Parecer Técnico Final da Comissão de Avaliação

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL
do projeto de
“Ampliação da Pedreira n.º 5816 - Moinho de Vento n.º 4”
Concelhos de Guimarães, Vila Nova de Famalicão e Braga

PARECER TÉCNICO FINAL DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte
Agência Portuguesa do Ambiente
Direção Regional de Cultura do Norte
Direção Geral de Energia e Geologia

Janeiro de 2017

Rua Rainha D. Estefânia, 251  4150-304 PORTO  www.ccdr-n.pt
Tel.: 226 086 300  Fax: 226 086 301  E-mail: geral@ccdr-n.pt

Parecer Final da Comissão de Avaliação

ÍNDICE

Página
1. INTRODUÇÃO

3

2. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

5

3. APRECIAÇÃO AMBIENTAL DO PROJETO

12

4. CONSULTA PÚBLICA

59

5. CONCLUSÕES

60

FICHA TÉCNICA

72

ANEXOS

73

Registo de reunião de apresentação do projeto
PEA
Declaração de Conformidade do EIA
Registo de reunião de cálculo do IAP
IAP
Planta de Localização

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental AIA_11/2016
“Ampliação da Pedreira n.º 5816 - Moinho de Vento n.º 4”
Janeiro de 2017

Parecer Técnico Final da Comissão de Avaliação

1. INTRODUÇÃO
O Projeto e Estudo de Impacte Ambiental (EIA) objeto do presente Parecer foram remetidos pela Direção
Geral de Energia e Geologia (DGEG) para a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Norte (CCDR-N), que se constituiu como Autoridade de AIA, ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º
151-B/2013, de 31 de outubro, com a redação e alterações produzidas pelos DL nº 47/2014, de 24 de
março, e DL nº 179/2015, de 27 de agosto – Regime Jurídico de AIA (RJAIA).
O projeto tem enquadramento no Artigo 1º, nº 3, alínea b), subalínea i), e no Anexo II, nº 2, alínea a), da
citada legislação, referente a Pedreiras, minas a céu aberto e extração de turfa (não incluídos no Anexo I) em
áreas isoladas ou contínuas, com área ≥ 15 ha ou ≥ 200 000 t/ano ou se, em conjunto com outras unidades
similares, num raio de 1 km, ultrapassarem os valores referidos.
O proponente é a empresa Mota-Engil, SA., com sede na Rua do Rego Lameiro, 38, 4300-454 PORTO.
O EIA, elaborado entre janeiro e junho de 2016, é da responsabilidade da empresa de consultoria
RECURSO, Estudos e Projetos de Ambiente e Planeamento, Lda..
A Entidade Licenciadora (EL) é a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).
A referida documentação deu entrada na CCDR-N a 14 de junho de 2016, e a instrução do respetivo
procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) ocorreu a 15 de junho de 2016.
A CCDR-N, enquanto Autoridade de AIA (AAIA), de acordo com o disposto no ponto 2 do artigo 9º do
RJAIA, nomeou a respetiva Comissão de Avaliação (CA), constituída pelas seguintes entidades:


CCDR-Norte:
- Ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 9º:
- Alexandra Duborjal Cabral (Presidente da CA);
- Andreia Cabral (Coordenadora da Consulta Pública);
- Ao abrigo da alínea i) do ponto 2 do artigo 9.º:
- Técnicos especializados em avaliação ambiental, em termos de Geologia e Geomorfologia,
Paisagem, Socio-economia, Resíduos, Ruído, Vibrações, Qualidade do Ar, Ordenamento do
Território, Uso do Solo, Sistemas Ecológicos e PARP;
- DGEG, nos termos da alínea h);
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- Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN), caso se verifique o disposto na alínea d);
- Agência Portuguesa do Ambiente/Administração da Região Hidrográfica do Norte (APA/ARHNorte, nos termos da alínea b).

A CCDR-N está representada na CA pelos seguintes técnicos: Arqt. Paisagista Alexandra Duborjal Cabral,
que preside à Comissão (responsável pela coordenação do procedimento de AIA e pela avaliação do
descritor Paisagem), Engª. Andreia Cabral (responsável pela coordenação da Consulta Pública e pela
avaliação do RNT), Dr. Rui Fonseca (descritores Geologia e Geomorfologia), Dra. Rita Ramos (descritor
Socio-economia), Eng.º Armindo Magalhães (PARP, Descrição do Projeto e descritor Vibrações), Arqt.
Alexandre Basto (descritores Uso do Solo e Ordenamento do Território), Eng. Maria Manuel Figueiredo
(descritor Sistemas Ecológicos), e Eng.º Luís Santos (descritores Ruído e Resíduos).
A DGEG está representada na CA pelo Eng. Manuel Amorim, a DRCN pelo Dr. Pedro Baère de Faria e
a APA/ARHN tem como representante na CA o Eng.º António Afonso.
O presente documento consubstancia o previsto no ponto 1 do Artigo 16º. do RJAIA.
Atendendo ao disposto no ponto 6 do artigo 14º do referido diploma, a AAIA convidou o proponente a
efetuar a apresentação do projeto e respetivo EIA à CA, reunião que ocorreu a 23 de junho de 2016.
De acordo com o estipulado no ponto 5 do artigo 14º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro,
com a alteração produzida pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março e DL nº 179/2015, de 27 de
agosto, tendo o procedimento sido instruído a 15 de junho de 2016, a apreciação da conformidade do
EIA teria de ocorrer até ao dia 3 de agosto de 2016. No entanto, e ao abrigo do ponto 8 do artigo 14º
do diploma citado, houve suspensão do prazo no âmbito da avaliação da conformidade do EIA, através da
solicitação de elementos adicionais (ofício que constitui anexo ao presente parecer), no dia 15 de julho
de 2016, tendo decorrido 23 dias úteis do prazo estipulado.
Os elementos mencionados foram recebidos a 28 de outubro de 2016, pelo que a data limite para avaliação
de conformidade passou para o dia 17 de novembro de 2016 (Declaração de Conformidade em anexo) e
a data de conclusão do procedimento de AIA para o dia 17 de fevereiro de 2017.
No decurso do procedimento, a CA efetuou uma visita ao local no dia 12 de dezembro de 2016, tendo
sido acompanhada pelo proponente e pelo representante da equipa de elaboração do EIA.
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Atendendo ao previsto no ponto 1 do artigo 18º do RJAIA, e face aos procedimentos estabelecidos, a CA
reuniu a 19 de janeiro de 2017, no sentido de congregar, num Índice de Avaliação Ponderada de Impactes
Ambientais (IAP), os resultados parcelares da avaliação setorial de cada descritor, tendo sido obtido o
Índice Final que constitui parte integrante das Conclusões do presente Parecer Técnico Final da CA.
De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 15.º 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, a Consulta Pública decorreu durante 20 dias úteis, entre os dias 25 de novembro e 26
de dezembro de 2016.
Ambas as tranches da taxa devida pelo procedimento de AIA (nos moldes do disposto no ponto 1 do
artigo 49º do RJAIA, e conforme estabelecido pela Portaria n.º 368/2015, de 19 de outubro), foram
liquidadas em tempo útil.

2. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO
O EIA avaliado reporta à análise, identificação e classificação dos efeitos sobre o meio ambiente resultantes
da implementação do projeto.
A pedreira em avaliação está localizada nas freguesias e concelhos:
União de Freguesias de Vale (São Cosme), Telhado e Portela, concelho de Vila Nova de Famalicão;
União de Freguesias de Escudeiros e Penso (Santo Estevão e São Vicente), concelho de Braga;
União de Freguesias de Airão (Santa Maria), Airão (São João) e Vermoim, concelho de Guimarães.
Este projeto encontra-se em fase de Projeto de Execução.

Objetivos e Antecedentes
O EIA refere que o projeto consiste na ampliação de uma pedreira de granito com uma área atual
licenciada de 76 000m2. E que o granito extraído destina-se à produção de agregados, que ocorre na área
do projeto, na instalação de britagem e beneficiação.
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E ainda que a área objeto do presente estudo é de 32,9ha. E a área de escavação total proposta nesta
ampliação é de 18,6ha que resulta da soma da corta atual (10,7ha) com a área adicional a explorar (7,9ha),
sendo a restante área composta pelas zonas de defesa (9,0ha) e pelas áreas sem exploração (5,3ha).
O Plano de Pedreira, PP, refere que a pedreira Moinho do Vento n.º 4 destina-se à exploração de granitos
para a produção de agregados para a construção civil, obras públicas e outras utilizações, através de uma
unidade de britagem pertencente à empresa, localizada no interior da área da pedreira.
Mais refere que a pedreira Moinho do Vento, n.º 4 obteve a licença de estabelecimento, em setembro de
1996, emitida pela Direção Regional Economia do Norte (DRE-Norte) para uma área de exploração 76
000m2. E que o proponente pretende licenciar uma área total de 329 231m2, que representa uma
ampliação de 253 231m2.
Assim, de acordo com o n.º 2, do artigo 10.º-A, do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro, na redação
dada pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro, a pedreira é de classe 1, uma vez que possui uma
área superior a 25ha.
O PP ainda refere que em 2004, a empresa proponente submeteu a procedimento de avaliação de impacte
ambiental um projeto designado por “Ampliação da Pedreira Moinho de Vento n.º 4”, e que decorrente
deste procedimento, e com base no parecer da Comissão de Avaliação foi emitida, em 17 de fevereiro de
2005, uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada.
Mais acresce que uma vez que o processo de licenciamento não foi concluído, tendo resultado na
caducidade da DIA, a empresa proponente iniciou então um processo de regularização abrigo do artigo
5º do Decreto-Lei nº 340/2007, de 12 de outubro, tendo sido atribuída uma licença de exploração
provisoria, datada de 8 de junho de 2015, com validade de 1 ano, da área não titulada por licença.

Localização
Conforme já referido, a pedreira Moinho de Vento n.º4 localiza-se na região do Minho, no distrito de
Braga, na confluência de três concelhos.
A exploração posiciona-se a norte do Vértice Geodésico (VG) de Eiras (384 m), a oeste do VG de Anjo
(385 m) e a sudoeste do VG de Penedice (465 m). Os três vértices encontram-se a, respetivamente,
2700m, 3900m e 1800m de distância do local da pedreira.
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As povoações mais próximas da área do projeto são a povoação de Portela, a 500 metros para oeste,
Escudeiros, a cerca de 1 300 metros para norte, Airão, a 1 000 metros a sudeste e Lagoa, a 500 metros
para este.
O EIA refere que o principal acesso rodoviário é feito a partir de V.N. de Famalicão, desde a Avenida
Tomás Pereira/EN206, que faz a ligação com a autoestrada A3, em direção a Guimarães, até ao
cruzamento com a Avenida Padre Manuel da Costa Rego/EN319, no lugar Cruz do Pelo. Vira-se à esquerda
em direção a Braga e percorre-se cerca de 7,5 km na EN319, passando por Vale de São Cosme e Telhado,
até ao segundo cruzamento para o lugar de Portela. Aqui corta-se à direita, percorre-se sensivelmente
1.6 km, até à entrada da pedreira Moinho de Vento, nº4.
Relativamente aos terrenos confinantes, o EIA identifica a sul uma área extrativa, pertencente à empresa
Secil Britas, S.A, a poente e a norte uma área florestal e a este um caminho público. E que a área do
projeto é atravessada a poente por uma estrada municipal e a sul por um caminho público, que servem
de acesso à pedreira, sendo também utilizadas pelas pedreiras instaladas na envolvente.

Projeto
O EIA descreve que o projeto de ampliação da pedreira “Moinho de Vento n.º 4” incide sobre uma área
de 329 231 m2. A totalidade desta área é repartida entre a área de exploração, as áreas respeitantes às
zonas de defesa exigidas legalmente e áreas onde não se prevê qualquer ação de exploração.
O Quadro seguinte, extraído do EIA, apresenta as diversas áreas que compõem o projeto.

E ainda que no interior da área do projeto se encontram as instalações anexas, que correspondem:
- Escritório.
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- Oficina, onde é efetuada a manutenção de veículos e máquinas.
- Armazém, de produtos e peças de reparação e manutenção de equipamentos.
- Balneário.
- Laboratório.
- Báscula, equipamento para controlo de peso dos camiões de transporte de inertes.
- Lavador de rodas, instalado na báscula para evitar o arraste de inertes pelos rodados dos camiões.
- Posto de abastecimento, que abastece todos os veículos afetos à pedreira, é constituído por um
depósito metálico com uma capacidade de 20 000 l de combustível, montado sobre uma bacia
impermeabilizada em betão com capacidade para efetuar a retenção de derrames acidentais; a bacia
de retenção encontra-se ligada à fossa separadora de hidrocarbonetos.
- Posto de transformação.
- Depósito de água industrial, com uma capacidade de 250 000 l.
- Fossa separadora de hidrocarbonetos, onde são recolhidas as águas oleosas provenientes da oficina,
sendo efetuada a separação entre hidrocarbonetos e água.
- Fossa sética, para recolha de águas residuais domésticas.
- Bacia de decantação, com uma capacidade de 80 000 m3, onde são recolhidas todas as águas da
pedreira; esta água é decantada e reutilizada no processo de lavagem de inertes e despoeiramento.
- Instalação de britagem e beneficiação, onde é efetuado o processamento do material de escavação
através de fragmentação e a lavagem de britas, estando esta última equipada com um tanque de
mistura de floculante seguida de um decantador; a água resultante é enviada para a bacia de
decantação.
- Filtro prensa, onde é realizada a desidratação das lamas provenientes do decantador existente na
instalação de britagem (lavagem de inertes).
- Parque de resíduos industriais, provenientes das operações de manutenção de equipamentos e
constituído por sucata, pneus, etc..
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- Depósito de inertes, zona de armazenagem de materiais britados.
- Furo para captação de água, usada no processo industrial e sanitários.
Mais refere que dentro da área sem intervenção localiza-se uma central de betão e depósitos temporários
de estéreis provenientes do filtro prensa (escombreira). O Plano de Lavra prevê a manutenção destas
áreas, para além de uma parga de terras vegetais localizada junto ao limite noroeste da pedreira. Assim,
resulta segundo o EIA:

Segundo o projeto são estabelecidas zonas de defesa, de acordo com o artigo 4º do Decreto-Lei nº
270/2001, de 6 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro,
resultando relativamente a prédios vizinhos (10 m), caminhos públicos (15 m), estradas municipais (50 m)
e poste de média tensão (30 m).
O projeto prevê ainda que a extração ocorra em duas fases de exploração distintas:
- 1ª fase de exploração:
Que consistirá na continuidade do desmonte, com desenvolvimento para norte até ao limite da
exploração e aprofundamento da corta à cota base de 260 m. E que durante esta fase, e após se
atingir a cota base, será criada uma plataforma em aterro à cota 275 m, para alojar a instalação de
britagem e beneficiação.
- 2ª fase de exploração:
Ocorrerá após o término da anterior, e, que se desenvolverá na área atualmente ocupada pelos
anexos da pedreira, com expansão para sul, até ser atingido o limite da exploração e a cota base de
300 m. E que no início desta fase, a unidade de britagem e beneficiação será desmantelada e mobilizada
para o interior da corta sobre plataforma criada na 1ª fase de exploração, e, numa fase final, os
restantes anexos serão desmantelados e mobilizados para a atual área de deposição de estéreis,
passando a funcionar em unidades modulares pré-fabricadas.
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A extração, segundo o EIA, será realizada com desmonte por bancadas com 10 m de altura. A avaliação
das reservas foi obtida pelo somatório do volume desmontado em cada degrau, pelo que o volume de
material a ser extraído será de cerca de 10 770 868 m3, equivalente a 28 327 385 t. Resulta, assim, um
volume de reservas úteis de 10 232 325 m3 (26 911 014 t), sendo gerados aproximadamente 538 543 m3
de material estéril.
Atendendo às reservas úteis disponíveis e à produção média anual na ordem das 500 000 t, estima-se um
prazo de exploração de cerca de 54 anos.
O EIA ainda refere que a evolução da limpeza dos solos será realizada de acordo com a sequência e ritmo
do desmonte, sendo as terras provenientes desta operação carregadas e transportadas para um depósito
temporário, com o cuidado de separar os solos ricos em matéria orgânica, que serão mantidos em pargas
e em separado dos restantes solos.
O EIA refere que os solos ricos em matéria orgânica possuem uma altura média de 30 cm, pelo que resulta
um volume máximo de 9 004 m3 a movimentar durante a fase de ampliação da pedreira, e a localizar na
área de armazenamento no limite noroeste da pedreira, num local onde não prevê qualquer intervenção.
De acordo com o Plano de Lavra, o armazenamento de terras vegetais será realizado cumprindo os
seguintes aspetos:
- Armazenamento de cada tipo de solo em separado para preservação das suas características
originais.
- O local de depósito terá uma ligeira inclinação que permitirá a evacuação das águas pluviais.
- Os solos ricos em matéria orgânica (terra vegetal) serão armazenados em pargas conjuntamente
com o coberto vegetal para o enriquecimento da matéria orgânica, sem compactação para preservar
a sua atividade biológica e transferências gasosas.
- A altura das pargas nunca será superior a 1,5 m.
- Se o período de armazenamento for superior a 6 meses, as pargas serão arejadas e semeadas, com
sementes de tremocilho no outono, ou com abóboras, na primavera, repetindo-se este processo
anualmente, de forma a garantir a manutenção da sua qualidade pedológica.
Posteriormente, estes materiais serão utilizados no processo da recuperação paisagística.
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Quanto ao método de lavra a adotar, o EIA esclarece que o mesmo consistirá no desmonte a céu aberto
com recurso a explosivos, executado por degraus direitos de cima para baixo, com altura próxima dos
10 m, e 5 m de largura, de modo a garantir a segurança do equipamento de carga e transporte, estando
prevista a exploração até às cotas base de 260m, na área norte, e de 300m, na área sul.
O EIA refere ainda que o tratamento e beneficiação do granito ocorrem na instalação de britagem e na
unidade de lavagem de areias, situadas na zona central da pedreira. Na instalação de britagem processase à fragmentação e classificação granulométrica do granito, sendo que esta possui uma capacidade
suficiente para assegurar a produção desejada (200 t/h). Na unidade de lavagem é efetuada a lavagem de
areias retirando-lhes os finos, sendo que a água proveniente da bacia de decantação é reaproveitada em
forma de um circuito fechado. Quanto ao material rejeitado, o EIA refere que será encaminhado com o
auxílio da pá carregadora para a zona de deposição temporária de estéreis, que se localiza na parte sul da
pedreira, sendo posteriormente utilizados na recuperação da pedreira, conforme preconizado no Plano
Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP).
O EIA estabelece uma produção de cerca de 500 000 t/ano de brita e uma quantidade de material estéril
rejeitado de 9 900 m3/ano. Quanto aos materiais britados serão armazenados em pilhas, separados por
granulometria e tipo de produto, junto à unidade de britagem, e que posteriormente serão carregados
para camiões de clientes ou da própria empresa, através de uma pá carregadora frontal. E que esses
camiões, seguindo as vias de acesso internas da pedreira, vão para a báscula para pesagem, após terem
sido lavados na instalação de lavagem de rodados.
De acordo com a produção estimada de 1 894 t/dia, o EIA prevê um movimento da ordem dos 47,3
camiões/dia. Este tráfego corresponde a cerca de 5,9 camiões/hora, considerando que a movimentação
de camiões se efetua entre as 08h00 e as 17h00, o que corresponde à manutenção do tráfego atualmente
gerado na pedreira em exploração.
O EIA ainda descreve como equipamento fixo a central de produção de betão pronto, localizada junto à
área de depósitos de inertes com caráter de atividade temporária. Este processo produtivo consiste no
envio dos agregados a uma misturadora adicionando água, cimento e aditivos, sendo estes materiais
doseados de acordo com as especificações técnicas, processando-se assim o fabrico de betão pronto, na
forma de estado fresco. Na zona de mistura se encontra uma misturadora (com capacidade de 1 m3 de
betão por ciclo e produção de 50 m3/h com 30 segundos de mistura), a balança de cimento, o contentor
de água e a cabine de comandos, provida de patamar para inspeção e limpeza da máquina, sendo ainda
constituída por um grupo de baias e drag-line para armazenagem de agregados, com valores homogéneos
de humidade, sendo a descarga dos inertes feita sequencialmente. Todo o processo pode ser controlado
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manual ou automaticamente. A pesagem é realizada sequencialmente em balde de skip, sendo a descarga
realizada diretamente na misturadora.
Quanto ao armazenamento do cimento a granel, é referido que é efetuado em silos, os quais são
carregados pneumaticamente desde a cisterna do veículo de transporte através de mangueiras adequadas,
estando o topo dos silos dotado de um sistema de filtragem do ar, que retém as poeiras libertadas aquando
do seu enchimento. Para evitar a poluição ambiental provocada pelo pó de cimento libertado aquando da
mistura, os fabricantes dotaram a central com air-bags e coletores de poeiras com bombas de vácuo. Os
adjuvantes são armazenados em depósitos de fibra de 5 000 l ou 10 000 l fornecidos pelos representantes
dos produtos.
Mais refere que a água para o fabrico do betão é proveniente do furo de captação instalado na pedreira
“Moinho de Vento n.º 4”, e que a resultante das lavagens da central e cubas de transporte (camiões) é
encaminhada para um tanque de decantação, sendo novamente introduzida no ciclo produtivo da central,
não havendo qualquer desperdício de água.
O EIA quanto ao armazenamento das restantes formas de energia e matérias-primas utilizadas pela central
de betão, nomeadamente alimentação de energia elétrica e ar comprimido, refere que será realizado num
contentor anexo, onde estarão instalados os seguintes equipamentos:
- Gerador.
- Quadro elétrico da central de betão.
- Grupo Hidropressor (40 m3/h).
- Compressor (500 l/8 bar).
E que a central é equipada com dois depósitos de 25 000 l para armazenamento de água.

3. APRECIAÇÃO AMBIENTAL DO PROJETO
A CA considera que, com base no EIA, nos elementos adicionais, nos pareceres recebidos, nos resultados
da Consulta Pública e, tendo ainda em conta a visita de reconhecimento ao local de implantação, foi reunida
a informação necessária para a compreensão e avaliação ambiental do Projeto.
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No seguimento do descrito no capítulo anterior, e atendendo às características e enquadramento do
Projeto, destacam-se seguidamente os principais aspetos relativos aos descritores ambientais tidos como
fundamentais.

3.1. Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP)
O EIA estabelece como objetivo fundamental do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) a
implementação de medidas durante e após a vida útil da pedreira com vista à preservação do ambiente,
bem como a promoção da integração e recuperação paisagística em articulação com o plano de lavra,
restituindo as condições tão próximas quanto possível das condições naturais iniciais.
O Plano propõe a recuperação paisagística de todas as áreas afetadas pela atividade extrativa, com o
objetivo de devolver o uso florestal à área explorada, tendo em consideração os instrumentos de
ordenamento vigentes que lhe são aplicáveis, e permitir:
- Garantir zonas com qualidade visual junto às vias de circulação, permitindo ocultar elementos de
degradação visual da paisagem.
- Atenuar a emissão de poeiras e ruído para a envolvente.
- Restabelecer o elenco vegetal, pelo recurso a plantações e sementeiras de espécies autóctones.
- Valorizar a área do ponto de vista biofísico através do seu enriquecimento florístico.
- Recuperar paisagisticamente todas as áreas afetadas pela atividade extrativa, no sentido de criar
uma paisagem plenamente integrada na envolvente.
- Assegurar o baixo custo de gestão e manutenção da vegetação estabelecida, garantindo a
permanência de uma paisagem equilibrada.
O EIA apresenta uma proposta que aponta para um tipo de modelação de recuperação paisagística que
consiste no enchimento parcial do vazio da escavação e nivelamento à cota 305 m. Para a concretização
do modelo proposto estima a necessidade de um volume de cerca de 3 112 379 m3 de material estéril. E
que sendo o volume de estéreis resultantes da atividade extrativa de 538 543 m3, 673 179 m3 após um
empolamento de 1,25, resultará um défice de 2 439 200 m3, pelo que identifica a necessidade de recorrer
a materiais vindos do exterior da exploração (materiais exógenos). Assim, preconiza a aceitação de solos
e rochas que não contenha substâncias perigosas, no âmbito do processo de recuperação paisagística.
Processo de Avaliação de Impacte Ambiental AIA_11/2016
“Ampliação da Pedreira n.º 5816 - Moinho de Vento n.º 4”
Janeiro de 2017

13/88

Parecer Técnico Final da Comissão de Avaliação

O PARP/PP estabelece ainda que os taludes de escavação serão suavizados, procedendo ao adoçamento
da crista dos taludes através de ripagem com retroescavadora, e se necessário através do uso de
explosivos. E que os escombros resultantes serão colocados nos patamares inferiores ao longo dos
encostos dos taludes. Mais esclarece que por forma a garantir condições para o desenvolvimento do
revestimento vegetal que propõe, as terras vegetais armazenadas na pedreira serão utilizadas na área
destinada à sementeira e no preenchimento das covas para as plantações. Assim, na área destinada à
sementeira, a aplicação da terra vegetal, segundo o EIA, será feita em camadas uniformes sobre as áreas a
revestir, com uma espessura mínima de 0,10 m, após a descompactação do solo através da escarificação
ou ripagem, consoante o seu grau e profundidade de compactação. Estima que o volume total de terras
obtido no processo de decapagem seja cerca de 8 185 m3, ou seja, cerca de 9 004 m3, após o empolamento,
considerando um coeficiente de 1.1., pelo que considera este volume insuficiente para o recobrimento de
toda a área sujeita a recuperação, propondo recorrer-se ao fornecimento de terra proveniente do
exterior.
O EIA propõe que no final da atividade extrativa, o sistema de drenagem será definido após a verificação
da morfologia final, sendo elaborado nessa fase um projeto de pormenor, de forma a evitar a circulação
aleatória das águas de escorrência superficial pelos taludes, provocando a instabilidade dos mesmos e
deterioração dos elementos de recuperação. Está prevista a constituição de valetas de drenagem
periféricas no rebordo da área de escavação, nas zonas em que o terreno natural envolvente apresente
cotas superiores, que permitam o encaminhamento dessas mesmas águas para zonas de drenagem natural
exteriores à área da pedreira e que se encontrem estabilizadas. Quanto às águas pluviais que precipitam
diretamente na corta da pedreira refere que está prevista a sua percolação através dos materiais de
enchimento e infiltração pelo maciço rochoso, que deverá encontrar-se fraturado devido às ações de
desmonte. Assim, não se preconiza a implantação de uma rede de drenagem interior. Contudo, caso não
se verifique, esta medida ou outra deverá ser realizada por forma a garantir a não retenção de águas
pluviais.
Quanto ao estabelecimento do revestimento vegetal, o PARP prevê que o mesmo será efetuado com
recurso a sementeiras e plantações, com funções diversas, de modo a assegurar o enquadramento
paisagístico pretendido, e atenuar ou valorizar certas incidências ambientais originadas pela atividade
extrativa. Na seleção da vegetação a utilizar, refere que se privilegiaram as espécies autóctones e com
garantia de adaptação às condições edafoclimáticas da região, com vista a assegurar o sucesso do
revestimento vegetal, assim como a sua manutenção futura, tendo em conta as espécies listadas no Plano
Regional de Ordenamento Florestal do Baixo Minho (PROFBM), para a Sub-região Homogénea CávadoAve.
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Assim, com o objetivo de assegurar a cobertura do solo, logo após a colocação de terra viva, e uma vez
que a sementeira só será aplicada na área de enchimento, optou o PARP por uma única aplicação de
sementes herbáceas tipo prado de sequeiro, por forma obter a continuidade do coberto vegetal. As
misturas de sementes propostas, expressas em percentagem, assim como a respetiva densidade de
sementeira, são as indicadas no Quadro

Mais refere que o método proposto para a realização da sementeira é a hidrossementeira, dada a extensão
da área, a rapidez e facilidade de execução, à razão de 30 g/m2. Esta consiste na projeção de uma mistura
aquosa, contendo as misturas de sementes atrás indicadas e os fertilizantes e corretivos, com as seguintes
dosagens:
- Adubo NPK (7:14:14): 20 g/m2
- Corretivo orgânico: 40 g/m2.
Para a plantação de árvores e arbustos, que terá por objetivo principal fazer o papel de filtro na ocultação
dos taludes verticais de escavação da pedreira, reconstituição da vegetação afetada e constituição de
barreiras dissimuladoras do impacte visual que a exploração possa causar nos utentes das vias circulação,
as espécies a utilizar nas plantações serão:
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O PARP também refere que nos locais de plantação de árvores e arbustos de porte arbóreo serão abertas
covas com uma dimensão de 0,5m de diâmetro por 0,5m de profundidade, recorrendo a perfuração
pneumática ou explosivos, para a plantação nas bancadas dos taludes, e manual nas restantes áreas, e que
o uso de explosivos aumentará a fracturação do maciço rochoso facilitando o desenvolvimento radicular
das espécies arbóreas, as covas serão preenchidas com terra fertilizada, que deverá ser regularizada e
ligeiramente compactadas por ação manual, seguida de uma rega pontual, que deverão ser previamente
adubadas e ser misturado com o solo de cobertura.
O PARP estabelece ainda quatro módulos de plantação de acordo com as diversas situações. Refere ainda
que a integração e recuperação paisagística têm sempre um carácter contínuo, pois todos os trabalhos
(preparação, execução, manutenção e conservação de estruturas e revitalização biológica) são para
concretizar ao longo da vida da pedreira. No entanto, refere que a implantação das principais ações de
recuperação paisagística ocorrem em tempos predeterminados, e assim nem todas as medidas/ações de
integração e recuperação paisagística podem ser implementadas inicialmente e em simultâneo, antes têm
de ser adequadas e levadas a efeito em articulação com a fase em que se encontra a lavra na pedreira.
Assim, optou pela sua implementação em três fases:
- Fase 1
As medidas de integração paisagística a desenvolver no imediato e que têm como objetivo, por um lado,
criar zonas de elevada qualidade visual junto as vias de circulação, reduzindo os impactes visuais originados
pela atividade de exploração, e por outro preservar as zonas da pedreira providas de coberto vegetal,
onde não está previsto qualquer intervenção, de acordo com a seguinte metodologia:
- Criação de cortina arbórea de proteção, a norte da Central de Betão, ao longo do caminho
público, por forma a diminuir a sua acessibilidade visual.
- Nas zonas onde não estão previstos qualquer intervenção, o coberto vegetal será preservado.
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- Fase 2
No decurso da atividade da pedreira, nomeadamente durante o período de tempo que medeia a 1ª Fase
de Lavra e o completo estabelecimento da 2ª Fase de Lavra, o PARP refere que há lugar a trabalhos
específicos de recuperação paisagística, logo que haja áreas disponíveis para o efeito. A recuperação iniciarse-á nas bancadas superiores, quando a exploração estiver já suficientemente afastada destas. A
recuperação das bancadas subsequentes acompanhará o desenvolvimento da exploração em profundidade.
Numa fase inicial efetuar-se-á a suavização da crista e saneamento dos taludes que apresentem sinais de
instabilidade. De seguida estabelecerá a plantação nos patamares acima da cota 305, sendo que nas 4
primeiras bancadas superiores será plantado a espécie Castanea sativa e nas restantes 5, Quercus robur.
- Fase 3
O PARP/PP define que esta fase decorrerá no final da vida útil da pedreira e nos três anos seguintes,
coincidente com o desmantelamento dos anexos de pedreira e a finalização do enchimento do vazio de
escavação até à cota 305. E que também irão decorrer os últimos trabalhos destinados a finalizar a
recuperação dos patamares. Mais refere que as instalações anexas serão desmanteladas e todos os
equipamentos afetos à exploração serão evacuados da pedreira, devendo ser corretamente expedidos, de
acordo com os procedimentos legais em vigor, bem como todos os resíduos resultantes destas operações
(fragmentos de betão, sucatas, etc.). Ainda após o desmantelamento da unidade de britagem no interior
da corta, proceder-se-á ao completo enchimento do vazio de escavação até à cota 305, sendo
posteriormente aplicada uma camada de terra vegetal com uma espessura 0,10 m, semeada com a mistura
de sementes herbáceas e plantação das espécies arbóreas e arbustivas. Nos locais desocupados pelas
instalações anexas (central de betão e instalações sociais), áreas de pargas e restantes áreas não sujeitas a
escavação será executada plantação arbórea-arbustiva.
O PARP/PP refere que a desativação da pedreira Moinho de Vento nº4 terá início assim que forem
terminados os trabalhos de extração, altura a partir da qual será realizado o desmantelamento de todas
as estruturas de apoio à pedreira, não deixando no terreno nenhum vestígio, incluindo as bases de
fundações. Os anexos de pedreira que estejam em condições adequadas de funcionamento serão
removidos e encaminhados para outras explorações do proponente, em função das necessidades
existentes ou em alternativa, vendidos, sendo os equipamentos obsoletos vendidos a sucatas, ou
encaminhados para reciclagem, ou na sua impossibilidade, para destino final através de operadores
licenciados. Quanto aos resíduos existentes na exploração refere que serão igualmente recolhidos por
operadores licenciados, de acordo com a legislação em vigor e que as fossas sépticas serão enviadas para
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aterro autorizado. Prevê ainda que o desmantelamento das estruturas de apoio ocorra ao longo dos 3
anos após o fim da atividade extrativa, até à conclusão dos trabalhos de recuperação.
O EIA refere para o PARP as seguintes medidas de minimização, que deverão ser transpostas para a DIA:
1. A execução das ações consideradas no Plano Ambiental de Recuperação Paisagística (PARP)
devem iniciar-se atempadamente já que a recuperação progressiva e articulada com o Plano de
Lavra possibilitará otimizar o processo global de recuperação da área;
2. Deverá ser mantida ou mesmo reforçada a plantação de cortinas arbóreas para que estas sirvam
de barreira à passagem de poeiras para as áreas envolventes;
3. Deverá ser promovido e implementado um plano de controlo de infestantes para a área do
projeto;
4. As espécies vegetais a utilizar na recuperação paisagística deverão ser as adequadas aos fins a que
se destinam, para além de deverem estar adaptadas às condições edafoclimáticas da região e
sempre que possível serem espécies autóctones;
5. Vedar as áreas que vão sendo recuperadas, para proteção do coberto vegetal a instalar;
6. Suavizar os taludes finais das áreas exploradas, por forma a evitar a ocorrência de processos
erosivos acelerados;
7. Inspeção periódica do comportamento dos taludes e da vegetação resultantes da recuperação das
bancadas, de forma a controlar os processos erosivos e garantir a sua estabilidade;

Conclusão
Face ao exposto, emite-se parecer favorável, condicionado à inclusão da informação complementar aditada
em fase de conformidade:
- Em Fase Prévia ao Licenciamento
Retificação do orçamento do PARP contemplando os seguintes pontos:
a)

A Fase de Desativação descrita no ponto VI.4 do PARP deverá ser devidamente orçamentada;
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b)

O item relativo à “Movimentação dos materiais para aterro; enchimento parcial do vazio de

escavação” (art.º 2.2 do orçamento) tem custos inerentes pelo que terão de ser quantificados.

Cumulativamente deverá ficar expresso na DIA as seguintes condicionantes:
•

Prestação da caução, relativa ao PARP – Plano Ambiental de Recuperação Paisagística, a
determinar pela CCDR-N na fase de licenciamento, nos termos previstos no art.º 52º do
Decreto-Lei nº 270/2001, de 6 de outubro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 340/2007,
de 12 de outubro.

•

Garantir no final da exploração a não retenção de águas pluviais caso a infiltração prevista não
seja suficiente.

Para efeitos de aplicação do IAP, apresenta-se a seguir, a avaliação da significância dos impactes no que
concerne a este fator ambiental, que se considera “Determinante” para a avaliação do projeto:
Fator Ambiental:
PARP
1) Foram identificados impactes negativos?
Não
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
2.3) Pouco significativos?
2.4) Sem significado
X
3) Foram identificados impactes positivos?
Sim
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
X
4.2) Significativos?
4.3) Pouco significativos?
4.4) Sem significado

3.2. Geologia e Geomorfologia
Caracterização da Situação de Referência
O EIA refere que a geomorfologia do local de implantação do projeto é caracterizada por se situar na
cumeada de três sub-bacias do rio Ave, nomeadamente a sub-bacia do rio Pelhe (a oeste-sudoeste), a do
rio da Veiga, afluente do rio Este (a norte) e a do rio Pele (a este-sudeste). O relevo desenvolve-se
predominantemente de nordeste para sudoeste, com declives suaves a moderados, e cotas entre 350 m
e 410 m. O relevo na área do projeto e na sua envolvente encontra-se alterado pela atividade extrativa,
da pedreira em estudo e de outras localizadas na mesma cumeada.
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No que respeita à geologia, o EIA refere que a área do projeto se encontra assente em rochas granitoides
hercínicas, pertencentes aos denominados Granitos do Minho, que em alguns locais se encontram
cobertos por depósitos detríticos modernos. Informa que, de acordo com a cartografia geológica à escala
1:50.000, a área de implantação do projeto se insere em terrenos graníticos, que fazem parte de uma vasta
série de rochas graníticas e granitoides associadas à Mancha Granito-Gabroica. Estes granitos foram
classificados como pertencentes às fases tarditectónicas e pós tectónicas da orogenia hercínica, designados
Granitos de Airão, Ave e Roriz. Trata-se de um afloramento granítico do tipo batólito, que é um granito
de duas micas de grão médio a fino, geralmente são. À superfície pode apresentar alguma alteração
associada ao sistema de descontinuidades, podendo essa alteração atingir os 8 m de profundidade em
alguns locais.
Mineralogicamente, estes granitos calco-alcalinos são constituídos principalmente por quartzo, plagióclase
(oligoclasse) e feldspato potássico. Como minerais acessórios, contém biotite, moscovite, clorite, apatite
e minerais opacos. Macroscopicamente, estas rochas apresentam grau uniforme, cor cinzenta e
diaclasamento espaçado.
Segundo o EIA, na área do projeto ocorre uma rocha de presumida boa qualidade, pelo menos a partir
dos 4 - 5 m de profundidade, existindo uma melhoria progressiva da qualidade do maciço em profundidade,
salvo eventuais alinhamentos estruturais, correspondentes a possíveis associações de diaclases ou falhas
de escassa representatividade.
No âmbito da tectónica, o EIA menciona que, segundo a carta neotectónica (Cabral & Ribeiro, 1988),
próximo da área do projeto ocorre uma falha provável de inclinação desconhecida, com componente de
movimentação vertical. Esta falha tem uma orientação NNE-SSW. E com base na cartografia geológica, à
escala 1:50 000, e no PBH do rio Ave, foram identificadas falhas prováveis na proximidade da área de
implantação do projeto, sendo de destacar as com direção ENE-WSW, a este junto a Portela e a sul
próximo de Airão, e com direção NE-SW, a este atravessando a povoação de Portela.
Relativamente à sismicidade, o EIA refere que, de acordo com a carta de intensidade sísmica do Instituto
de Meteorologia (1997), o projeto em estudo se situa numa área de intensidade VI da escala de Mercalli
Modificada e segundo o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes
(RSAEEP), que apresenta um zonamento do país em 4 zonas (A a D) por ordem decrescente de
intensidade sísmica, os concelhos abrangidos pelo projeto em estudo (Braga, Guimarães e Vila Nova de
Famalicão) inserem-se na zona sísmica D, com coeficiente de sismicidade de 0,3, confirmando-se o risco
sísmico reduzido da região.

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental AIA_11/2016
“Ampliação da Pedreira n.º 5816 - Moinho de Vento n.º 4”
Janeiro de 2017

20/88

Parecer Técnico Final da Comissão de Avaliação

É ainda feita referência à existência de 11 pedreiras nas freguesias da área do projeto, de acordo com a
Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) e à ausência de valores geológicos na envolvente.
Considera-se que a caracterização da situação de referência, face à tipologia de projeto, foi
convenientemente estruturada e efetuada.

Identificação e Caracterização dos Impactes Ambientais
O EIA refere que, na fase de exploração, o impacte na geomorfologia está relacionado com a alteração da
topografia, provocando modificações no relevo e a exposição dos taludes aos agentes erosivos (vento e
chuva). Sendo que, na geologia, o impacte gerado é a extração do recurso propriamente dito. Caracteriza
os impactes como negativos devido à destruição das estruturas geomorfológicas e à remoção de um
recurso natural não renovável, diretos e cumulativos, de magnitude moderada, certos, permanentes,
irreversíveis e locais. Uma vez que se pretende explorar um recurso limitado, não renovável e
circunscrito, é ainda caracterizado como de média significância.
No que respeita à fase de desativação, o EIA menciona que a recuperação paisagística deverá minimizar a
ocorrência de fenómenos erosivos, sendo, no entanto, considerado um impacte negligenciável, uma vez
que a artificialização do local irá manter-se, sendo apenas minimizados os impactes negativos que
ocorreram na fase de exploração.
Considera-se que os impactes identificados para a fase de exploração foram devidamente caracterizados.
No que respeita à fase de desativação, não se concorda com a caracterização, considerando-se as ações
desta fase equivalentes às desenvolvidas na fase de exploração, podendo os impactes ser considerados
pouco significativos.

Medidas de Minimização
O EIA elenca as seguintes medidas para a fase de exploração:
- Nas frentes de extração dos materiais deve ser garantida a estabilidade através de um desmonte com
taludes adequados, com as dimensões definidas no Plano de Lavra.
- Os depósitos de materiais (pargas) devem ter uma dimensão adequada, com declives pouco acentuados
e um sistema de drenagem, de modo a evitar a ocorrência de fenómenos erosivos.
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- Deverá ser salvaguardada a criação de taludes com pendentes adequadas a uma boa aplicação do material
de cobertura e do coberto vegetal previsto, de forma a evitar a ocorrência de fenómenos erosivos.
Não obstante a extração do recurso mineral ser o objeto do projeto e não ser passível de ser minimizado,
concorda-se com as medidas propostas. Assim, e considerando o mencionado, propõe-se a seguinte
redação: “Garantir a drenagem e a estabilidade geotécnica dos taludes, dos escombros depositados nas
escombreiras, bem como das próprias escombreiras” – a aplicar nas fases de exploração e de desativação.
Conclusão
Face ao exposto, e tendo em consideração que os impactes ambientais, na sua generalidade, e apesar de
significativos, decorrem do objeto do projeto – exploração da pedreira, emite-se parecer favorável,
condicionado ao cumprimento da seguinte medida de minimização, aplicável às fases de exploração e de
desativação:
- Garantir a drenagem e a estabilidade geotécnica dos taludes, dos escombros depositados nas
escombreiras, assim como das próprias escombreiras.
Para efeitos de aplicação do IAP, apresenta-se a seguir, a avaliação da significância dos impactes no que
concerne a este fator ambiental, que se considera “Relevante” para a avaliação do projeto:
Fator Ambiental:
Geologia e Geomorfologia
1) Foram identificados impactes negativos?
Sim
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
X
2.3) Pouco significativos?
2.4) Sem significado
3) Foram identificados impactes positivos?
Não
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
4.2) Significativos?
4.3) Pouco significativos?
4.4) Sem significado
X

3.3. Vibrações
Caracterização da Situação de Referência
O EIA refere que na caracterização das vibrações na zona de influência do projeto, foram considerados
os seguintes aspetos:
- Caracterização das vibrações;
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- Caracterização da envolvente.
O objetivo ambiental é que as vibrações geradas nas operações de desmonte não afetem a envolvente à
pedreira. O EIA refere igualmente que o fenómeno vibratório provocado pelo rebentamento dos
explosivos tem um comportamento diretamente relacionado com a quantidade de explosivo detonado
em cada instante, ou seja, em cada tempo de detonação provocado pela temporização utilizada, e varia
com a distância. Conforme a distância aumenta, a intensidade diminui.
Mais apresenta que os valores medidos em diferentes datas são sempre muito baixos, garantindo por isso
que o método de detonação utilizado é adequado e utiliza a melhor técnica disponível para o
rebentamento de rocha com explosivos.
Contudo o EIA teve em atenção a NP2074 de 1983, e apresentou como situação de referência uma
habitação a cerca de 200 m. No Aditamento ao EIA, em resposta aos esclarecimentos solicitados pela CA,
foram apresentadas novas medições que contemplam a zona das piscinas de Airão S. João. Atendendo a
que se encontra em vigor a NP 2074 de 2015 os resultados futuros deverão ser de acordo com esta
norma.

Identificação e Caracterização dos Impactes Ambientais
O EIA refere que como resultado da ampliação da pedreira prevê-se a continuação do desmonte na área
atualmente licenciada e a ampliação numa área localizada a norte e a sul da atual área de escavação. A
distância entre a zona de pega prevista decorrente da ampliação e as construções é em geral superior a
200m com exceção da 2ª fase relativamente à distância de uma construção localizada a sudeste que
corresponde a um restaurante. Assim, as pegas serão realizadas tendo sempre em conta a distância às
construções pelo que o impacte deverá ser negligenciável.

Medidas de Minimização
O EIA refere como medidas de minimização:
- Fase de funcionamento:
- Deverão ser utilizadas as melhores técnicas disponíveis para o desmonte de rocha com explosivos.
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- O equipamento de medição das vibrações na 2ª fase de exploração deverá ser colocado na
construção mais próxima, localizada a sudeste.
Como se trata de medidas decorrentes da boa prática da atividade de lavra não se considera que devam
ser transcritas na DIA.

Plano de Monitorização
O Plano de Monitorização apresentado ainda refere a Norma Portuguesa NP 2074 de 1983. Atualmente
a norma em vigor é a NP 2074 de 2015. Assim propõe-se que o Plano de Monitorização seja atualizado à
referida Norma e apresente os valores de referência a serem adotados para as duas situações a
monitorizar, habitação e piscinas de Airão S. João.

Conclusão
Face ao exposto emite-se parecer favorável condicionado.
Considera-se que a situação de referência foi devidamente caraterizada e os impactes decorrentes das
ações inerentes às diferentes fases do projeto foram identificadas e caraterizadas corretamente.
O Plano de Monitorização para as Vibrações apresentado no EIA deverá ser revisto tendo em atenção a
NP2074 de 2015.
Assim, em “Elementos a entregar em fase de licenciamento” deverá ser apresentado o Plano de
Monitorização para as Vibrações revisto de acordo com a norma atual em vigor, NP 2074 de 2015, para
aprovação pela Autoridade de AIA e que apresente os valores de referência a serem adotados para as duas
situações a monitorizar, habitação e piscinas de Airão S. João.
Para efeitos de aplicação do IAP, apresenta-se a seguir, a avaliação da significância dos impactes no que
concerne a este fator ambiental, que se considera “Relevante” para a avaliação do projeto:
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Fator Ambiental:
Vibrações
1) Foram identificados impactes negativos?
Sim
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
2.3) Pouco significativos?
X
2.4) Sem significado
3) Foram identificados impactes positivos?
Não
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
4.2) Significativos?
4.3) Pouco significativos?
4.4) Sem significado
X

3.4. Recursos Hídricos
Caraterização da Situação de Referência
Ao nível dos recursos hídricos superficiais a área em estudo insere-se na Região Hidrográfica do Cávado,
Ave e Leça – RH2, mais precisamente na bacia hidrográfica do Rio Cávado.
A área em estudo localiza-se na cumeada que separa as três sub-bacias hidrográficas principais do rio Ave
– rio Pelhe, rio Pele e rio Este, sendo que a maior parte da área localiza-se na sub-bacia hidrográfica do
rio Pelhe.
O escoamento superficial das áreas “artificializadas” é drenado para a bacia de decantação e/ou para o
interior da área de corta. Parte desta água é utilizada no processo de produção e outra parte acaba por
evaporar ou infiltrar-se nas fissuras do substrato rochoso. Apenas o escoamento superficial das áreas
“naturais”, como sejam os taludes a oeste da estrada municipal e a área nordeste do projeto, escoam para
a rede hidrográfica envolvente.
Apenas um pequeno troço de uma linha de água e intercetada pela área do projeto. Trata-se de uma linha
de água sem escoamento permanente pertencente à sub-bacia hidrográfica do rio Pelhe, junto ao limite
sudoeste, numa área localizada a oeste da estrada municipal e, portanto, numa zona não explorada pela
atual lavra.
Em termos hidrogeológicos, a área em estudo localiza-se na unidade Hidrogeológica do Maciço Antigo
Indiferenciado. A recarga dos aquíferos faz-se por infiltração direta da precipitação e através de influências
dos cursos de água superficiais, sendo a produtividade muito baixa.
Os trabalhos de prospeção realizados nos meses de marco e abril de 1995 na área da pedreira revelaram
que a presença do nível freático é condicionada pela morfologia da região e pela alteração e fracturação
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do maciço. De acordo com as medições do nível freático aquando da realização das sondagens geotécnicas,
a profundidade da água varia entre 2,9m e 9,7 m. Conclui-se assim que o tipo de substrato presente na
área da pedreira e na sua envolvente favorece o escoamento superficial em detrimento do escoamento
em profundidade.
Para além da captação da própria que abastece exploração, estão identificadas várias outras captações
subterrâneas (furos, minas e poços) na envolvente, num raio de cerca 1,5km, que têm com principais
finalidade a rega, e a indústria.
No que respeita à drenagem e tratamento de outros efluentes, a situação é a seguinte:
• os efluentes domésticos são encaminhados para fossa séptica que é limpa periodicamente pelos
serviços da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, não estando prevista a sua rejeição no solo ou
nos recursos hídricos;
• os efluentes produzidos na área de manutenção de máquinas são tratados em separador de
hidrocarbonetos e posteriormente encaminhados para a bacia de decantação, entrando depois no
processo de reaproveitamento para a atividade industrial.

Identificação e Caracterização dos Impactes Ambientais
Os impactes sobre os recursos hídricos foram analisados face à possível afetação da rede de drenagem
superficial e da rede de fluxos hídricos subterrâneos, nomeadamente em termos de quantidade e qualidade
da água, sendo na generalidade considerados impactes ambientais negativos pouco significativos.
Atendendo a que este empreendimento já existe, os impactes decorrentes da fase de preparação já
ocorreram, sendo extemporânea a sua análise, tendo sido efetuada a análise dos impactes na fase de
exploração.
Recursos Hídricos Superficiais
Os principais impactes sobre os recursos hídricos superficiais resultam essencialmente de casos
esporádicos e acidentais de arrastamento, transporte e deposição de partículas sólidas em suspensão ou
de hidrocarbonetos, derivados das diversas operações de exploração da pedreira e do uso de máquinas
e veículos, que poderão originar a contaminação das linhas de água a jusante da pedreira, nomeadamente
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em períodos de maior precipitação. Considera-se que estes impactes são negativos, de magnitude reduzida
e pouco significativos.
De acordo com o EIA, as águas pluviais potencialmente contaminadas serão armazenadas numa bacia de
decantação e/ou no interior da área de corta, sendo posteriormente reaproveitadas no processo
industrial, não estando previstas descargas no meio recetor. No entanto, em situações excecionais de
pluviosidade intensa e esgotamento da capacidade de retenção da bacia de decantação e do interior da
área de corta, poderão ocorrer descargas. Esta situação representa um potencial impacte sobre os
recursos hídricos superficiais. Apesar dos impactes destas rejeições serem negativos, se cumpridas as
condições que da respetiva licença de descarga, espera-se que os mesmos sejam pouco significativos.
Recursos Hídricos Subterrâneos
Os principais impactes sobre os recursos hídricos subterrâneos prendem-se com a eventual alteração da
qualidade da água, decorrente de situações extraordinárias de infiltração de substâncias poluentes no solo,
resultantes por exemplo do derrame de óleos provenientes do normal funcionamento dos veículos e
maquinaria. Considera-se que estes impactes são negativos, de magnitude reduzida e pouco significativos.
Outro dos potenciais impactes sobre os recursos hídricos subterrâneos resulta da captação de água do
furo existente e que abastece toda a pedreira. No entanto, se forem cumpridas as condições estipuladas
no respetivo título de utilização dos recursos hídricos, nomeadamente os caudais estipulados, considerase que os impactes como pouco significativos.

Medidas de Minimização
As medidas propostas visam minimizar os impactes quantitativos e qualitativos, que foram identificados
para o descritor Recursos Hídricos.
Das medidas elencadas no Relatório Síntese do EIA, destacam-se as seguintes:
- Proceder à inspeção e limpeza periódica da fossa sética, a fim de evitar possíveis fugas;
- Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à exploração, de
forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização dos riscos de
contaminação dos solos e das águas decorrente de derrames acidentais;
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- A manutenção das máquinas e veículos deve ser efetuada exclusivamente na área da oficina. Havendo
necessidade de reparações in loco, estas devem ocorrer sobre uma bacia de retenção estanque;
- No caso de ocorrer um derrame acidental de combustível ou óleos, a origem do derrame deverá ser
controlada o mais rapidamente possível e a camada de solo contaminada deverá ser removida e enviada
para destino final adequado;
- Proibição de deposição de qualquer tipo de resíduo diretamente sobre o solo;
- A bacia de decantação deve ser sujeita a inspeções e manutenção periódicas, através da verificação da
altura de sólidos no fundo da bacia, por forma a manter a eficiência adequada de decantação;
- O separador de hidrocarbonetos deve ser sujeito a manutenção e limpeza periódicas, por forma a manter
uma eficiência adequada de tratamento.
Além das medidas minimização anteriormente elencadas, devem ainda ser cumpridas as seguintes:
- Correto armazenamento de todos os materiais potencialmente contaminantes em local adequado,
coberto e pavimentado;
- Manutenção adequada e limpeza dos órgãos de drenagem pluvial, nomeadamente das valas a instalar na
periferia da área de escavação e da rede do interior da pedreira;
- Como medida de prevenção relativamente a derrames acidentais de substâncias contaminantes
(combustíveis e óleos), todos os trabalhadores da pedreira devem ser instruídos para que, caso se detete
algum derrame, o responsável da pedreira seja imediatamente avisado, o equipamento enviado para
reparação,

devendo

a

área

contaminada

ser

confinada

e

sujeita

a

um

processo

de

limpeza/descontaminação.

Plano de Monitorização
O estudo não prevê planos de monitorização para as águas superficiais e subterrâneas.
Face à baixa significância dos impactes associados ao Fator Ambiental Recursos Hídricos, depois de
aplicadas as medidas de minimização, não se justifica a implementação de qualquer plano de monitorização.
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Conclusão
De modo geral, os impactes sobre os recursos hídricos ocorrem essencialmente na fase de preparação e
exploração e são considerados negativos, de magnitude reduzida e pouco significativos.
Ao nível da qualidade da água, se adotadas as medidas de minimização previstas, não são expectáveis a
ocorrência de impactes negativos significativos.
Neste sentido, considera-se que apesar de o projeto poder induzir impactes negativos sobre os recursos
hídricos, os mesmos são passíveis de serem minimizados, pelo que se propõe a emissão de parecer
favorável condicionado ao cumprimento das Medidas de Minimização previstas neste parecer.
Pelas razões anteriormente referidas, não se considera relevante a implementação dos planos de
monitorização dos recursos hídricos.
Nos termos do definido no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio, todas as utilizações dos recursos
hídricos estão sujeitas à obtenção prévia de título de utilização dos recursos hídricos a emitir pela APA,
I.P., nomeadamente a rejeição de águas pluviais potencialmente contaminadas armazenadas na bacia
decantação a instalar na zona mais baixa da exploração.
Para efeitos de aplicação do IAP, apresenta-se a seguir, a avaliação da significância dos impactes no que
concerne a este fator ambiental, que se considera “Relevante” para a avaliação do projeto:

Fator Ambiental:
Recursos Hídricos
1) Foram identificados impactes negativos?
Sim
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
2.3) Pouco significativos?
X
2.4) Sem significado
3) Foram identificados impactes positivos?
Não
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
4.2) Significativos?
4.3) Pouco significativos?
4.4) Sem significado
X
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3.5. Uso do Solo e Ordenamento do Território
Caraterização da Situação de Referência
Uso do Solo
A metodologia usada para a identificação e caracterização das unidades pedológicas ocorrentes na zona de
influência do projeto consistiu na recolha de dados bibliográficos e cartográficos da região.
Assim, o solo foi caracterizado com base na carta de solos do Plano da Bacia Hidrográfica (PBH) do rio
Ave (DRAOT-N, 1999), que foi baseada na Carta de Solos de Entre-Douro-e-Minho, à escala 1:100.000.
Foram ainda utilizadas as memórias descritivas da Carta de Solos da DRAEDM (1999) e da DRAOTN
(1999). Como complemento foi também utilizada a carta dos solos, à escala 1:1.000.000, do Atlas do
Ambiente (DGA, 1971), na qual as unidades pedológicas estão representadas segundo o esquema da FAO
(“Food and Agricultural Organization”) para a Carta dos Solos da Europa.
A avaliação da aptidão para o uso agrícola e/ou florestal dos solos presentes na área de estudo foi realizada
com base na carta de aptidão da terra do PBH do rio Ave (DRAOT-N, 1999) e na carta de capacidade de
uso do solo, do Atlas do Ambiente (IA, 2004). Foi ainda verificada a correspondência com as áreas
classificadas como Reserva Agrícola Nacional (RAN).
A ocupação do solo na área de estudo foi analisada com base na cartografia da COS2007, complementada
pela consulta de ortofotomapas e pelo trabalho de campo.
O projeto encontra-se em fase de exploração desde há largos anos (duas décadas) e a área da pedreira
encontra-se fortemente intervencionada na sua quase totalidade, não sendo já visível a camada de solo
original no interior da sua área. Conforme o EIA e é ainda possível observar nos raros testemunhos que
se mantêm na área do projeto e na sua envolvente, os solos presentes são os regossolos úmbricos, solos
constituídos por materiais não consolidados, grosseiros, de permeabilidade alta, pobres e de fertilidade
reduzida. São solos sem aptidão agrícola e com aptidão florestal moderada.
No geral, a área da pedreira ocupa parte da cumeada da elevação, espaço de solo solto, de elevada
permeabilidade e vulnerabilidade à contaminação. O local em que se insere é área onde o estrato arbóreo
dominante é composto por eucaliptos e giestas. A envolvente da área em estudo apresenta mancha florestal
de eucaliptos pinheiro bravo fechado com, embora com marcas acentuadas de alterações devido à
proliferação da indústria extrativa no local.
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Ordenamento do Território
Para análise da compatibilidade do projeto com os atuais usos, os usos previstos e programados pelos
municípios e as condicionantes e restrições de uso do solo, a proponente utilizou a informação cartográfica
disponível, designadamente fotografia aérea e as Plantas de Ordenamento e Condicionantes dos Planos
Diretores Municipais (PDM), elementos que se consideram como os necessários e suficientes para o efeito,
sendo também os que vinculam os particulares naquela área.

Identificação e Caracterização dos Impactes Ambientais
Uso do Solo
A alteração ao atual uso do terreno comporta ações como a preparação dos solos, desmatação e
decapagem do terreno, que irá implicar a alteração da fertilidade e a remoção do coberto vegetal, que irá
originar uma maior exposição do substrato, potenciando a sua erosão; o uso de veículos e maquinaria e
construção de acessos, que leva a compactação, erosão e a possíveis contaminações dos solos por
derramamentos de óleos e combustíveis; a movimentação de terras, desmonte e extração, que podem
implicar erosão dos solos expostos nas pilhas de armazenamento, perda de solos ou fertilidade dos solos
armazenados, assim como, separação ou armazenamento incorreto dos solos removidos; a possível
contaminação do solo por resíduos industriais decorrentes da atividade de extração.
Dada a fase em que se encontra a exploração, o principal impacte – remoção do solo – não possui a
relevância que teria em caso de solo virgem. O EIA considera negligenciável.
O impacte neste descritor será negativo, de baixa significância.
Ordenamento do Território
Em sede de conformidade verificou-se que os PDM admitem a instalação da pedreira. No entanto, na área
da pedreira que incide em Espaços Florestais de Proteção do PDM de Vila Nova de Famalicão, não poderá
ocorrer escavação ou outra atividade de exploração, devendo ser mantido o coberto arbóreo, sendo que
este espaço é suscetível de ser inserido na área de proteção da pedreira. Também em relação a este
concelho, o projeto poderá conflituar com a pretensão do Município relativamente à criação de um traçado
alternativo à via municipal de acesso à pedreira. No entanto, o espaço em causa é complementar à pedreira
e integra área de depósito de inertes onde não está prevista exploração, sendo, portanto, pacífico o
estabelecimento de condicionantes a qualquer alteração da morfologia atual sem colocar em causa a
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viabilidade de qualquer dos projetos, conforme constatado no local e acordado com os representantes da
firma.
No que respeita às servidões e restrições de utilidade pública, com real afetação da área da pedreira,
apenas há a referir o facto de ser atravessada por uma via (que foi construída e era propriedade da
proponente, mas entretanto apropriada pelo uso público), a afetação de solo da REN. Relativamente à
primeira, a área de servidão não se vê afetada. Em relação à afetação de solo da REN, há a considerar que
a atividade de exploração de recursos geológicos é considerada compatível com os objetivos da REN.
Em face dos dados fornecidos, não se preveem conflitos com outras servidões ou restrições de utilidade
pública além das representadas no presente procedimento.
Pelo facto de se vir a ver cumprido o desígnio estabelecido para a área da pedreira, o impacte neste
descritor será positivo, de baixa significância.

Medidas de Minimização
Está patente neste estudo a irreversibilidade das características do solo, justificada pela exploração de um
recurso com forte impacte na economia local e regional, e, simultaneamente, a reversibilidade do seu uso
original. Apesar disso, nem todos os impactes são perenes, nomeadamente a restituição da vegetação e
consequente redução dos fenómenos erosivos, que, em fase de desativação/recuperação garantirão a
recuperação dos usos anteriores.

Conclusão
Em face do exposto, verifica-se que, do ponto de vista do descritor Uso do Solo e Ordenamento do
Território, a avaliação efetuada se apresenta capaz de garantir a redução dos expectáveis efeitos negativos
do projeto sobre o ambiente.
A exploração proposta é compatível com os Instrumentos de Gestão Territorial vigentes e, em face do
conjunto de medidas de minimização apresentadas, considera-se existirem condições para a emissão de
parecer favorável ao licenciamento da Pedreira, condicionado ao cumprimento das medidas de
compensação e de minimização contempladas.
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Deverá ainda o proponente evitar a alteração das atuais condições de ocupação e da morfologia do terreno
suscetível de vir a ser utilizado para a criação do traçado da via prevista no PDM de VN Famalicão.
Relativamente ao procedimento relativo à utilização de solo da REN, correspondente a uma medida de
minimização apresentada, nos termos do n.º 7 do art.º 24.º do RJREN, a pronúncia favorável da CCDRN
compreende a emissão de autorização.
Para efeitos de aplicação do IAP, apresenta-se a seguir, a avaliação da significância dos impactes no que
concerne ao fator ambiental Uso do Solo, que se considera “Não Relevante” para a avaliação do projeto:
Fator Ambiental:
Uso do Solo
1) Foram identificados impactes negativos?
Sim
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
2.3) Pouco significativos?
2.4) Sem significado
X
3) Foram identificados impactes positivos?
Não
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
4.2) Significativos?
4.3) Pouco significativos?
4.4) Sem significado
X

3.6. Sistemas Ecológicos
Caracterização da Situação de referência
O EIA informa que o projeto não se insere em nenhuma área sensível, de acordo com a definição do
artigo 2º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro. Especifica que a área de estudo não se
encontra inserida em nenhuma área classificada, nomeadamente em Área Protegida ou Sítio da Rede
Natura 2000, situando-se a área classificada mais próxima a mais de 25 km. No aditamento foi apresentada
uma figura demonstrando o descrito, localizando a referida área face ao local do projeto.
Foi descrita a metodologia adotada no estudo da flora e da fauna, explicitando-se que o trabalho de campo
foi realizado durante o mês de abril de 2016 e suplementarmente em 15 de setembro de 2016.
O estudo refere que as alterações profundas que o coberto vegetal da área de estudo “...tem sofrido desde
há muito (devido ao fogo, pastoreio, reflorestações e uso urbano e industrial), levaram a que as florestas climácicas
se encontrem degradadas tendo sido substituídas por matos dominados por tojos, giestais ou urzes e por pinhais
e eucaliptais com subcoberto escasso ou mesmo inexistente.”
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Definiu-se como área de estudo a área de influência direta (área do projeto) e a área de influência indireta,
que abrange a sua envolvente mais próxima num raio de cerca de 1,5km.
Foram identificados os principais biótopos ocorrentes na área de estudo: florestal/agrícola/áreas artificiais
- aglomerados urbanos, outros espaços.
O biótopo florestal é dominante na zona envolvente, sendo constituído pela floresta de produção de
eucalipto, com algumas manchas de pinheiro bravo, em povoamentos puros ou mistos, Existem também
manchas com carvalho-roble e outras espécies arbóreas de grande porte, com valor ecológico e
paisagístico, com subcoberto de matos rasteiros de tojos, urzais e fetos. É frequente a presença de
infestantes (Acacia sp.).
O biótopo agrícola apresenta áreas com predomínio de culturas permanentes, olival e vinha e espécies
herbáceas com características ruderais. Trata-se por isso de uma área com valor ecológico reduzido,
devido à intervenção humana, ocorrendo nas áreas de inculto a infestante erva-das-pampas (Cortaderia
selloana).
As áreas artificiais enquadram as áreas urbanas, as bermas de caminhos, os taludes das vias de comunicação
e as áreas extrativas, onde dominam as comunidades herbáceas e subarbustivas, com baixo valor
ecológico.
O EIA destaca o facto de em toda a área de estudo ser frequente a presença de infestantes, nomeadamente
de acácia e, principalmente, da erva-das-pampas, predominantemente junto aos limites este e nordeste da
pedreira. Foram observados ainda alguns exemplares dispersos de tintureira (Phytolacca americana).
No que respeita às áreas de maior interesse ecológico o estudo refere que se encontram na área de
influência indireta do projeto, associado ao biótopo florestal, em manchas onde ocorre carvalho-roble
juntamente com eucalipto (espécie dominante do biótopo florestal), constituindo vestígio do habitat “9230
- Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica”. Informa tratar-se de uma área de
reduzidas dimensões e intercalada com floresta de produção, considerando ter reduzido valor ecológico.
Em aditamento foi apresentado o inventário florístico, para a área do projeto e envolvente, incluindo os
biótopos de ocorrência das espécies, sem no entanto indicar os seus estatutos de proteção,
nomeadamente do sobreiro.
Na carta de biótopos foram indicados os locais inventariados e prospetados no trabalho de campo e as
áreas com espécies invasoras identificadas, bem como as manchas de maior interesse ecológico.
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Também em aditamento foram cartografadas as áreas de vegetação a eliminar, correspondendo a uma
área de 1,7hectares (5,2% da área do projeto).
Sendo o EIA omisso no que concerne à identificação e caracterização das comunidades faunísticas, foi
apresentado em aditamento o seu estudo, baseado nos biótopos identificados, numa área de 1km em
redor da área do projeto, acompanhado do elenco faunístico, com indicação dos estatutos de proteção e
biótopos de ocorrência das espécies.
Relativamente à avifauna o estudo considerou como existentes ou potencialmente ocorrentes na área de
estudo 52 espécies da avifauna, principalmente espécies características dos biótopos florestais e de matos,
seguido dos espaços em mosaico e agrícolas. Apesar de serem consideradas não ameaçadas, destacaramse diversas espécies inseridas na Diretiva Habitats e nas Convenções de Berna e de Bona (Diretiva Habitats
- 2 espécies de aves de interesse comunitário cuja conservação requer a designação de zonas de proteção
especial e 8 espécies cinegéticas/Convenção de Berna – 38 espécies da fauna estritamente protegidas e
10 espécies da fauna protegidas/Convenção de Bona – 12 espécies migradoras com estado de conservação
desfavorável).
No que concerne aos mamíferos consideraram-se como potencialmente ocorrentes na área de influência
do projeto 20 espécies, sendo apenas referenciado com estatuto de “quase ameaçado” o coelho-bravo.
Assinalou-se também a ocorrência de 3 endemismos europeus e destacaram-se diversas espécies inseridas
na Diretiva Habitats e nas Convenções de Berna e de Bona (Diretiva Habitats1 - 2 espécies animais de
interesse comunitário cuja captura ou colheita na natureza e exploração podem ser objeto de medidas de
gestão e 1 espécie cinegética/Convenção de Berna – 3 espécies da fauna protegidas).
No grupo de anfíbios e répteis informou-se que o número de espécies de herpetofauna consideradas
como provavelmente ocorrentes é de 18 espécies (8 anfíbios e 10 répteis). Dentro destas espécies apenas
ocorre o discoglosso com estatuto de “Quase ameaçado”. Das espécies da herpetofauna 3 são
endemismos ibéricos e 3 são endemismos europeus. Refere-se ainda a ocorrência de diversas espécies
inseridas na Diretiva Habitats e nas Convenções de Berna e de Bona (Diretiva Habitats1 – 1 espécie de
interesse comunitário cuja conservação exige a designação de zonas especiais de conservação e 6 espécies
animais de interesse comunitário que exigem uma proteção rigorosa/Convenção de Berna – 2 espécies
da fauna estritamente protegidas e 12 espécies da fauna protegidas).
O estudo considera ainda que é muito baixa a probabilidade de ocorrência destas espécies na área de
estudo, uma vez que esta não integra habitats aquáticos ou com muita humidade, preferidos pela maioria
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destas espécies. No entanto, faz referência a espécies potencialmente existentes nas lagoas artificiais, nas
áreas de extração de inertes (habitat 3b da carta de biótopos).

Identificação e Caracterização dos Impactes Ambientais
O EIA apresenta a avaliação de impactes para a fauna e a flora nas fases de funcionamento e de desativação.
Para a fase de funcionamento o estudo considera a preparação do desmonte como atividade impactante
que implica a destruição do coberto vegetal ainda existente na área de exploração e o potencial
afastamento de espécies animais para fora da área. Explicita que na área do projeto existe uma área de
indústria extrativa, apresentando-se o solo em grande parte decapado, sendo a presença de espécies
vegetais restrita a uma faixa de eucaliptal na envolvente.
Considera que a vegetação e a fauna apresentam um valor ecológico reduzido, devido à atividade extrativa,
no local e na envolvente, e à floresta de produção de eucalipto, que levaram à artificialização dos biótopos,
com ocorrência de espécies infestantes.
Deste modo, classifica o impacte sobre os recursos biológicos de negligenciável, uma vez que não existe
nenhuma área classificada e os biótopos identificados apresentam um valor ecológico reduzido.
Relativamente à área envolvente considera que a fauna e a flora serão indiretamente perturbadas pela
emissão de poeiras e a fauna diretamente pelo ruído e pela possibilidade de atropelamento pelos veículos
de transporte e maquinaria. No entanto, considera o impacte negligenciável e passível de minimização,
dado o baixo valor atribuído aos recursos biológicos.
No que concerne à fase de desativação, na qual se procederá à desmontagem da área industrial e
infraestruturas de apoio, às operações de recuperação paisagística e à realização do aterro definitivo, as
ações de impacte identificadas são a movimentação de maquinaria e de veículos pesados, que considera
terem um impacte negligenciável, sendo a continuação dos impactes da fase de funcionamento.
Por outro lado, considera que as condições ecológicas existentes na fase de exploração vão melhorar,
com a restituição do biótopo florestal através da plantação de castanheiro e carvalho roble e sub-coberto
arbustivo e com a cessação da atividade extrativa. Refere também que o PARP prevê a valorização
ecológica da área, com a utilização de espécies adaptadas ao local, nomeadamente a plantação de carvalhos
e de outras espécies arbóreas e arbustivas e prado de sequeiro.
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Deste modo, considera “...o impacte como positivo, direto, de magnitude reduzida, certo, permanente, reversível
e local. O impacte será de baixa significância porque, apesar de se prever que sejam melhoradas as condições
naturais existentes no local, no contexto da sua envolvente trata-se de uma melhoria ambiental pouco expressiva.”

Medidas de minimização
Relativamente às medidas de minimização propostas, considera-se que são adequadas, pelo que deverão
ser implementadas, devendo, no entanto, ser complementadas com as medidas explicitadas no ponto
“Conclusão”.
Sobre a análise e avaliação dos impactes cumulativos decorrentes das infraestruturas, equipamentos e
atividades que ocorrem na área envolvente da exploração, considera-se não ter sido dada resposta cabal.

Monitorização
Considerando o tipo de ações que serão empreendidas relativamente ao descritor Ecologia, o EIA
considera não ser necessário a adoção de qualquer tipo de plano de monitorização.
De facto, não existindo valores concretamente mensuráveis, no que respeita à Fauna, Flora e Conservação
da Natureza, a única monitorização possível passará pela validação e registo da efetiva implementação das
medidas de minimização a impor pela DIA e pela alteração das mesmas ou imposição de medidas
adicionais, na eventualidade de ocorrência de novos impactes não previstos, ao longo das várias fases do
projeto.
Não obstante, é de realçar que, indiretamente, a monitorização a realizar no âmbito dos restantes
descritores tem implicação com as questões ecológicas retratadas neste EIA, pelo que também este
descritor se encontra assegurado.
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Conclusão
Face ao exposto, considera-se que poderá ser emitido parecer favorável ao EIA, condicionado a:
- apresentação, pelo proponente à Autoridade de AIA, previamente ao licenciamento, do plano de
controlo das espécies exóticas invasoras identificadas, preconizado no EIA para a área do projeto,
devidamente detalhado;
- cumprimento das medidas de minimização propostas no EIA para o descritor e das medidas de
minimização de âmbito geral e respeitantes a outros descritores, aplicáveis a este e sua transposição para
a DIA;
- limitação da velocidade de circulação de veículos e máquinas, tendo em vista a diminuição dos níveis de
perturbação e a redução do risco de atropelamento da fauna;
- evitar sempre que possível a realização dos trabalhos mais ruidosos nos períodos mais críticos para a
fauna, designadamente épocas de reprodução, dependência, hibernação e migração (Março a Agosto);
- restringir a área de intervenção ao estritamente necessário, devendo ser salvaguardados todos os
exemplares arbóreos e arbustivos autóctones que não perturbem a atividade da exploração, sinalizandoos quando próximos das áreas intervencionadas;
- conservação das áreas não afetadas pela exploração para preservação faunística;
- manutenção de manchas de matos nas áreas com aptidão para tal ou nas zonas de deposição de terras
extraídas das novas áreas de lavra, de modo a criar abrigos e zonas de reprodução para a fauna;
- repovoamento/plantação de espécies autóctones na envolvente ou em zonas não afetadas pela
exploração e com aptidão florestal, em substituição dos eucaliptos e pinheiro bravo, criando uma faixa
naturalizada de elevado valor ambiental, que compense a perda de habitats devido à instalação da pedreira;
- a biomassa vegetal e outros resíduos florestais resultantes das atividades de desarborização e desmatação
devem ser removidos de modo controlado, privilegiando-se a sua reutilização. As ações de remoção
devem ser realizadas preferencialmente fora do período crítico de incêndios florestais e utilizando
mecanismos adequados à retenção de eventuais faíscas, a fim de minimizar o risco de incêndio;
- nas ações de desarborização e/ou desmatação a realizar-se em áreas colonizadas por espécies vegetais
exóticas invasoras, o seu corte deve antecipar-se ao das restantes espécies, devendo ter-se em
consideração que se devem realizar anteriormente à época de produção de flor e de semente. O material
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vegetal ou resíduos vegetais resultantes do corte, deve mesmo assim ser alvo de remoção, transporte e
eliminação eficiente e cuidada;
- as terras provenientes das áreas colonizadas atrás referidas, devem ser completamente separadas da
restante terra vegetal e levadas a depósito próprio, assegurando-se a sua não disseminação durante o
transporte. Consequentemente, não devem ser reutilizadas como terra vegetal em qualquer tipo de
recuperação de áreas intervencionadas;
- caso venha a ser necessário utilizar terras de empréstimo, deve ser dada atenção especial à sua origem,
não devendo ser provenientes, em caso algum, de áreas ocupadas por plantas exóticas invasoras, para que
as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras.
Para efeitos de aplicação do IAP, apresenta-se a seguir, a avaliação da significância dos impactes no que
concerne a este fator ambiental, que se considera “Relevante” para a avaliação do projeto:
Fator Ambiental:
Sistemas Ecológicos
1) Foram identificados impactes negativos?
Sim
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
2.3) Pouco significativos?
X
2.4) Sem significado
3) Foram identificados impactes positivos?
Não
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
4.2) Significativos?
4.3) Pouco significativos?
4.4) Sem significado
X

3.7. Socio Economia
Caracterização da Situação de referência
O projeto consiste na ampliação de uma pedreira de granito para a produção de agregados e localiza-se
na União de Freguesias de Escudeiros e Penso (Santo Estêvão e São Vicente), no concelho de Braga, na
União das freguesias de Airão (Santa Maria), Airão (São João) e Vermoim, no concelho de Guimarães, e
na União das freguesias de Vale (São Cosme), Telhado e Portela, no concelho de Vila Nova de Famalicão.
A área objeto do presente estudo é de 329 231 m2, dos quais 186 000 m2 correspondem à área total de
escavação (resultante da soma da corta atual - 10,7 ha, com a área adicional a explorar - 7,9 ha), 89 672
m2 correspondem a zonas de defesa e 53 084 m2 a áreas sem exploração.
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No interior da área do projeto encontram-se atualmente as instalações anexas, que correspondem à
unidade de britagem, de lavagem e de beneficiação de massas minerais, posto de transformação, escritório,
laboratório, armazém, abastecimento de combustíveis, vestiário/balneário, oficina de manutenção, báscula
para a pesagem de camiões. Existe ainda na parte sul uma central de betão que à data de elaboração do
do EIA não se encontra em laboração, estando no entanto prevista a sua ativação antes do final do ano
de 2016. Nesta área existem também depósitos temporários de estéreis (escombreira) e de terras
(pargas).
Atendendo às reservas úteis e considerando uma produção média anual da ordem das 500 000 t, é
estimado um prazo de exploração de cerca de 54 anos. De acordo com a produção estimada de 1 894
t/dia, o movimento o tráfego é da ordem dos 47,3 camiões/dia, entre as 08h00 e as 17h00. A ampliação
da pedreira não implicará alterações do atual número postos de trabalho, contando com 14 trabalhadores,
de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00.
O acesso à área de implantação do projeto faz-se principalmente pela ER 206 até à freguesia de Joane,
onde se vira à esquerda pela rua de Sto. Amaro até ao lugar de Salgueiro. Também é possível aceder à
área do projeto através da EM 309 até ao lugar de Portela, no entanto o traçado é mais sinuoso. A EM
309 tem ligação à autoestrada A3, através da EN 14, e a ER 206 tem ligação à autoestrada A7. A ligação
local a Vila Nova de Famalicão e Guimarães é feita através da ER 206 enquanto a ligação a Braga é feita
pela EM 628.
As povoações mais próximas do local de implantação da pedreira são Portela, a 800m a oeste, Escudeiros,
a cerca de 2 000m para norte e Airão (S. João), a 1 000m a sudeste.
A área confina a sul com uma área extrativa, pertencente à empresa Secil Britas, S.A., a oeste e a norte
com área florestal e a este com um caminho público. Refere-se que a área do projeto é atravessada a
oeste por uma estrada municipal e a sul por um caminho público, que permitem o acesso à pedreira,
sendo também utilizadas pelas pedreiras instaladas na envolvente.
Na envolvente do projeto existe um campo de futebol e uma piscina, a este que, de acordo com o EIA,
são apenas utilizados ao fim de semana, período em que a pedreira se encontra encerrada. Mais refere
que as únicas infraestruturas potencialmente afetadas pelo projeto são as vias de comunicação. No
entanto, em virtude da existência de diversas pedreiras na envolvente (entre as quais a que será objeto
de ampliação) e de outras atividades económicas, considera-se que a ampliação não acarretará qualquer
tipo de afetação adicional às vias rodoviárias, uma vez que não vai existir aumento da produção diária
relativamente à situação atual.
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O EIA apresenta a caraterização de referência dos concelhos a nível demográfico e da estrutura
económica.
Os concelhos de Braga, Guimarães e Vila Nova de Famalicão apresentavam em 2011 uma massa
demográfica de 473 450 habitantes o que representa uns significativos 56,7% da população das Sub-regiões
do Cavado e Ave, onde se inserem. Verifica-se que no período intercensitário ocorreu um crescimento
elevado em Braga e moderado em Vila Nova de Famalicão, tendo ocorrido uma estabilização da população
de Guimaraes. A Região Norte apresenta globalmente uma estabilização do seu efetivo populacional.
A análise da população ativa destes concelhos indica, por um lado, o carater residual do setor primário
em todos os concelhos, e por outro, o elevado número de ativos no setor secundário nos concelhos de
Guimaraes e Vila Nova de Famalicão e o elevado peso do setor terciário no concelho de Braga.
A análise da evolução da taxa de atividade na última década nos concelhos envolvidos mostra que ocorreu
uma manutenção dos valores em Braga e uma ligeira redução em Guimarães e Vila Nova de Famalicão,
devido a um menor envolvimento da população na atividade económica, uma vez que a variação da
população é superior à variação da população ativa.
A taxa de desemprego em 2011 era de 13,2% em Braga, 14,3% em Guimaraes e de 19,94% em Vila Nova
de Famalicão, enquadrando-se nos valores da Região Norte (14,5%).
Os concelhos em análise apresentam uma estrutura económica relativamente diferenciada, salientando-se
uma maior concentração de empresas no comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos
automóveis, motociclos e bens de uso pessoal e doméstico (G). Há depois uma distribuição relativamente
equitativa pelos setores da indústria transformadora (C), construção (F), atividade de consultoria,
científicas e técnicas (M), atividades administrativas e dos serviços de apoio (N), educação (P) e atividades
de saúde humana e apoio social (Q). No que respeita A população ativa verifica-se uma maior
concentração no setor da indústria transformadora, seguindo-se as empresas no comércio por grosso e
a retalho, reparação de veículos automóveis, motociclos e bens de uso pessoal e domestico. A indústria
extrativa apresenta um fraco peso neste território.
Na envolvente da área de estudo ocorrem diversas unidades extrativas de grande dimensão e extensas
áreas de uso florestal (predominantemente de produção de eucalipto e pinheiro bravo), designadamente
a oeste. Verifica-se ainda a presença de algumas unidades de indústria transformadora, de uma unidade
turística, de um equipamento desportivo e alguns edifícios habitacionais. Na envolvente mais alargada, o
EIA identifica, para além de uso agrícola e florestal (que predomina largamente) e industrial, estão
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localizados os aglomerados urbanos de Portela e Airão, bem como diversas habitações dispersas ao longo
da rede viária.

Identificação e Caracterização dos Impactes Ambientais
O EIA refere que o projeto implica a manutenção dos 14 funcionários atualmente no ativo, pelo que a
estrutura económica e social não sofrerá alterações, e que o impacte é nulo. Refere, no entanto, que a
concretização da ampliação representa a continuidade de uma atividade que tem um papel de relevo no
desempenho económico das freguesias onde se insere e que o reforço da diversificação do produto
industrial local e sub-regional será também uma consequência positiva deste projeto, facto importante em
termos de estrutura produtiva local, que apresenta uma elevada dependência do setor têxtil e confeções.
Mais refere que a ampliação assegurará também a continuação dos níveis de despesa com prestadores de
serviços e indústrias localizadas na envolvente, designadamente com a manutenção de máquinas e
equipamentos, aluguer de equipamentos, refeições e outros serviços. O EIA, a nível socioeconómico,
considera os impactes do projeto positivos e de baixa significância, não identificando impactes negativos.
Salienta-se que na fase de conformidade do EIA foi solicitada informação que visava uma mais específica
avaliação dos impactes nas populações na envolvente do projeto, nomeadamente, a avaliação de impactes
atendendo a modificações gerais na qualidade de vida da população, incluindo o tráfego gerado e uma
breve referência aos impactes induzidos nos fatores associados (qualidade do ar, ambiente sonoro e
vibrações). A informação apresentada nada acrescentou, nem respondeu de forma apropriada ao
solicitado.
Assim, o impacte na qualidade do ar decorrente do funcionamento da pedreira foi avaliado no EIA como
negativo, direto, de magnitude reduzida, provável, temporário, reversível e local, de baixa significância,
dadas as distâncias e a diferença de cotas entre as fontes de emissão das partículas e os recetores sensíveis
mais próximos e a existência da cortina arbórea já existente no limite da área do projeto. Quanto ao
ambiente sonoro, o EIA refere que as atividades inerentes ao funcionamento do projeto vão provocar
uma alteração dos níveis sonoros nos recetores sensíveis da envolvente, pelo que se espera um impacte
negativo, direto, de magnitude reduzida, provável, permanente, reversível e local, de baixa significância,
devendo ser adotadas medidas de minimização. O EIA refere ainda que embora a expedição do produto
final seja feito atravessando os aglomerados populacionais, o movimento de veículos pesados só ocorre
em dias úteis e durante parte do período diurno, e corresponde a um tráfego reduzido (cerca de 1,5
camiões em cada quarto de hora), pelo que o impacte deverá ser negligenciável. Não se concorda com
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esta avaliação, pois o número de camiões a circular é significativo. Em relação aos impactes associados às
vibrações, o EIA informa que o projeto não afeta as construções na envolvente.
Em síntese, considera-se que o impacte global na qualidade de vida das populações é negativo e poderá
ser significativo, caso não sejam implementadas medidas de minimização, uma vez que existem diversas
unidades extrativas de grande dimensão na envolvente do projeto, que as atividades inerentes ao
funcionamento do projeto vão provocar uma alteração dos níveis sonoros nos recetores sensíveis da
envolvente, que o material britado é transportado por camião para os locais de consumo, atravessando
aglomerados populacionais, prevendo-se um movimento de cerca de 47,3 camiões/dia.

Medidas de minimização
O EIA apresenta medidas de minimização no âmbito dos descritores associados “Qualidade do Ar”,
“Ambiente Sonoro” e “Vibrações”, com as quais se concorda, de um modo geral.
Não foram apresentadas medidas específicas para o descritor em análise.
Considera-se que na DIA deste projeto deverá constar a seguinte medida adicional:
- “Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e atendimento
de eventuais reclamações através da disponibilização de um livro de registo nas juntas de freguesia”.

Plano de Monitorização
Não foi proposto nenhum plano de monitorização. Contudo, os registos efetuados no âmbito do
mecanismo de atendimento ao público e o desenvolvimento dado deverão ser mencionados nos relatórios
de monitorização, a enviar no âmbito dos descritores “Qualidade do Ar”, “Ambiente Sonoro” e
“Vibrações”.

Conclusão
Do exposto, considera-se que os impactes negativos do projeto, inerentes à perturbação na gestão do
tráfego afeto à pedreira, à afetação da qualidade de vida na envolvente devido ao ruído ambiente e à
Processo de Avaliação de Impacte Ambiental AIA_11/2016
“Ampliação da Pedreira n.º 5816 - Moinho de Vento n.º 4”
Janeiro de 2017

43/88

Parecer Técnico Final da Comissão de Avaliação

deterioração da qualidade do ar junto dos moradores e povoações próximas são pouco significativos, uma
vez que são minimizáveis através da implementação das medidas propostas para os descritores associados.
Como impactes positivos, considerados pouco significativos, salientam-se os efeitos no emprego e nas
atividades económicas.
Deste modo, emite-se parecer favorável ao projeto apresentado, condicionado ao cumprimento das
medidas de minimização propostas no âmbito dos descritores “Qualidade do Ar”, “Ambiente Sonoro” e
“Vibrações”, e à implementação do mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas
e atendimento de eventuais reclamações, cujo ponto de situação deverá ser remetido juntamente com os
relatórios de monitorizações dos referidos descritores associados.
Para efeitos de aplicação do IAP, apresenta-se a seguir, a avaliação da significância dos impactes no que
concerne a este fator ambiental, que se considera “Relevante” para a avaliação do projeto:
Fator Ambiental:
Socio-economia
1) Foram identificados impactes negativos?
Sim
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
2.3) Pouco significativos?
X
2.4) Sem significado
3) Foram identificados impactes positivos?
Sim
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
4.2) Significativos?
4.3) Pouco significativos?
X
4.4) Sem significado

3.8. Paisagem
Caracterização da Situação de referência
A metodologia para a caracterização e avaliação do descritor Paisagem baseou-se na consideração da
estrutura da paisagem, qualidade cénico-paisagística, e sensibilidade visual da paisagem, para cuja análise o
EIA entrou em linha de conta com fatores como a litologia, o relevo, a hidrografia, o clima, os solos, a
flora e a fauna, a estrutura ecológica, o uso do solo, e todas as expressões da atividade antrópica ao longo
do tempo, e ainda a relação entre todos os fatores considerados.
A metodologia seguida contemplou duas fases: i) caracterização biofísica da área de estudo, e ii)
caracterização e valorização paisagística das unidades visuais identificadas na área de estudo. Para este
efeito, a área de estudo definida para a área de influência visual do projeto corresponde à sua bacia visual,
entrando em linha de conta com i) a distância a que o observador se encontra do projeto, considerada
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uma distância máxima de visibilidade de 4 km, e ii) o contraste visual dado pela diferença existente entre
as cores da área em causa e o "pano de fundo" contra a qual é observada.
Na Fase 1 a caracterização biofísica centrou-se na identificação e análise dos elementos morfológicos com
um caráter estruturante e funcional na paisagem, estando esses elementos plasmados em cartografia
específica. Nesta fase foi igualmente efetuada a devida análise fisiográfica, que contemplou a marcação das
linhas fundamentais do relevo, da hipsometria e dos declives. Foi ainda caracterizada a ocupação do solo.
Informação cartográfica foi desenvolvida com recurso a sistemas de georreferenciação e imagens de
satélite do Google Earth e do Bing Maps, detalhadas com recurso a trabalho de campo.
Em termos de análise fisiográfica, a informação indica que a área de implantação situa-se sobre três linhas
de cumeada principais, a do rio da Veiga (afluente do rio Este), Pelhe e Pele, pertencentes à bacia
hidrográfica do rio Ave, e situados a norte, noroeste e sudeste, respetivamente, verificando-se que as
cotas da área de implantação da pedreira atual variam entre os 329 e 393 m. Na envolvente, os pontos
dominantes da paisagem situam-se, contudo, cotas superiores às da área do projeto, e são o Penedo das
Letras (ponto mais alto da área de estudo, com cota 520 m) e Penedice (cota 510 m).
Em relação aos declives constata-se que a área do projeto se localiza numa área de declives suaves a
moderados (6 a 15%), característico destas zonas aplanadas de cumeada.
Os resultados da análise da ocupação do solo indicam que as tipologias dominantes de uso do solo são i)
espaços florestais, com predomínio de eucalipto, com algumas manchas de pinheiro bravo, áreas
localizadas principalmente nas zonas de maior altitude (cumeadas e encostas), sendo a ocupação
predominante na envolvente imediata da área do projeto; ii) espaços agrícolas, cujas principais culturas
são os pomares, olivais e vinha e alguma cultura de regadio, junto aos principais cursos de água; iii) espaços
urbanos, de pequena a média dimensão, dispersos ao longo da rede viária principal e situados nas zonas
de vale; iv) espaços industriais e infraestruturas, que surgem junto à principais povoações, com destaqque,
devido à sua dimensão, para as unidades industriais junto às povoações de Telhado e Pousada de Saramago.
Em relação à rede viária principal há a destacar a EN 309 e a EN 628 e ainda a A3; v) indústria extrativa,
que ocorre principalmente na cumeada onde se localiza o projeto, salientando-se a presença de mais duas
unidades de dimensão assinalável na proximidade da pedreira em estudo, uma a nordeste e outra a sul.
Na Fase 2 foi realizada a caracterização das unidades de paisagem e das unidades visuais da área de estudo.
A delimitação das unidades de paisagem (UP) e unidades visuais (UV) teve como base as Unidades de
Paisagem (UP) definidas por Abreu et al. (2004) em “Contributos para a identificação e Caracterização da
Paisagem em Portugal Continental”. Ora, a escala de um trabalho destes não se conforma com a escala
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de um projeto com as características que este apresenta, pelo que a análise e descrição destas unidades
de paisagem não são relevantes para a avaliação ambiental de potenciais impactes negativos significativos.
Para o exercício da avaliação ambiental que o presente parecer constitui, importa focalizar a avaliação na
análise de UV que o EIA apresenta, que considerou, para cada UV, os elementos constituintes da paisagem,
que a distingue das restantes, relacionados com as classes de relevo e de uso do solo, valores visuais
(naturais e culturais) e intrusões visuais, ou outros elementos considerados relevantes, resultantes da
sobreposição da fisiografia com a ocupação do solo. Foram assim definidas 3 UV, com as características
apresentadas no EIA no quadro seguinte:

Para determinação da Qualidade Visual da Paisagem (QVP), com base nas UV, o EIA definiu uma grelha
com células de 25m, a partir da qual se atribuíram os valores de qualidade visual apresentados no quadro
seguinte, extraídos do EIA:

Apurados os resultados, verifica-se que grande parte da área de estudo apresenta uma QVP média a baixa,
e a UV3 é considerada como tendo uma QVP nula, devido à presença do núcleo de pedreiras onde se
insere o projeto.
A aferição da Capacidade de Absorção Visual da Paisagem (CAVP) foi obtida a partir dos pontos de
observação considerados, num total de 134 (120 em povoações e 14 nas vias), e foi realizada a simulação
da sua bacia visual. A CAVP foi considerada de acordo com o somatório das bacias visuais geradas a partir
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de cada um dos potenciais pontos de observação, obtendo-se assim a frequência de observação. Assim, e
de acordo com o número de potenciais observadores, foram obtidos os seguintes resultados:

Constatou-se deste modo que a UV3 apresenta uma CAVP mais variável do que, por exemplo, na
UV1,sendo no entanto predominantemente alta.
A análise da Sensibilidade Visual da Paisagem (SVP), permite verificar que grande parte da bacia visual
apresenta uma sensibilidade visual média a baixa, sendo de salientar a ausência de áreas com elevada
sensibilidade visual, e uma predominante SVP baixa na UV3,
A avaliação da SVP, que resulta do cruzamento da QVP e da CAVP, apresenta, neste caso, e de acordo
com o EIA, a seguinte classificação:

Aquando da visita da CA ao local, e sem prejuízo do conhecimento anterior do projeto existente, já objeto
de procedimento de AIA, constatou-se que as áreas da pedreira apenas são visíveis a partir das áreas
sociais da pedreira, mas a área de exploração propriamente dita só é observável na sua proximidade
imediata, pelo que a sua observação a partir do exterior é praticamente nula.
Assim, concorda-se com a análise efetuada, bem como com os resultados obtidos.

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental AIA_11/2016
“Ampliação da Pedreira n.º 5816 - Moinho de Vento n.º 4”
Janeiro de 2017

47/88

Parecer Técnico Final da Comissão de Avaliação

Identificação e Caracterização dos Impactes Ambientais
A identificação de impactes no descritor paisagem foi baseado nos potenciais impactes ambientais visuais,
e foi efetuada por fases do projeto: preparação, exploração e desativação/recuperação.
A metodologia de avaliação do impacte visual desenvolveu-se em duas fases: i) Análise de visibilidade, na
qual se verificou a visibilidade resultante da ocupação da área de exploração, e ii) Avaliação do impacte na
paisagem em função da Sensibilidade Visual da Paisagem na área de estudo e dos observadores às
estruturas e ações suscetíveis de originar impacte.
Apesar do resultado obtido através da análise de visibilidades, descrita na caracterização da situação de
referência, na realidade a visibilidade é muito mais reduzida, devido ao facto de a pedreira ser explorada
em rebaixo e, cumulativamente, de estar situada numa linha de cumeada, estando por isso os seus
componentes fora do alcance visual. Acresce a esta situação o facto de o tipo de coberto vegetal existente
na envolvente, eucaliptal, constituir uma barreira física e visual.
Perspetiva-se que os potenciais impactes negativos mais significativos ocorrerão na fase de funcionamento,
devido às ações de preparação do desmonte por remoção do coberto vegetal e de terras, perfuração,
taqueamento, remoção, carga e transporte, que promoverão a modificação da forma do terreno e,
consequentemente, a alteração da geometria do relevo, bem como o potencial aumento da emissão de
poeiras.
Assim, indica o EIA que o projeto origina um impacte negativo, direto, cumulativo, de magnitude
moderada, certo, permanente, irreversível, de média significância, mas de dimensão local. Atendendo a
que as estruturas de britagem, bem como os restantes elementos construídos já se encontram instalados
no local, o EIA considera que não é introduzida uma nova perturbação, mas é mantida a já existente,
conclusão com a qual se concorda. Acresce que estes elementos são pouco visíveis do exterior.
Na fase de desativação ocorrerão impactes positivos, diretos, de magnitude reduzida, prováveis,
permanentes, reversíveis e de dimensão local, uma vez que a atenuação das alterações do relevo,
juntamente com a reposição do coberto arbóreo, e a remoção dos elementos associados à atividade
industrial, permitirão a reversibilidade dos impactes para a maioria dos fatores biofísicos.
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Medidas de minimização
À semelhança do exercício realizado para a identificação, avaliação e classificação de impactes, também no
capítulo das Medidas de Minimização estas foram indicadas por fase.
Das medidas elencadas, considera-se que deverão ser implementadas as seguintes:

Fase de funcionamento
- As operações de desmatação devem ser faseadas consoante as necessidades de abertura de novas frentes
de trabalho;

Fase de desativação
- Promover-se a implementação faseada do PARP;
- Vedar as áreas que vão sendo recuperadas, para proteção do coberto vegetal a instalar.

Conclusão
Tendo em conta a análise constante do EIA, bem como a avaliação efetuada, considera-se que:
- apesar da dimensão da área de exploração, a exploração é efetuada em rebaixo, pelo que a sua perceção
se encontra escudada da envolvente. De facto, apenas na proximidade física da área de exploração esta
se torna percecionável;
- por outro lado, o facto da área de exploração se encontrar rodeada de cotas mais elevadas, evita
qualquer visibilidade sobre a mesma, até da estrada adjacente;
- acresce a estas circunstâncias o facto de a pedreira se encontrar rodeada de vegetação arbórea nos
restantes limites, o que confina visibilidades de dentro para fora e vice-versa.
Assim, face ao avaliado, considera-se que poderá ser emitido parecer favorável à pretensão, condicionado
ao cumprimento das medidas de minimização indicadas, e à implementação do PARP.
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Para efeitos de aplicação do IAP, apresenta-se a seguir, a avaliação da significância dos impactes no que
concerne a este fator ambiental, que se considera “Não Relevante” para a avaliação do projeto:
Fator Ambiental:
Paisagem
1) Foram identificados impactes negativos?
Sim
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
2.3) Pouco significativos?
X
2.4) Sem significado
3) Foram identificados impactes positivos?
Sim
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
4.2) Significativos?
X
4.3) Pouco significativos?
4.4) Sem significado

3.9. Património Cultural
Caracterização da Situação de Referência
Para a elaboração do EIA, o descritor patrimonial foi alvo de estudo da especialidade, o qual recorreu à
metodologia de referência oficial para este tipo de avaliações.
Nesse estudo caracteriza-se a área afeta à ampliação da pedreira como não contendo qualquer ocorrência
com interesse patrimonial, sendo que a maior parte da área já se encontra com a rocha à vista, havendo
contudo áreas onde a prospeção não pôde ser efetuada por razões do coberto vegetal ou existência de
áreas com lamas.

Identificação e Caracterização dos Impactes Ambientais
Dada a caracterização efetuada à situação de referência, face à qual não existem elementos patrimoniais
reconhecidos que possam sofrer impactes, parte-se do princípio que estes são inexistentes.
Fora desta análise, fica a eventual ocorrência de elementos patrimoniais, sobretudo de tipo arqueológico,
que possam vir a ser identificados em fase de execução do projeto.
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Medidas de minimização
Pelo que ficou exposto anteriormente considera-se a necessidade de ser efetuado um acompanhamento
arqueológico dos trabalhos de desmatação e preparação de novas áreas de exploração, complementando
a prospeção já efetuada e identificando eventuais ocorrências desconhecidas.

Conclusão
Propõe-se a emissão de parecer favorável, condicionado ao cumprimento da medida de minimização de
impactes referida.
Para efeitos de aplicação do IAP, apresenta-se a seguir, a avaliação da significância dos impactes no que
concerne a este fator ambiental, que se considera “Não Relevante” para a avaliação do projeto:
Fator Ambiental:
Património Cultural
1) Foram identificados impactes negativos?
Não
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
2.3) Pouco significativos?
2.4) Sem significado
X
3) Foram identificados impactes positivos?
Não
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
4.2) Significativos?
4.3) Pouco significativos?
4.4) Sem significado
X

3.10. Ruído
Caracterização da Situação de Referência
Na envolvente próxima da área do projeto, os recetores sensíveis ao ruído, enquanto recetores
potencialmente afetados pelo projeto correspondem a edifícios de uso habitacional, tendo sido
considerados 4 pontos de medição.
As principais fontes de ruído na envolvente da área do projeto têm origem nos veículos que circulam na
rede rodoviária local e nas atividades quotidianas da população local (conversa de pessoas, animais
domésticos, portas a bater). De forma particular e durante o período diurno, há a registar o movimento
da pedreira vizinha nos pontos P2, P3 e P4 e o movimento do restaurante junto ao ponto P1.
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Os locais de medição de ruído foram selecionados por forma a localizarem-se nas imediações de
habitações próximas da área do projeto e a caracterizar de forma fidedigna o ruído ambiente do
aglomerado populacional existente a oeste da área do projeto.
Foram indicadas as coordenadas geográficas dos pontos de medição, a distância entre os pontos de
medição e o limite da área de exploração e ainda as distâncias entre as habitações e a área de exploração.
Nas fases de funcionamento e de desativação, as principais fontes de ruído estão associadas ao
funcionamento dos meios mecânicos associados às atividades de desmonte, que inclui o uso de explosivos,
carga e transporte do material, britagem, expedição dos produtos e ainda da central de betão a reativar
até ao final de 2016.
As fontes de ruído associadas à central de betão correspondem aos motores da misturadora e aos
motores dos tapetes transportadores, que se encontram dentro dos parâmetros em vigor. Segundo a
bibliografia consultada, a central de betão pronto deverá emitir um nível sonoro na ordem dos 100 dB(A).
A caracterização da situação de referência, que consta do Relatório de Avaliação Acústica apresentado,
permitiu verificar o cumprimento do “nível sonoro médio de longa duração” e do “critério da
Incomodidade”, junto dos 4 locais monitorizados (recetores sensíveis mais próximos e deste modo mais
passíveis de serem afetados pelas atividades da Pedreira), face aos requisitos do Decreto-Lei nº 9/2007,
de 17 de janeiro, com as alterações do Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto e Declaração de
Retificação nº18/2007.

Identificação e Caracterização dos Impactes Ambientais
Na fase de funcionamento, o impacte sobre o ambiente sonoro causado pelas atividades inerentes ao
funcionamento do projeto é classificado como negativo, direto, de magnitude reduzida, provável,
permanente, reversível, local e de baixa significância.
Na fase de desativação o impacte no ambiente sonoro será negativo, direto, de magnitude reduzida,
provável, temporário e local. Uma vez que estas atividades irão ocorrer parcialmente no fundo da corta
e correspondem a atividades temporárias, considera-se o impacte de baixa significância.
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Medidas de minimização
Na fase de funcionamento para minimizar os impactes do ruído resultantes das operações de exploração
da Pedreira foram propostas as seguintes medidas de mitigação:
- As viaturas, equipamentos e máquinas deverão ser submetidas a manutenção e revisão periódicas para garantir
o cumprimento dos limites de emissão sonora. Deverá ser ainda efetuado e mantido o registo das manutenções
efetuadas;
- Utilizar unicamente equipamentos, que apresentem homologação acústica, equipados com silenciadores e
atenuadores de ruído, nos termos da legislação aplicável;
- A velocidade de circulação dos veículos no interior da área do projeto deverá ser limitada a 10 km/h;
- A velocidade de circulação dos veículos que fazem a expedição do produto final deve ser limitada a 30 km/h no
interior dos aglomerados populacionais e em estradas municipais;
- Manutenção e reforço das barreiras acústicas instaladas;
- Cumprimento do horário laboral, evitando o funcionamento da pedreira no período noturno;
- Circulação dos veículos pesados restrito apenas ao horário de laboração da pedreira;
- Proceder à monitorização periódica dos níveis sonoro nos recetores sensíveis.

Monitorização
Está previsto um plano de monitorização do ruído ambiental, constituído designadamente pelos seguintes
itens:


Objetivos

- Comparar os dados previsionais apresentados no Estudo de Impacte Ambiental (EIA) com os verificados
durante e após a execução do projeto;
- Verificar a boa execução das medidas de minimização propostas no EIA;
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- Avaliar a conformidade dos valores determinados com os estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído
(RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro;
- Identificar as possíveis situações para as quais sejam necessárias medidas adicionais de redução de ruído
e identificar essas medidas;
- Em situações de reclamação, devem ser efetuadas medições acústicas no local em causa imediatamente
após a reclamação. Esse local deverá ser incluído no conjunto dos pontos a monitorizar.


Parâmetros a monitorizar

Os parâmetros acústicos a monitorizar, são o Indicador de ruído diurno, o Indicador de ruído entardecer,
o Indicador de ruído noturno, o Indicador de ruído diurno-entardecer-noturno, Nível sonoro médio de
longa duração e o Nível de avaliação (nível sonoro contínuo equivalente). Deverão ainda ser
monitorizados os parâmetros meteorológicos, a temperatura do ar, velocidade e direção do vento,
precipitação, e nebulosidade.


Locais de monitorização

Junto às habitações mais próximas correspondente aos pontos P1, P2, P3 e P4. Caso haja reclamações,
esses pontos devem também ser monitorizados. Caso o recetor sensível esteja também sujeito à influência
sonora significativa de outras fontes, deverá haver um ajuste na localização do ponto de monitorização de
forma a minimizar aquelas influências.


Técnica e métodos de amostragem

A monitorização do ruído ambiental será efetuada de acordo com a metodologia estabelecida na NP ISO
1996:2011 (parte 1 e 2), no Decreto-Lei n.º 9/2007, na Circular Clientes nº 02/2007 IPAC/APA e no Guia
prático para medições de ruído ambiente no contexto do Regulamento Geral do Ruído tendo em conta
a NP ISO 1996.


Frequência da amostragem

A amostragem deve realizar-se de 5 em 5 anos (de modo a acompanhar a evolução dos níveis de emissão
de ruído) ou caso se verifique alteração do processo produtivo ou sempre que surjam reclamações e
deverão ser efetuadas durante o período de vida útil da pedreira.


Medidas de gestão ambiental a implementar
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Se no decorrer da monitorização se verificarem níveis sonoros anómalos, deverá ser analisada a sua
origem e implementadas medidas de minimização adequadas. Devendo a sua eficácia ser avaliada nas
campanhas subsequentes.


Relatório de monitorização

Os resultados obtidos serão apresentados em relatórios periódicos para cada uma das campanhas
efetuadas. Para os anos seguintes será seguida uma metodologia idêntica àquela, com salvaguarda da
inclusão de quaisquer elementos novos determinados pela evolução da situação. Os relatórios deverão
cumprir o Anexo V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro. Na elaboração do relatório de
monitorização deve ser consultado o documento “Notas Técnicas para Relatórios de Monitorização de
Ruído – Fase de Obra e Fase de Exploração” publicado em novembro de 2009 e disponível no portal da
APA.

Conclusão
Face ao exposto, considera-se que o descritor “Ruído” merece parecer favorável.
Para efeitos de aplicação do IAP, apresenta-se a seguir, a avaliação da significância dos impactes no que
concerne a este fator ambiental, que se considera “Não Relevante” para a avaliação do projeto:

Fator Ambiental:
Ruído
1) Foram identificados impactes negativos?
Sim
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
2.3) Pouco significativos?
X
2.4) Sem significado
3) Foram identificados impactes positivos?
Não
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
4.2) Significativos?
4.3) Pouco significativos?
4.4) Sem significado
X
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3.11. Resíduos
Caracterização da Situação de Referência
Foi efetuada a caracterização da situação de referência, com a apresentação e classificação dos resíduos
produzidos na normal laboração da pedreira, com a indicação do respetivo código LER de cada um dos
resíduos produzidos.
Segundo os dados do EIA a quantidade esperada de resíduos mineiros (LER 01 01 02 e LER 01 04 12),
estima-se que seja rejeitado cerca de 5% do material escavado, que é constituído por finos naturais e
lamas de lavagem de inertes. O volume total destes materiais deverá ser de 673.179 m3, ou seja, cerca de
12.500 m3/ano. Estes resíduos serão armazenados na área da pedreira designada por depósito temporário
de estéreis, para posteriormente serem utilizados no processo de recuperação paisagística, mais
concretamente no aterro definitivo da área explorada.
Foram indicados ainda como resíduos produzidos no projeto, os resíduos gerados pela Central de Betão,
(LER 10 13 14), sendo que se prevê que estes sejam utilizados nos pavimentos da central de betão, por
se tratar de um resíduo sólido não perigoso, ou encaminhados para a pedreira (unidade de britagem),
onde servem como matéria-prima para a produção de material de qualidade inferior.
Relativamente aos resíduos não mineiros gerados pela atividade decorrente da ampliação da pedreira,
prevê-se que em termos quantitativos se mantenham os valores registados nos últimos anos. Os resíduos
produzidos na normal laboração da pedreira serão, designadamente os metais ferrosos, pneus usados,
embalagens de plástico e metal, papel e cartão, material absorvente, filtros de óleo, etc.
No interior da instalação já existem os meios para o depósito separativo de resíduos, quer para os
resíduos equipados a urbanos, quer para os resíduos produzidos no processo industrial da exploração.
Os resíduos produzidos após acondicionamento, são recolhidos por empresas devidamente licenciadas
para o efeito.

Identificação e Caracterização dos Impactes Ambientais
Na fase de funcionamento o cumprimento das práticas adequadas de gestão de resíduos não faz prever a
ocorrência de potenciais impactes significativos no ambiente. Assim, a produção de resíduos decorrente
do funcionamento da pedreira terá um impacte negativo, direto, de magnitude reduzida, certo,
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permanente, irreversível e de escala regional. Face aos quantitativos gerados, ao facto da gestão ser
efetuada de forma adequada e haver a nível regional capacidade de gestão dos resíduos produzidos,
considera-se o impacte de baixa significância.
Na fase de desativação espera-se que ocorra um acréscimo na produção de resíduos, com os resíduos
resultantes do desmantelamento dos equipamentos e instalações auxiliares, nomeadamente os resíduos
de demolição de áreas de oficina e posto de abastecimento, poderão estar contaminados com produtos
que lhes conferirão perigosidade, pelo que a sua deposição inadequada é suscetível de causar impactes
negativos potencialmente significativos nos solos e água subterrânea e superficial. O impacte neste
descritor, associado à produção de resíduos nesta fase será negativo, direto, de magnitude moderada,
certo, permanente, irreversível e de escala regional. A adoção de medidas de minimização nesta fase
permite considerar o impacte de baixa significância.

Medidas de minimização
Na fase de funcionamento para minimizar os impactes dos resíduos resultantes das operações de
exploração da Pedreira, foi proposta a seguinte medida de minimização:
- Sensibilização contínua dos trabalhadores para a correta separação e armazenamento dos resíduos;
- Todas as estruturas de depósito temporário de resíduos deverão ser objeto de inspeções periódicas para verificar
as condições de proteção do ambiente, nomeadamente ao nível das estruturas de armazenamento de resíduos
perigosos, avaliando a existência de fugas e procedendo, sempre que necessário, à sua retificação;
- Identificar os diferentes tipos de resíduos, codificando-os pelo respetivo código LER, de forma a assegurar a
correta separação, acondicionamento e armazenamento temporário dos resíduos produzidos, bem como destino
final adequado;
- Aplicação dos princípios da prevenção e redução e da hierarquização das operações de gestão de resíduos.
Entregar os resíduos produzidos a entidades licenciadas para a sua gestão, privilegiando a sua valorização dos
resíduos face à eliminação, sempre que técnica e economicamente viável;
- Assegurar o bom estado das zonas de armazenamento de resíduos gerados, incluindo a cobertura,
impermeabilização, bacia de retenção, de forma a evitar derrames e contaminações, e se necessário proceder ao
seu reforço;
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- Manutenção de um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos finais, com base
nas guias de acompanhamento de resíduos;
- Implantação de um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os resíduos suscetíveis de serem produzirem
no âmbito da atividade da pedreira, com a sua identificação e classificação em conformidade com a Lista Europeia
de Resíduos (LER), a definição de responsabilidade de gestão e a identificação dos destinos finais mais adequados
para os diferentes fluxos de resíduos.
Na fase de desativação para minimizar os impactes dos resíduos resultantes das operações de exploração
da Pedreira, foi proposta a seguinte medida de minimização:
- Deverá ser realizado um estudo que avalie a contaminação das infraestruturas a demolir/desmantelar,
de modo a determinar o destino mais adequado para os diversos tipos de resíduos produzidos;
- Elaborar um registo com informação sobre a proveniência dos materiais vindos do exterior (solos e
rochas, terra vegetal).

Monitorização
A monitorização dos resíduos tem como objetivos primordiais, a prevenção de potenciais impactes ao
nível de derrames e contaminação do solo, bem como o cumprimento da legislação em vigor, devendo
ser um procedimento constante e diário durante a vida útil da pedreira, com a verificação diária da triagem
e das condições técnicas de armazenamento/acondicionamento temporário, de modo a detetar e corrigir
situações de inconformidades. As condições deverão ser aferidas pelo encarregado, ou pelo responsável
da pedreira numa base semanal, devendo ser verificado o estado de manutenção dos locais de
armazenamento, dos contentores, etc., intervindo em função da análise efetuada através das operações
de manutenção necessárias.
A empresa, deverá manter atualizado um registo mensal da quantidade e tipo de resíduos produzidos,
armazenados, transportados, valorizados e/ou eliminados, bem como o respetivo local de origem e
destino, com a identificação da operação efetuada, este registo, deverá ainda ser avaliado anualmente.
Ao abrigo da legislação em vigor, a empresa está obrigada anualmente a comunicar os dados da produção
e gestão dos seus resíduos, através do preenchimento anual do Mapa Integrado de Registo de Resíduos
(MIRR), através ad plataforma eletrónica SILIAMB.
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Nos termos do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 10/2010 de 4 de fevereiro, para a minimização, tratamento,
valorização e eliminação dos resíduos de extração, deverá ser elaborado um Plano de Gestão de Resíduos.

Conclusão
Face ao exposto, considera-se que o descritor “Resíduos” merece parecer favorável, no entanto deverá
ser apresentado um Plano de Gestão de Resíduos devidamente complementado e atualizado, nos termos
definidos no artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de fevereiro.
Refira-se ainda que o operador não está (ou pelo menos não é do conhecimento desta CCDR) autorizado
a receber solos e rochas (resíduos inertes) que não sejam resíduos de extração para encher vazios de
escavação, dado que tal só poderá ter lugar no âmbito de plano ambiental e de recuperação paisagística e
depende da obtenção de prévio licenciamento, o que implica a verificação das condições técnicas previstas
no regime jurídico da deposição de resíduos em aterro.
Para efeitos de aplicação do IAP, apresenta-se a seguir, a avaliação da significância dos impactes no que
concerne a este fator ambiental, que se considera “Não Relevante” para a avaliação do projeto:
Fator Ambiental:
Resíduos
1) Foram identificados impactes negativos?
Sim
2) Após adoção das eventuais medidas preventivas e/ou de minimização, classificam-se os impactes negativos expectáveis:
2.1) Muito significativos?
2.2) Significativos?
2.3) Pouco significativos?
X
2.4) Sem significado
3) Foram identificados impactes positivos?
Não
4) Após adoção das eventuais medidas de potenciação, classificam-se os impactes positivos expectáveis:
4.1) Muito significativos?
4.2) Significativos?
4.3) Pouco significativos?
4.4) Sem significado
X

4. CONSULTA PÚBLICA
De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 15.º 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, a Consulta Pública decorreu durante 20 dias úteis, entre os dias 25 de novembro e 26
de dezembro de 2016.
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Durante o período de Consulta Pública não foi rececionada qualquer sugestão, reclamação e/ou solicitação
de esclarecimentos relativamente ao projeto em apreço.

5. CONCLUSÕES
Após a avaliação do EIA e respetivo Aditamento, considerou-se que a informação reunida e disponibilizada
constituía um suporte capaz de apoio à tomada de decisão.
Da avaliação efetuada, e face aos pareceres setoriais emitidos, verifica-se que:
- Em termos de recuperação paisagística, a avaliação do PARP indica que o mesmo se encontra
devidamente estruturado, devendo serem cumpridas as indicações a constar da DIA;
- No que se refere à Geologia e Geomorfologia, tendo em consideração que os impactes ambientais,
na sua generalidade, e apesar de significativos, decorrem do objeto do projeto – exploração da pedreira,
considera-se que os impactes poderão ser mitigados pela implementação das medidas de minimização e
do PARP;
- Relativamente às Vibrações, considera-se que a situação de referência foi devidamente caraterizada e
os impactes decorrentes das ações inerentes às diferentes fases do projeto foram identificadas e
caraterizadas corretamente. Contudo, o plano de monitorização deverá ser atualizado tendo em atenção
a NP2074 de 2015;
- No que respeita ao descritor Recursos Hídricos, de modo geral, os impactes sobre os recursos
hídricos ocorrem essencialmente na fase de preparação e exploração e são considerados negativos, de
magnitude reduzida e pouco significativos. Ao nível da qualidade da água, se adotadas as medidas de
minimização previstas, não são expectáveis a ocorrência de impactes negativos significativos. Neste
sentido, considera-se que apesar de o projeto poder induzir impactes negativos sobre os recursos
hídricos, os mesmos são passíveis de serem minimizados, pelo que se propõe a emissão de parecer
favorável condicionado ao cumprimento das Medidas de Minimização previstas neste parecer. Pelas razões
anteriormente referidas, não se considera relevante a implementação dos planos de monitorização dos
recursos hídricos;
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- Quanto ao descritor Uso do Solo, verifica-se a avaliação efetuada se apresenta capaz de garantir a
redução dos expectáveis efeitos negativos do projeto sobre o ambiente. A exploração proposta é
compatível com os Instrumentos de Gestão Territorial vigentes e, em face do conjunto de medidas de
minimização apresentadas, considera-se existirem condições para a emissão de parecer favorável ao
licenciamento da Pedreira, condicionado ao cumprimento das medidas de minimização contempladas;
- Relativamente aos Sistemas Ecológicos, e em termos gerais, verifica-se que projeto não se encontra
inserido, nem se situa na proximidade de qualquer Área Classificada do Sistema Nacional de Áreas
Classificadas ou Sítio de Importância Comunitária da Rede Natura 2000, sendo que as metodologias de
avaliação dos aspetos de fauna e flora se consideram ajustadas a este exercício, tendo-se concluído que o
projeto não irá produzir impactes negativos muito significativos na área de influência do projeto;
- No que respeita à Socio economia, considera-se que os impactes negativos do projeto, inerentes à
perturbação na gestão do tráfego afeto à pedreira, à afetação da qualidade de vida na envolvente devido
ao ruído ambiente e à deterioração da qualidade do ar junto dos moradores e povoações próximas são
pouco significativos, uma vez que são minimizáveis através da implementação das medidas propostas para
os descritores associados. Como impactes positivos, considerados pouco significativos, salientam-se os
efeitos no emprego e nas atividades económicas;
- No que se refere à Paisagem, tendo em conta a análise constante do EIA, bem como a avaliação
efetuada, considera-se que:
- apesar da dimensão da área de exploração, a exploração é efetuada em rebaixo, pelo que a sua
perceção se encontra escudada da envolvente. De facto, apenas na proximidade física da área de
exploração esta se torna percecionável;
- por outro lado, o facto da área de exploração se encontrar rodeada de cotas mais elevadas, evita
qualquer visibilidade sobre a mesma, até da estrada adjacente;
- acresce a estas circunstâncias o facto de a pedreira se encontrar rodeada de vegetação arbórea
nos restantes limites, o que confina visibilidades de dentro para fora e vice-versa;
- No que concerne ao Ruído, verifica-se que os impactes gerados são negativos, mas pouco significativos,
pelo que se considera que merece parecer favorável, condicionado ao cumprimento das medidas de
minimização indicadas;
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- Relativamente ao descritor Resíduos, considera-se que o descritor merece parecer favorável. No
entanto, deverá ser apresentado um Plano de Gestão de Resíduos devidamente complementado e
atualizado, nos termos definidos no artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de fevereiro.
Refira-se ainda que o operador não está (ou pelo menos não é do conhecimento desta CCDR) autorizado
a receber solos e rochas (resíduos inertes) que não sejam resíduos de extração para encher vazios de
escavação, dado que tal só poderá ter lugar no âmbito de plano ambiental e de recuperação paisagística,
e depende da obtenção de prévio licenciamento, o que implica a verificação das condições técnicas
previstas no regime jurídico da deposição de resíduos em aterro;
- No respeitante ao Património Cultural, verificou-se que não existem na área estudada quaisquer
ocorrências patrimoniais, pelo que poderá ser emitido parecer favorável, condicionado ao cumprimento
do acompanhamento arqueológico;
No tocante aos aspetos de Ordenamento do Território, constata-se que o projeto é compatível com as
disposições estabelecidas nos IGT em vigor.
Para cumprimento do disposto no ponto 1 do artigo 18º do DL nº 151-B/2013, de 31 de outubro, com
as alterações e a redação produzidas pelo DL nº 47/2014, de 24 de março, e DL nº 179/2014, de 27 de
agosto, e considerando as avaliações setoriais da significância dos impactes, plasmadas ao longo do
presente Parecer Final, foi construído, em sede de reunião da CA, ocorrida a 19 de janeiro de 2017, o
quadro seguinte, onde se expressa o valor do Índice de Avaliação Ponderada de Impactes (IAP) relativo
ao projeto em avaliação:
8) Índice de avaliação ponderada de impactes ambientais
Resultado

IAP=3

NOTA:

IAP = 1

DIA Favorável

IAP = 2

DIA Favorável condicionada

IAP = 3

DIA Favorável condicionada

IAP = 4

DIA Favorável condicionada

IAP = 5

DIA Desfavorável

Conforme é patente, de acordo com a metodologia definida pelo Grupo de Pontos Focais das Autoridades
de AIA, e aprovada pela Secretaria de Estado do Ambiente em 17 de abril de 2014, o resultado do IAP
aponta para uma proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada.
Assim, face à avaliação realizada sobre os elementos de projeto, e respetivo EIA, atendendo às conclusões
setoriais sobre cada um dos descritores, tendo em conta que os impactes mais significativos poderão ser
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minimizados se forem implementadas as adequadas medidas de minimização, e considerando o resultado
global do IAP, a CA propõe a emissão de parecer favorável ao Projeto da “Ampliação da Pedreira n.º
5816 - Moinho de Vento n.º 4”, condicionado ao integral cumprimento das condicionantes, dos
elementos a apresentar à Autoridade de AIA em sede de licenciamento, das medidas de minimização e às
demais consideradas de conveniente implementação no decurso da realização do projeto, bem como ao
cumprimento dos planos de monitorização, de acordo com a listagem seguinte:
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1. Condicionantes
1.

Prestação da caução, relativa ao PARP – Plano Ambiental de Recuperação Paisagística, a
determinar pela CCDR-N na fase de licenciamento, nos termos previstos no art.º 52º do
Decreto-Lei nº 270/2001, de 6 de outubro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 340/2007,
de 12 de outubro.

2.

Garantir no final da exploração a não retenção de águas pluviais caso a infiltração prevista não
seja suficiente.

3.

Nos termos do definido no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio, todas as utilizações dos
recursos hídricos estão sujeitas à obtenção prévia de título de utilização dos recursos hídricos a
emitir pela APA, I.P., nomeadamente a rejeição de águas pluviais potencialmente contaminadas
armazenadas na bacia decantação a instalar na zona mais baixa da exploração.

2. Elementos a apresentar à Autoridade de AIA (AAIA), em fase prévia ao licenciamento
1. - Retificação do orçamento do PARP contemplando os seguintes pontos:
a) A Fase de Desativação descrita no ponto VI.4 do PARP deverá ser devidamente
orçamentada;
b) O item relativo à “Movimentação dos materiais para aterro; enchimento parcial do vazio
de escavação” (art.º 2.2 do orçamento) tem custos inerentes pelo que terão de ser
quantificados;
2. Revisão do Plano de Monitorização para as Vibrações, de acordo com a norma atual em vigor, NP
2074 de 2015. Este Plano deverá apresentar os valores de referência a serem adotados para as
duas situações a monitorizar: habitação e piscinas de Airão S. João. O Plano a apresentar ficará
sujeito a aprovação pela Autoridade de AIA;
3. Apresentação à Autoridade de AIA, previamente ao licenciamento, do plano de controlo das
espécies exóticas invasoras identificadas, preconizado no EIA para a área do projeto, devidamente
detalhado;
4. Apresentação, para aprovação por parte da Autoridade de AIA, de um Plano de Gestão de
Resíduos.
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3. Medidas de Minimização

Fase de Preparação
1. Proceder a acompanhamento arqueológico dos trabalhos de desmatação e preparação de novas
áreas de exploração, complementando a prospeção já efetuada e identificando eventuais
ocorrências desconhecidas;
2. Implementação do mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e
atendimento de eventuais reclamações, cujo ponto de situação deverá ser remetido juntamente
com os relatórios de monitorizações dos referidos descritores associados;
3. As operações de desmatação devem ser faseadas consoante as necessidades de abertura de novas
frentes de trabalho;

Fase de Exploração
4. Deverá ser mantida ou mesmo reforçada a plantação de cortinas arbóreas
5. Vedar as áreas que vão sendo recuperadas, para proteção do coberto vegetal a instalar;
6. Inspeção periódica do comportamento dos taludes e da vegetação resultantes da recuperação das
bancadas, de forma a controlar os processos erosivos e garantir a sua estabilidade;
7. Garantir a drenagem e a estabilidade geotécnica dos taludes, dos escombros depositados nas
escombreiras, bem como das próprias escombreiras;
8. Proceder à inspeção e limpeza periódica da fossa sética, a fim de evitar possíveis fugas;
9. O separador de hidrocarbonetos deve ser sujeito a manutenção e limpeza periódicas, por forma
a manter uma eficiência adequada de tratamento;
10. A bacia de decantação deve ser sujeita a inspeções e manutenção periódicas, através da verificação
da altura de sólidos no fundo da bacia, por forma a manter a eficiência adequada de decantação;
11. Manutenção adequada e limpeza dos órgãos de drenagem pluvial, nomeadamente das valas a
instalar na periferia da área de escavação e da rede do interior da pedreira;
12. Como medida de prevenção relativamente a derrames acidentais de substâncias contaminantes
(combustíveis e óleos), todos os trabalhadores da pedreira devem ser instruídos para que, caso se
detete algum derrame, o responsável da pedreira seja imediatamente avisado, o equipamento
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enviado para reparação, devendo a área contaminada ser confinada e sujeita a um processo de
limpeza/descontaminação;
13. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à exploração, a
efetuar exclusivamente na área da oficina, de forma a manter as normais condições de
funcionamento e assegurar a minimização dos riscos de contaminação dos solos e das águas
decorrente de derrames acidentais. Havendo necessidade de reparações in loco, estas devem
ocorrer sobre uma bacia de retenção estanque;
14. No caso de ocorrer um derrame acidental de combustível ou óleos, a origem do derrame deverá
ser controlada o mais rapidamente possível e a camada de solo contaminada deverá ser removida
e enviada para destino final adequado;
15. Proibição de deposição de qualquer tipo de resíduo diretamente sobre o solo;
16. Correto armazenamento de todos os materiais potencialmente contaminantes em local adequado,
coberto e pavimentado;
17. Evitar sempre que possível a realização dos trabalhos mais ruidosos nos períodos mais críticos
para a fauna, designadamente épocas de reprodução, dependência, hibernação e migração (Março
a Agosto);
18. A biomassa vegetal e outros resíduos florestais resultantes das atividades de desarborização e
desmatação devem ser removidos de modo controlado, privilegiando-se a sua reutilização. As
ações de remoção devem ser realizadas preferencialmente fora do período crítico de incêndios
florestais e utilizando mecanismos adequados à retenção de eventuais faíscas, a fim de minimizar o
risco de incêndio;
19. Nas ações de desarborização e/ou desmatação a realizar-se em áreas colonizadas por espécies
vegetais exóticas invasoras, o seu corte deve antecipar-se ao das restantes espécies, devendo terse em consideração que se devem realizar anteriormente à época de produção de flor e de
semente. O material vegetal ou resíduos vegetais resultantes do corte, deve mesmo assim ser alvo
de remoção, transporte e eliminação eficiente e cuidada;
20. As terras provenientes das áreas colonizadas devem ser completamente separadas da restante
terra vegetal e levadas a depósito próprio, assegurando-se a sua não disseminação durante o
transporte. Consequentemente, não devem ser reutilizadas como terra vegetal em qualquer tipo
de recuperação de áreas intervencionadas;
21. Caso venha a ser necessário utilizar terras de empréstimo, deve ser dada atenção especial à sua
origem, não devendo ser provenientes, em caso algum, de áreas ocupadas por plantas exóticas
invasoras, para que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras;
22. Utilizar unicamente equipamentos que apresentem homologação acústica, equipados com
silenciadores e atenuadores de ruído, nos termos da legislação aplicável;
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23. A velocidade de circulação dos veículos no interior da área do projeto deverá ser limitada a 10
km/h;
24. Manutenção e reforço das barreiras acústicas instaladas;
25. Cumprimento do horário laboral, evitando o funcionamento da pedreira no período noturno;
26. Todas as estruturas de depósito temporário de resíduos deverão ser objeto de inspeções
periódicas para verificar as condições de proteção do ambiente, nomeadamente ao nível das
estruturas de armazenamento de resíduos perigosos, avaliando a existência de fugas e procedendo,
sempre que necessário, à sua retificação;
27. Identificar os diferentes tipos de resíduos, codificando-os pelo respetivo código LER, de forma a
assegurar a correta separação, acondicionamento e armazenamento temporário dos resíduos
produzidos, bem como destino final adequado;
28. Manutenção de um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos
finais, com base nas guias de acompanhamento de resíduos;

Fase de Desativação/Recuperação
29. Garantir a drenagem e a estabilidade geotécnica dos taludes, dos escombros depositados nas
escombreiras, bem como das próprias escombreiras;
30. Deverá ser realizado um estudo que avalie a contaminação das infraestruturas a
demolir/desmantelar, de modo a determinar o destino mais adequado para os diversos tipos de
resíduos produzidos;
31. Elaborar um registo com informação sobre a proveniência dos materiais vindos do exterior (solos
e rochas, terra vegetal).

4. Monitorização
Com a proposta de Planos de Monitorização Ambiental (PMA) será dado cumprimento ao estipulado no
Regime Jurídico de AIA, conforme disposto no DL nº 151-B/2013, de 31 de outubro, com as alterações e
a redação produzidas pelos DL nº 47/2014, de 24 de março, e DL nº 170/2015, de 27 de agosto.
Com a implementação no terreno do PMA pretende-se, de uma forma sistematizada, continuar a garantir
a recolha de informação sobre a evolução de determinadas variáveis ambientais, consideradas as que maior
importância assumem ao nível de incidência de impactes no projeto em apreço.
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A integração e análise das informações recolhidas na monitorização dos diversos parâmetros ambientais
permitirá, futuramente, atingir objetivos que se enquadram no âmbito de uma política de prevenção e
redução dos impactes negativos causados pelo desenvolvimento das diversas atividades do projeto.
Nesse sentido, os objetivos subjacentes à realização do PMA são, por ordem de prioridade e importância,
os seguintes:
– Avaliar e confirmar o impacte da implementação e funcionamento do projeto sobre os parâmetros
monitorizados, tanto em função das previsões efetuadas no EIA, como no cumprimento da legislação
em vigor;
– Verificar a eficiência das medidas de minimização de impactes adotadas;
– Avaliar a eventual necessidade de aplicação de novas medidas de minimização relativamente a alguns
aspetos ambientais (caso as preconizadas inicialmente não sejam suficientes).
Neste seguimento, 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.
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.
Ficará a cargo do promotor o registo da informação decorrente das ações de verificação,
acompanhamento e fiscalização dos planos, de modo a constituir um arquivo de informação que estará
disponível para consulta por parte das entidades oficiais que o solicitem.
Os descritores ambientais sobre o qual recairão planos de monitorização regular e calendarizado, para a
fase de exploração, são: as Vibrações, o Ruído, e os Resíduos.
Periodicamente, deverá fazer-se a avaliação e o acompanhamento dos efeitos e da eficácia das medidas
preconizadas para a redução e/ou eliminação dos impactes negativos originados, que eventualmente se
venham a verificar no interior e, principalmente, na envolvente do projeto.
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Saliente-se desde já que, caso se verifique algum acidente ou reclamação fundamentada sobre algum fator
de perturbação ambiental eventualmente induzido pela atividade de exploração, deverão de imediato ser
desencadeadas as ações de monitorização extraordinárias que se justifiquem, como forma de avaliar a
extensão e/ou provimento de tais factos.
A revisão dos Planos de Monitorização deverá ocorrer com periodicidade trienal, sem prejuízo de serem
revistos sempre que se justifique.
Os relatórios de monitorização deverão ser elaborados de acordo com as normas técnicas constantes do
Anexo V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, devendo ser remetidos para a Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, para apreciação, de acordo com a periocidade
prevista em cada plano de monitorização.

1. Plano de Monitorização das Vibrações
O Plano para Monitorização das Vibrações deverá ser revisto à luz da Norma mais recente, conforme
consta do campo “Elementos a apresentar à Autoridade de AIA (AAIA), em fase prévia ao licenciamento”.
O plano que vier a ser apresentado, e aprovado pela Autoridade de AIA será o que deverá ser
implementado.

2. Plano de Monitorização do Ruído
Está previsto um plano de monitorização do ruído ambiental, constituído designadamente pelos seguintes
itens:
Objetivos
- Comparar os dados previsionais apresentados no Estudo de Impacte Ambiental (EIA) com os verificados
durante e após a execução do projeto;
- Verificar a boa execução das medidas de minimização propostas no EIA;
- Avaliar a conformidade dos valores determinados com os estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído
(RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro;
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- Identificar as possíveis situações para as quais sejam necessárias medidas adicionais de redução de ruído
e identificar essas medidas;
- Em situações de reclamação, devem ser efetuadas medições acústicas no local em causa imediatamente
após a reclamação. Esse local deverá ser incluído no conjunto dos pontos a monitorizar.
Parâmetros a monitorizar
Os parâmetros acústicos a monitorizar, são o Indicador de ruído diurno, o Indicador de ruído entardecer,
o Indicador de ruído noturno, o Indicador de ruído diurno-entardecer-noturno, Nível sonoro médio de
longa duração e o Nível de avaliação (nível sonoro contínuo equivalente). Deverão ainda ser
monitorizados os parâmetros meteorológicos, a temperatura do ar, velocidade e direção do vento,
precipitação, e nebulosidade.
Locais de monitorização
Junto às habitações mais próximas correspondente aos pontos P1, P2, P3 e P4. Caso haja reclamações,
esses pontos devem também ser monitorizados. Caso o recetor sensível esteja também sujeito à influência
sonora significativa de outras fontes, deverá haver um ajuste na localização do ponto de monitorização de
forma a minimizar aquelas influências.
Técnica e métodos de amostragem
A monitorização do ruído ambiental será efetuada de acordo com a metodologia estabelecida na NP ISO
1996:2011 (parte 1 e 2), no Decreto-Lei n.º 9/2007, na Circular Clientes nº 02/2007 IPAC/APA e no Guia
prático para medições de ruído ambiente no contexto do Regulamento Geral do Ruído tendo em conta
a NP ISO 1996.
Frequência da amostragem
A amostragem deve realizar-se de 5 em 5 anos (de modo a acompanhar a evolução dos níveis de emissão
de ruído) ou caso se verifique alteração do processo produtivo ou sempre que surjam reclamações e
deverão ser efetuadas durante o período de vida útil da pedreira.
Medidas de gestão ambiental a implementar
Se no decorrer da monitorização se verificarem níveis sonoros anómalos, deverá ser analisada a sua
origem e implementadas medidas de minimização adequadas. Devendo a sua eficácia ser avaliada nas
campanhas subsequentes.
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Relatório de monitorização
Os resultados obtidos serão apresentados em relatórios periódicos para cada uma das campanhas
efetuadas. Para os anos seguintes será seguida uma metodologia idêntica àquela, com salvaguarda da
inclusão de quaisquer elementos novos determinados pela evolução da situação. Os relatórios deverão
cumprir o Anexo V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro. Na elaboração do relatório de
monitorização deve ser consultado o documento “Notas Técnicas para Relatórios de Monitorização de
Ruído – Fase de Obra e Fase de Exploração” publicado em novembro de 2009 e disponível no portal da
APA.

3. Plano de Monitorização dos Resíduos
A monitorização dos resíduos tem como objetivos primordiais, a prevenção de potenciais impactes ao
nível de derrames e contaminação do solo, bem como o cumprimento da legislação em vigor, devendo
ser um procedimento constante e diário durante a vida útil da pedreira, com a verificação diária da triagem
e das condições técnicas de armazenamento/acondicionamento temporário, de modo a detetar e corrigir
situações de inconformidades. As condições deverão ser aferidas pelo encarregado, ou pelo responsável
da pedreira numa base semanal, devendo ser verificado o estado de manutenção dos locais de
armazenamento, dos contentores, etc., intervindo em função da análise efetuada através das operações
de manutenção necessárias.
A empresa, deverá manter atualizado um registo mensal da quantidade e tipo de resíduos produzidos,
armazenados, transportados, valorizados e/ou eliminados, bem como o respetivo local de origem e
destino, com a identificação da operação efetuada, este registo, deverá ainda ser avaliado anualmente.
Ao abrigo da legislação em vigor, a empresa está obrigada anualmente a comunicar os dados da produção
e gestão dos seus resíduos, através do preenchimento anual do Mapa Integrado de Registo de Resíduos
(MIRR), através ad plataforma eletrónica SILIAMB.
Nos termos do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 10/2010 de 4 de fevereiro, para a minimização, tratamento,
valorização e eliminação dos resíduos de extração, deverá ser elaborado um Plano de Gestão de Resíduos.

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental AIA_11/2016
“Ampliação da Pedreira n.º 5816 - Moinho de Vento n.º 4”
Janeiro de 2017

71/88

Parecer Técnico Final da Comissão de Avaliação

FICHA TÉCNICA
ENTIDADES RESPONSÁVEIS PELA AVALIAÇÃO TÉCNICA
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

Arqt. Paisagista Alexandra Duborjal Cabral
Dr. Rui Fonseca
Eng. Armindo Magalhães
Dra. Rita Ramos
Arqt. Alexandre Basto
Eng. Luís Santos
Eng. Maria Manuel Figueiredo
AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE

Eng.º. António Afonso
DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO NORTE

Dr. Pedro Baère de Faria
DIREÇÃO GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA

Eng. Manuel Amorim
ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA CONSULTA DO PUBLICO
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

Eng. Andreia Cabral

A Presidente da CA,

(Alexandra Duborjal Cabral)
Processo de Avaliação de Impacte Ambiental AIA_11/2016
“Ampliação da Pedreira n.º 5816 - Moinho de Vento n.º 4”
Janeiro de 2017

72/88

Parecer Técnico Final da Comissão de Avaliação

ANEXOS

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental AIA_11/2016
“Ampliação da Pedreira n.º 5816 - Moinho de Vento n.º 4”
Janeiro de 2017

73/88

Parecer Técnico Final da Comissão de Avaliação

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental AIA_11/2016
“Ampliação da Pedreira n.º 5816 - Moinho de Vento n.º 4”
Janeiro de 2017

74/88

Parecer Técnico Final da Comissão de Avaliação

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental AIA_11/2016
“Ampliação da Pedreira n.º 5816 - Moinho de Vento n.º 4”
Janeiro de 2017

75/88

Parecer Técnico Final da Comissão de Avaliação

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental AIA_11/2016
“Ampliação da Pedreira n.º 5816 - Moinho de Vento n.º 4”
Janeiro de 2017

76/88

Parecer Técnico Final da Comissão de Avaliação

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental AIA_11/2016
“Ampliação da Pedreira n.º 5816 - Moinho de Vento n.º 4”
Janeiro de 2017

77/88

Parecer Técnico Final da Comissão de Avaliação

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental AIA_11/2016
“Ampliação da Pedreira n.º 5816 - Moinho de Vento n.º 4”
Janeiro de 2017

78/88

Parecer Técnico Final da Comissão de Avaliação

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental AIA_11/2016
“Ampliação da Pedreira n.º 5816 - Moinho de Vento n.º 4”
Janeiro de 2017

79/88

Parecer Técnico Final da Comissão de Avaliação

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental AIA_11/2016
“Ampliação da Pedreira n.º 5816 - Moinho de Vento n.º 4”
Janeiro de 2017

80/88

Parecer Técnico Final da Comissão de Avaliação

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental AIA_11/2016
“Ampliação da Pedreira n.º 5816 - Moinho de Vento n.º 4”
Janeiro de 2017

81/88

Parecer Técnico Final da Comissão de Avaliação

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental AIA_11/2016
“Ampliação da Pedreira n.º 5816 - Moinho de Vento n.º 4”
Janeiro de 2017

82/88

Parecer Técnico Final da Comissão de Avaliação

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental AIA_11/2016
“Ampliação da Pedreira n.º 5816 - Moinho de Vento n.º 4”
Janeiro de 2017

83/88

Parecer Técnico Final da Comissão de Avaliação

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental AIA_11/2016
“Ampliação da Pedreira n.º 5816 - Moinho de Vento n.º 4”
Janeiro de 2017

84/88

Parecer Técnico Final da Comissão de Avaliação

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental AIA_11/2016
“Ampliação da Pedreira n.º 5816 - Moinho de Vento n.º 4”
Janeiro de 2017

85/88

Parecer Técnico Final da Comissão de Avaliação

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental AIA_11/2016
“Ampliação da Pedreira n.º 5816 - Moinho de Vento n.º 4”
Janeiro de 2017

86/88

Parecer Técnico Final da Comissão de Avaliação

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental AIA_11/2016
“Ampliação da Pedreira n.º 5816 - Moinho de Vento n.º 4”
Janeiro de 2017

87/88

Parecer Técnico Final da Comissão de Avaliação

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental AIA_11/2016
“Ampliação da Pedreira n.º 5816 - Moinho de Vento n.º 4”
Janeiro de 2017

88/88

