialização ao nível nacional e internacional. A previsão
realista, segundo o promotor, de colocação daquela é de exportação numa percentagem de cerca de 80%
do total.
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No Quadro 1. Apresentam-se as áreas a licenciar e a explorar, assim como as áreas de defesa previstas.
Quadro 1 – Áreas das zonas que constituem a área a licenciar

ZONA

ÁREA (m2)

Área a explorar

7.539

Zonas de defesa

10.080

Área total a licenciar

60.925

Importa ainda referir a existência de outras zonas no interior da área a licenciar, como sejam as
instalações sociais, o parque de automóveis, a área afeta à manutenção das máquinas, a área de produto
acabado, e a área coberta prevista para desenvolvimento dos trabalhos finais.
A área a explorar indicada no Quadro 1 engloba a área em exploração (3.255 m2) e a área a explorar no
futuro (4.284 m2). É possível verificar na Figura 3 a planta do plano de lavra previsto.

Figura 3 – Planta global do terreno: plano de lavra (Sistema de coordenadas PT-TM06/ETRS89; s/e)
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As reservas exploráveis na pedreira “Xistopor” são de 80.990m3, dos quais se estima que 40% (32.396m3)
tenham interesse comercial sob a forma de esteios e placas para pavimentos e revestimentos. Os
restantes 60% (48.594m3) serão acondicionados em escombreiras no interior da pedreira, e serão
utilizados na recuperação ambiental e paisagística, de forma a minimizar as alterações topográficas
resultantes dos trabalhos a realizar.
Tendo em consideração que o volume de extração se manterá igual ao que existe atualmente, na ordem
dos 6.000m3, prevê-se um período de vida útil da pedreira de 13,5 anos. Tendo como base o peso
específico médio do Xisto (2,7 t/m3), prevê-se que a produção anual seja na ordem das 6.000 t.
O método de exploração será processado a céu aberto, efetuado em degraus direitos, de cima para
baixo conforme preconizado no Decreto-Lei 270/2001 de 6 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei
340/2007, de 12 de Outubro.
O desmonte é iniciado pela desmatação e decapagem, através da retirada do coberto vegetal, de
espessura reduzida, e das terras superficiais respetivamente. A preparação inclui igualmente a definição
dos acessos e rampas, de acordo com o estabelecido na legislação mencionada. A operação de
desmatação irá ser realizada tendo em atenção a minimização do impacte visual da exploração.
Será feito o avanço do desmonte, acompanhado pela recuperação final das áreas exploradas de forma
faseada. Na fase de desmonte poderá ser necessária a utilização de pequenas quantidades de explosivos,
principalmente onde as massas se apresentem mais coesas e seja necessário para desagregar os
materiais pelos planos de clivagem.
Todas as operações que impliquem o manuseamento, transporte e detonação de explosivos serão
efetuadas por um funcionário qualificado para o efeito (detentor de Cédula de Operador de Explosivos). As
pegas de fogo serão normalmente efetuadas durante o horário normal de laboração, sendo todos os
trabalhadores informados e a detonação previamente sinalizada. Não se prevê a implementação de um
paiol ou paiolim no local, uma vez que os explosivos serão transportados pela empresa fornecedora. O
transporte será efetuado sempre que necessário até à pedreira e os explosivos que não forem utilizados
serão recolhidos no final do dia de trabalho, pelo que será sempre feita uma gestão atempada das
necessidades de explosivos.
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Após o desmonte é feita a remoção e o transporte dos blocos através de uma pá carregadora recorrendo
às rampas de acesso aos pisos, a criar, com vista ao seu esquadrejamento com recurso ao monofio de
corte, quando necessário. O acabamento do produto final será feito manualmente pelos trabalhadores da
pedreira, em zona coberta prevista, sendo posteriormente encaminhados para o parque de
armazenamento final.
Os materiais sem aptidão ornamental são encaminhados para locais de armazenamento temporário e
serão aproveitados nas ações de recuperação da frente quando terminar a sua exploração,
nomeadamente ao nível de operações de modelação. O ciclo de desmonte só será iniciado após limpeza
das frentes de exploração. Finalmente, os blocos armazenados são expedidos através de veículos
pesados para venda direta aos clientes.
Os acessos à zona de exploração são feitos através das vias existentes. No interior da pedreira, os
acessos encontram-se na sua maioria já criados, não se prevendo alterações nos mesmos. No entanto, a
sua evolução será efetuada de acordo coma as necessidades que vão sendo criadas ao longo da
exploração, de acordo com o tempo de vida útil da pedreira.
Os acessos existentes e a criar na pedreira serão alvo de uma manutenção sistemática, de forma a reduzir
os custos de transporte e de manutenção dos equipamentos, bem como a minimizar os impactes
associados à circulação de veículos e máquinas.
Os trabalhos de recuperação paisagística estão articulados com o desenvolvimento da lavra da pedreira. A
recuperação paisagística desta pedreira acompanha o desmonte, ou seja, depois de ser explorada cada
uma das três áreas indicadas, esta passa para a recuperação. A última fase também terá de se articular
com o plano de desativação. Anualmente serão indicados os trabalhos de recuperação paisagística
executados no ano anterior e os trabalhos previstos para o ano seguinte.
Prevê-se que a recuperação esteja concluída um ano após a conclusão dos trabalhos de lavra,
excetuando-se as operações de manutenção e vigilância que se vão prolongar por mais dois anos,
perfazendo um total de três anos após o término da lavra. É de referir, também, que a recuperação
paisagística será, em cada fase, realizada no ano imediatamente a seguir à conclusão das operações e
lavra e terá uma duração de um ano
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As medidas a implementar deverão garantir uma minimização dos impactes associados na paisagem e
nos habitats da pedreira e da sue envolvente. Ainda que a área de exploração tenha uma dimensão
reduzida, pelo menos no que respeita a realidade presente na envolvente, torna-se necessário adotar
medidas específicas que visem a limitação dos impactes associados. Entre estas medidas encontram-se:


Minimização das alterações morfológicas, com recurso a boas práticas a serem seguidas no
processo de desmonte, nomeadamente na colocação dos explosivos, nos casos em que este se
venha a verificar necessário;



Garantir que os impactes associados à exploração estejam confinados à menor área possível, de
preferência apenas no interior da área a licenciar;



Limitar a propagação de poeiras associadas ao processo produtivo, nomeadamente as resultantes
do desmonte e da circulação de viaturas, estando prevista a rega dos caminhos internos no caso
desta última;



Limitar a propagação do ruído produzido pelos equipamentos utilizados nos trabalhos, garantindo
a sua correta manutenção, de forma a detetar possíveis anomalias existentes que estejam a
causar impactes negativos para a envolvente;



Assegurar a reposição do coberto vegetal nas áreas exploradas/a explorar. Para o efeito serão
utilizadas as espécies locais, que garantem a reposição tanto quanto possível do estado inicial, e
a respetiva integração paisagística;

Cabe referir que o material extraído que não terá valor comercial, será acondicionado em locais próprios, à
semelhança do que se verifica atualmente, e serão posteriormente utilizados nos trabalhos de recuperação
paisagística através do enchimento das zonas de escavação.
Ao nível dos resíduos diretamente relacionado com a extração de xisto podemos encontrar os resíduos da
extração de minérios não metálicos (código LER 01 01 02) e os resíduos de corte e serragem de pedra
(código LER 01 04 13), cujo destino final previsto é a recuperação paisagística da pedreira.
Estima-se uma média de 60% de rejeitados nos trabalhos de extração, pelo que a utilização destes
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resíduos resultantes na recuperação paisagística assumem uma enorme importância, permitindo por um
lado a sua reutilização, e por outro a minimização das alterações topográficas do local de escavação. O
armazenamento temporário destes resíduos será feito, à semelhança do que atualmente se verifica, em
locais próprios no interior da pedreira.
Os resíduos associados aos equipamentos presentes na pedreira englobam todos aqueles que fazem
parte da manutenção associada aos equipamentos existentes, de onde se incluem os associados ao
código LER 13 02 08 (óleos de motores, transmissões e lubrificações) e os associados ao código LER
16 01 07 (filtros usados). No entanto, importa referir, que os trabalhos de manutenção dos equipamentos
móveis serão realizados sempre que possível fora das instalações. Quando tal não se verificar, e à
semelhança do que se verifica atualmente, encontra-se implementada uma zona específica da pedreira
onde são armazenados os óleos e lubrificantes a utilizar nos equipamentos, que se encontra devidamente
impermeabilizada. Todos os resíduos associados à manutenção dos equipamentos são recolhidos por um
operador de resíduos qualificado para o efeito.
O licenciamento da pedreira “Xistopor” irá permitir a manutenção de 8 postos de trabalho diretos,
recebendo os trabalhadores formação específica para as atividades que desenvolvem. O horário de
laboração da pedreira contemplará 40 horas semanais, distribuídas pelos dias úteis, com previsão de
ausência de paragens anuais.

6. SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA E AVALIAÇÃO DE IMPACTES
O objetivo do presente EIA consistiu na identificação, previsão e avaliação dos impactes associados à
pedreira “Xistopor”, face à situação de referência. Importa referir que a situação de referência diz respeito
à situação que atualmente se observa, que contempla a existência de laboração na pedreira.
Desta forma, apresenta-se os principais impactes associados a cada um dos fatores ambientais
considerados no estudo.
Ao nível do Clima local, os impactes diretos na fase de exploração são pouco significantes ou mesmo
insignificantes, temporários (até cessar a atividade da pedreira e implementação das medidas do PARP),
imediatos, pontuais, reversíveis e minimizáveis. Na fase de desativação as ações a tomar nesta fase irão
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contribuir de forma positiva, permanente, indireta, a médio prazo e com uma magnitude elevada e
significativa.
Na área a intervencionar, os impactes ao nível Geologia e Geomorfologia estão relacionados com os
processos erosivos, a destruição das formações geológicas e do relevo, e a instabilidade e subsidência do
maciço. A destruição das formações geológicas presentes na área de intervenção, como resultado das
operações de desmonte, constituíra um impacte negativo permanente. A fase de recuperação/desativação
tem associados impactes positivos, uma vez que está associada à implementação de medidas de
recuperação ambiental da zona de extração. Para que tal se verifique e se atinja a recuperação do local
terá de se proceder à movimentação de terras, e pedras. O cumprimento destas medidas irá permitir a
mitigação de impactes ambientais, não se prevendo outros impactes nesta fase.
No que respeita ao Uso e Ocupação do Solo, conclui-se alterações importantes geradas pelo projeto
nomeadamente a substituição de uma área de espaço natural por uma área de extração de inertes. No
entanto, de acordo com as condicionantes ambientais a generalidade dos impactes negativos resultantes
da exploração da Pedreira são passíveis de controlo, prevenção, minimização e recuperação parcial final.
Relativamente aos Recursos Hídricos os impactes induzidos são pouco significativos. A fase de
desativação da pedreira corresponde à execução das medidas de recuperação que permitirão melhorar,
entre outros aspetos, a drenagem superficial e os índices de infiltração, nomeadamente a
reposição/reabilitação dos solos, a modelação de terrenos, a execução de plantações e sementeiras e a
implementação de um sistema de drenagem.
A nível da Qualidade do Ar a atividade em analise constitui uma atividade que implica emissão de
poeiras, em especial aquando do desmonte. Os alvos sensíveis mais próximos distam 1.000 m da área de
exploração. Através das medidas de minimização propostas, com limitação da velocidade no interior da
pedreira, e rega dos seus caminhos de circulação, prevê-se que os impactes associados sejam pouco
significativos.
No que respeita ao Ambiente Sonoro, a análise realizada permitiu concluir que na fase de exploração irão
ocorrer impactes negativos devido à laboração dos diferentes equipamentos associados ao processo
produtivo, bem como ao tráfego de viaturas induzido pelo estabelecimento industrial. Apesar disso, os
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valores previstos permitem concluir que esses impactes não serão muito significativos, prevendo-se o
cumprimento dos valores limite legislados para o critério de exposição máxima. No que se refere ao critério
de incomodidade verificou-se que em nenhum dos pontos será excedido o valor limite, não sendo
expectável que o mesmo venha a sofrer alterações. Na fase de desativação os impactes ao nível de ruído
não serão significativos, até porque os trabalhos nesta fase serão responsáveis por níveis inferiores de
emissões sonoras dos que os verificados na fase de exploração.
Terão lugar impactes negativos ao nível da Flora e Fauna, sendo a principal razão as ações de
desmatação e remoção da vegetação existente na área de exploração e a limpeza do terreno e remoção
dos solos que cobrem o recurso mineral, atividades que antecedem a escavação para extração de xisto.
Os impactes negativos resultantes da exploração da Pedreira são passíveis de controlo, prevenção,
minimização e recuperação parcial final.
Ao nível do Património Arquitetónico e Arqueológico, face ao estudo realizado na situação de
referência, não são expetáveis impactes negativos associados ao projeto. Essa situação não exclui a
possibilidade, de em situação de laboração, vierem a ser detetados vestígios arqueológicos, ser
necessário proceder, nos termos da legislação, a trabalhos de escavação por serviços competentes.
As principais alterações suscetíveis de implicar impactes significativos na qualidade visual da Paisagem
são a alteração da morfologia do terreno, supressão do seu coberto vegetal, alteração do uso do solo e a
possível emissão de poeiras provenientes da atividade extrativa. Prevê-se um decréscimo da qualidade
visual da área envolvente, em relação estreita e causal com o decréscimo da cobertura vegetal, impactes
estes que poderão somente ser atenuados com a elaboração de medidas minimizadoras. Na fase de
desativação da pedreira é expectável um impacte negativo, mas pouco significativo e de curto prazo,
decorrente das operações de desmantelamento das estruturas e do equipamento. A recuperação final da
área, dado o caráter de reabilitação dará origem a um impacte positivo, muito significativo e de caráter
permanente.
Do ponto de vista Socioeconómico os impactes esperados são positivos, gerando mais-valias
importantes para o município, que incluem a divulgação do território - através de um produto que pode
representar de forma positiva a região. O impacto esperado nas vias de acesso à exploração é reduzido,
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prevê-se uma utilização relacionada com a exploração, para além do acesso por parte dos funcionários, de
cerca de 2,6 veículos pesados por dia, para escoamento do produto extraído. As vias existentes estão
capacitadas para este aumento de tráfego e a ligação a vias principais está igualmente assegurada,
permitindo a não sobrecarga do tráfego pesado no seio dos aglomerados existentes.
O impacto da indústria extrativa na localização indicada, e do ponto de vista do Ordenamento do
Território, é reduzido e apresenta vantagens específicas nomeadamente quanto à inexistência de
qualquer condicionante em instrumentos de planeamento e gestão territorial, a localização numa área
onde já se concentram outras unidades industriais extrativas, e o afastamento de áreas urbanas.
No que se refere às Vibrações não se esperam valores significativos, pela distância a que se encontram
os recetores sensíveis, e desde que se cumpram as cargas máximas de explosivos por furo a utilizar na
exploração.
Foram ainda avaliados os impactes cumulativos, que no caso específico destas pedreiras presentes na
envolvente da área de estudo, se relacionam, acima de tudo, com a emissão de ruído e poeiras e afetação
das populações residentes na envolvente e sobre as infraestruturas existentes. No entanto, através da
análise realizada, conclui-se que os impactes cumulativos expetáveis são pouco significativos.

7. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
7.1.

INTRODUÇÃO

Após a identificação dos impactes associados à implementação da pedreira “Xistopor”, torna-se
necessário estabelecer medidas de minimização que garantam o adequado equilíbrio do ambiente na área
de intervenção e na sua envolvente.
Serão apresentadas medidas de caráter geral, e medidas específicas para cada os fatores ambientais
considerados, em que se verificou necessário individualizar estas medidas como complemento às de
caráter geral.
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7.2.

MEDIDAS DE CARÁTER GERAL

Apresentam-se as medidas de caráter geral que devem ser implementadas para as fases de exploração e
de desativação.
Assim, ao longo da fase de exploração as medidas de carácter geral são:


Definir um faseamento de exploração adequado, que promova a revitalização das áreas
intervencionadas no mais curto espaço de tempo possível e concentrado em áreas bem
delimitadas, evitando a dispersão de frentes de lavra em diferentes locais e em simultâneo;



Confinar as ações respeitantes a exploração no menor espaço possível, limitando as áreas de
intervenção para que estas não extravasem e afetem, desnecessariamente, as zonas limítrofes;



Privilegiar o uso de caminhos já existentes;



Limitar a destruição do coberto vegetal as áreas estritamente necessárias e garantir a sua
recuperação logo que possível;



Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra viva e ao seu
armazenamento em pargas, para posterior utilização na recuperação paisagística;



Delimitar, os locais de deposição temporária de materiais, da terra viva decapada (pargas), e
respetivos percursos entre estes e as áreas de depósito final.

Na fase desativação deverão ser seguidas as seguintes medidas de minimização gerais:


No que se refere à desativação dos equipamentos estes serão eliminados observando sempre as
normas em vigor respeitantes à eliminação dos resíduos, principalmente no que se refere aos
líquidos lubrificantes;



Efetuar o desmantelamento e remoção do equipamento existente na pedreira procedendo as
necessárias diligências de forma a garantir que, sempre que possível, este será reutilizado ou
reciclado ou, na sua impossibilidade, enviado para destino final adequado;
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Será garantida a aplicação total do preconizado no PARP definido, de forma a obter-se com a
maior rapidez possível uma simbiose com a envolvente.

Deverão ainda ser seguidas as seguintes medidas na fase de pós-desativação:


Avaliar-se a evolução da área recuperada através do cumprimento do Plano de Monitorização
estabelecido;



Verificar-se periodicamente a vedação da pedreira e sinalização, por forma a impedir o fácil
acesso de pessoas estranhas à mesma.

7.3.
7.3.1.1.

MEDIDAS ESPECÍFICAS
USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

A decapagem do solo é inevitável, porém será limitada às áreas estritamente necessárias. O impacte
desta ação pode ser somente amenizado, para tanto a utilização de técnicas apropriadas tanto para a
remoção como para o acondicionamento e tratamento dos solos mais férteis é de grande importância.
Todo o solo decapado deverá ser armazenado apropriadamente, devendo ficar completamente separado
dos escombros/desperdícios que resultam da exploração, de modo a permitir a sua posterior colocação
nas zonas a recuperar. Assim, os impactes deste descritor associados ao Projeto serão pouco
importantes, uma vez que os solos presentes serão preservados e reutilizados.
Com a recuperação gradual das áreas já exploradas será reestabelecido o regime hídrico local,
aumentando da capacidade de infiltração da água no solo.
Relativamente à compactação do solo, a abertura de vias de circulação internas e de acesso às frentes de
desmonte deve-se limitar aquelas necessárias.
Deve-se proceder o armazenamento adequado e seguro do material (e seus resíduos) potencialmente
contaminantes para posterior encaminhamento a destinatário(s) autorizado(s). Restringir a reparação e
manutenção de veículos bem como lubrificação de máquinas e equipamentos a zona impermeabilizada e
adequada com local específico para contenção de combustíveis, óleos e outros resíduos líquidos.
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7.3.1.2.

RECURSOS HÍDRICOS

Não estão previstos impactes negativos no que se refere aos recursos hídricos. Ainda assim, deverão ser
tomadas algumas medidas de caráter preventivo que se consideram essenciais, com vista à salvaguarda
das condições dos recursos hídricos existentes, de onde se inclui:


Garantir a adequada manutenção do estado de limpeza dos órgãos de drenagem pluvial,
nomeadamente das valas a instalar na periferia das áreas de escavação, e dos acessos às zonas
de trabalho;



Uma gestão adequada das pargas que albergam os solos de cobertura decapados nas fases
preparatórias dos trabalhos de extração;



O desmantelamento, segundo as normas que constam no Plano de Descativação, de todas as
estruturas associadas à atividade industrial.

7.3.1.3.

QUALIDADE DO AR

Embora não estejam previstos que os limites legais sejam alvo de incumprimento no que respeita à
qualidade do ar onde se insere a pedreira “Xistopor”, deverão ser adotadas algumas medidas de
minimização, que incluem:


Limitação da velocidade de circulação dos equipamentos e máquinas no interior da pedreira
(20km/h);



Aspersão com água das vias de circulação, para redução das poeiras em suspensão, levantadas
pela deslocação de equipamentos e veículos;



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



Proceder a manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos a obra, de
forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões
gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas;

Vale da Mó – Vila Nova de Foz Côa

Estudo de Impacte Ambiental – Resumo Não Técnico
E.151513.02.01
julho de 2015
Pág. 16



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

A implementação das medidas acima descritas contribuirá para o cumprimento dos valores limites
estabelecidos no Decreto-Lei nº 102/2010 de 23 de setembro.

7.3.1.4.

AMBIENTE SONORO

Por forma a obter-se uma diminuição dos níveis de pressão sonora associados à pedreira “Xistopor)
deverão ser adotados as seguintes medidas de minimização:


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



Deverá ser feita uma manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos, de forma
a não haver um incremento de ruído;



Implementação de um plano de monitorização de ruído;



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



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



Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o
menor ruido possível.

7.3.1.5.

FLORA E FAUNA

Durante a exploração da lavra os impactes ambientais sobre a fauna e flora podem ser somente
atenuados, já que a remoção da vegetação tem consequências e prejuízos negativos como destruição
e/ou perturbação dos habitats, e casualmente da fauna.
Durante a fase de exploração dever-se-á implementar de forma rigorosa as disposições do Plano
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Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) no que se refere as fases subsequentes a laboração da
Pedreira e no decurso da recuperação paisagística. Dentre as medidas destaca-se, como impacte positivo
a plantação de espécies endêmicas características da região, principalmente de vegetação arbórea de
médio e ou grande porte, a fim de recuperar e reforçar a paisagem, além de criar novos habitats.
A reconversão visa uma utilização do espaço afetado, distinto da exploração como Pedreira, ou seja, com
a revegetação da área substituindo-a por um ecossistema autóctone com a possibilidade de recuperação
da biodiversidade.

7.3.1.6.

PATRIMÓNIO ARQUITETÓNICO E ARQUEOLÓGICO

Na análise patrimonial e arqueológica não foram detetados elementos protegidos ou relevantes para efeito
de proteção ou preservação.
Essa situação não exclui a possibilidade, de em situação de laboração, vierem a ser detetados vestígios
arqueológicos, ser necessário proceder, nos termos da legislação, a trabalhos de escavação por serviços
competentes.
Essa situação não exclui a possibilidade, de em situação de laboração, vierem a ser detetados vestígios
arqueológicos, ser necessário proceder, nos termos da legislação, a trabalhos de escavação por serviços
competentes.
Desta forma, as medidas de minimização passam pela obrigatoriedade de comunicação ao IGESPAR – Instituto de
Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico, no caso de serem identificados vestígios arqueológicos, no
sentido de serem acionados os mecanismos de avaliação do seu interesse patrimonial.

7.3.1.7.

PAISAGEM

A retirada do coberto vegetal (e do solo superior) será limitada às áreas estritamente necessárias à
exploração da Pedreira e a execução dos trabalhos; a sua recuperação será desenvolvida no mais curto
espaço de tempo possível de acordo com o avanço faseado da lavra.
Como medidas atenuantes deverão ser mantidas e / ou reforças a cortina arbóreo-arbustiva da área
envolvente da Pedreira. Esta medida visa tanto a valorização paisagística como a criação de barreiras
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naturais, mesmo de efeito reduzido e local, ao transporte de poeiras para as habitações mais próximas e
abrandamento de ruídos.
Além deste benefício ambiental o coberto arbóreo da envolvente contribui para atenuar alguns dos efeitos
visuais originados pela Pedreira, pelo que aumentará a qualidade da paisagem.
Para a instalação de novas infraestruturas e instalações auxiliares deverão ser escolhidos locais, sempre
que possível, não percetíveis do exterior da Pedreira, reduzindo os efeito nas acessibilidades visuais.
Os impactes acima descritos serão revertidos com o desenvolvimento do Plano Ambiental e de
Recuperação Paisagística (PARP), com definições da estrutura verde a implantar visando a valorização da
paisagem e os seus componentes e de modo a integrar paisagisticamente a área da Pedreira.
Durante a fase de instalação / exploração dever-se-á implementar de forma rigorosa as disposições do
Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística(PARP).
As intervenções de recuperação paisagística deverão acompanhar fase da lavra e deverão ser
intensificadas após a desativação da correspondente. As operações associadas à recuperação passarão
pela modelação final do terreno, espalhamento da terra viva e revegetação herbáceo-arbustiva com
espécies adaptadas à região. A última fase corresponde também ao desmantelamento de equipamentos e
infraestruturas, sendo que dever-se-á assegurar a sua reutilização ou encaminhamento para um fim
adequado.
Em todos os casos acima descritos, os impactes são considerados negativos, mas minimizáveis pela
implementação faseada do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística e um Plano de Monitorização
Ambiental. A implementação do PARP quer ao longo do tempo de vida da exploração, como após o seu
término, deverá também tratar da configuração final da Pedreira, a fim de acentuar a marca na paisagem
local e contribuir positivamente para a consolidação de uma identidade paisagística única.

7.3.1.8.

SOCIOECONOMIA

Embora os impactes deste descritor serem na sua globalidade positivos, devem ser adotadas medidas de
minimização de impactes, que deverão ser articuladas com as propostas para a qualidade do ar e
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ambiente sonoro, de onde se inclui:


Controlo do peso bruto dos veículos pesados, de forma a evitar o transporte de pesos excessivos
que contribuam para a danificação da rede viária;



Realizar manutenção preventiva sistemática dos veículos de transporte, de forma a minimizar os
ruídos e vibrações durante esta operação;



Conceber e implementar um plano de comunicação com a população local, com o objetivo de
informar e sensibilizar para o projeto em questão, envolvendo para isso os principais atores locais
(câmara municipal, junta de freguesia, associações de moradores);



Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores da pedreira,
designadamente acerca das ações suscetíveis de causar impactes ambientais respetivas medidas
de minimização e normas e cuidados a observar nos trabalhos desenvolvidos;



Assegurar que os caminhos e acessos nas imediações da pedreira não fiquem obstruídos ou em
condições deficitárias, possibilitando a sua normal utilizarão por parte da população local;



Manutenção dos equipamentos, para que conservem as melhores condições de funcionamento
sem atingirem um estado de degradação avançado.

7.3.1.9.

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Não está prevista a existência de impactes ambientais negativos no que respeita ao ordenamento do
território. Ainda assim, em face da proximidade, no limite Sul, da Zona Especial de Proteção de Vale do
Côa, as medidas de minimização a adotar passam pelo cumprimento das medidas de caráter geral
indicadas no presente.

8. PLANO DE MONITORIZAÇÃO
A monitorização é um processo periódico de observação e recolha sistemática de dados sobre os efeitos
ambientais de um determinado projeto, com o objetivo de avaliar a eficácia das medidas propostas na AIA
e detetar eventuais problemas que possam surgir.
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Relativamente aos fatores ambientais avaliados existe a necessidade de, para alguns deles, propor planos
de monitorização no sentido de avaliar/controlar a evolução dos mesmos bem como a eficácia das
medidas de minimização aplicadas ou a aplicar para as diferentes fases do processo. No plano de
monitorização foram integrados os fatores ambientais considerados críticos, nomeadamente a Qualidade
do Ar; o Ambiente Sonoro e Património Arquitetónico e Arqueológico.
Para cada um deles foram estabelecidos os objetivos da monitorização, onde se inclui os parâmetros a
avaliar, os locais de amostragem, os métodos e a frequência das amostragens. Serão ainda indicadas
medidas a adotar nos casos em que se verifiquem desvios ao cumprimento dos critérios estabelecidos. Os
resultados da monitorização serão apresentados sobre a forma de relatórios, e terão lugar ao longo do
período de vida útil da pedreira “Xistopor”.
O plano de monitorização proposto deverá ser dinâmico, por forma a poder adaptar-se à evolução, a
médio, longo prazo, das condições que determinaram a sua execução, nomeadamente:


Alteração da legislação nacional vigente;



Modernização dos meios técnicos previstos;



Da verificação de um desajuste entre as ações de monitorização e os objetivos definidos;



Da verificação de impactes negativos com natureza ou magnitude divergentes daqueles que foram
conjeturadas no presente EIA;



Da modificação dos motivos que sustentaram a elaboração do presente projeto e que,
consequentemente, possam modificar a avaliação de impactes ambientais.

Vale da Mó – Vila Nova de Foz Côa

Estudo de Impacte Ambiental – Resumo Não Técnico
E.151513.02.01
julho de 2015
Pág. 21

9. CONCLUSÕES
Resumidamente podem-se salientar os seguintes aspetos:


De acordo com a avaliação efetuada no presente ElA, não é previsível que a pedreira “Xistopor”
venha induzir impactes ambientais negativos significativos ao ponto de inviabilizar o seu
licenciamento;



Os principais impactes negativos identificados no presente EIA terão, quase exclusivamente,
incidência local e serão de caracter temporário, dado que na sua maioria se fazem sentir
exclusivamente na fase da exploração.



No que se refere aos impactes positivos associados ao presente estudo, estes refletem-se
essencialmente na componente socioeconómica, sendo significativos às escalas regional e local,
pela manutenção de emprego direto e indireto, contribuindo eficazmente para a economia
nacional.



Ao longo do EIA foram ainda propostas um conjunto de medidas de minimização e de
monitorização, que visam essencialmente melhorar o funcionamento geral da exploração e
adaptar a mesma ao cumprimento da legislação ambiental em vigor.

Assim, considera-se que a atribuição da Licença de Exploração da pedreira “Xistopor” contribuirá para o
desenvolvimento da região, com todos os benefícios económicos e sociais associados, reforçados pelo
facto da pedreira, tal como está projetada, ser compatível com os interesses ambientais da região.
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