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1. ENQUADRAMENTO
Por Correio Registado com Aviso de Receção com a Ref.ª OF_DAA_RSY_7053/2015
de 20-11-2015, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte
(CCDR-N), na qualidade de Autoridade de AIA, remete ao promotor o pedido de
elementos adicionais ao Estudo de Impacte Ambiental do projeto "PEDREIRA DE
MONDIM", localizada na freguesia de São Cristóvão de Mondim de Basto, concelho de
Mondim de Basto, distrito de Vila Real.

Deste modo, remetem-se em anexo os elementos adicionais em número de 3
exemplares em papel e em formato digital, assim como uma proposta de reformulação
do Resumo Não Técnico (RNT), de forma a refletir as alterações agora solicitadas.
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1. DESCRIÇÃO DO PROJETO
- Corrigir a menção à Entidade Licenciadora, para DGEG/DPN;
O licenciamento pretendido enquadra-se na área geográfica do Concelho de Mondim
de Basto, Distrito de Vila Real, pelo que a entidade competente para o licenciamento
da indústria extrativa seria a Direção Regional de Economia do Norte (DRE-N), face
aos critérios estabelecidos nos termos do disposto no Capítulo III, artigo 11.º, alínea b)
n.º 2 do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro, alterado e republicado pelo
disposto no Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro.
A então DRE-N foi integrada na Direção Geral de Energia e Geologia – Divisão de
Pedreiras do Norte (DGEG-DPN), com as mesmas competências no licenciamento de
pedreiras que a anterior DRE-N.
- O EIA deverá identificar o período da sua elaboração (segundo o RNT foi de
fevereiro de 2015 a julho de 2015;
O desenvolvimento do trabalho de campo do Estudo de Impacte Ambiental e todos os
trabalhos setoriais associados realizaram-se no período compreendido entre fevereiro
de 2015 a julho de 2015, informação que consta na página 4 do EIA.
- Justificação do cálculo da vida útil do projeto (30,2 anos), face à área de
exploração prevista e ao número de funcionários destinados a assegurar o
processo produtivo;
1. O cálculo da vida útil é baseado na área de exploração, altura média a
desmontar e do aproveitamento da pedreira (60 %).
Quadro 1. Dados para o cálculo do tempo de vida útil da pedreira.
Massa volúmica aparente (ton/m3)
Aproveitamento (%)
Estéril (%)

2,5

60%

40%

N.º Meses Trabalho/ano

12

Produção Mensal (ton):

150

Início Atividade

2015

Produção Mensal (m3):

60

Altura média da Massa Mineralizada (m)

6,3

Com base nos dados anteriormente referidos é calculado o tempo de vida útil da
pedreira.
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Quadro 2. Previsão Temporal da Exploração.

Área explorada (m2)

Volume total bruto de material
a desmontar (m3)
Volume total de bloco
comercial (m3)
Volume total de alvenaria e
desperdício (m3)
N.º meses Trabalho/ano

Produção mensal média de
bloco comercial (m3)
Previsão Temporal da
Exploração

Fase de
Exploração

Escombreira

Zona
Expedição

Zona de
Defesa

Área
Restante

TOTAL

5.786,53

1.627,57

1.711,89

15.856,98

7.967,02

32.950,00

36.225,77

36.225,77

21.735,46

21.735,46

14.490,31

14.490,31

12,00
60,00
30,19

30,19


Volume total bruto de material a desmontar (m3) = Área explorada (m2)
× Altura média;

Volume total de bloco comercial (m3) = Volume total bruto de material a
desmontar (m3) × aproveitamento;
O tempo de vida útil da pedreira é dado pela seguinte fórmula, que se encontra no
Plano de Lavra:
Tempo de Vida 

Volume Total Comercializáveis (m3 )
Produção Mensal (m3 )  N.º MesesTrabalho/ano

2. Justificação do cálculo da vida útil do projeto (30,2 anos), face ao número de
funcionários destinados a assegurar o processo produtivo;
O número de trabalhadores expectável para uma pedreira destas características são
5, tal como descrito na pág. 26 do Plano de Lavra.


3 Trabalhadores afetos à exploração a tempo inteiro;



Responsável e empresário da pedreira;



Responsável Técnico - apoio externo.
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- Clarificação do objeto de trabalho do projeto: pedreira industrial ou pedreira
ornamental, implicando a retificação do capítulo respetivo no EIA;
A extração tem como finalidade a produção dos seguintes produtos vendáveis:


Venda de perpianho;



Cabeços para muros;



Pedra para muros;



Blocos para transformação.

Deste modo, a pedreira em questão é considerada uma Pedreira Ornamental, tal como
é descrito, por exemplo, na pág. 14 e 25 do EIA (...) "O projeto consiste no
licenciamento de uma indústria extrativa de granito ornamental, estando elaborado ao
nível do "Projeto de Execução", com uma área a licenciar prevista de 32.950 m2, dos
quais 5.786,53 m2 correspondem à área apontada para a exploração, 1.627,57 m2
para escombros, 1.711,89 m2 para a área de expedição, 15.856,98 m2 para a área de
defesa e 7.967,02 m2 para a restante área."
Em ANEXOS 7 apresenta-se o Capítulo 3 (Descrição do Projeto) revisto, o qual se
sugere atender ao solicitado.
- No item designado por Método de Desmonte (8.3 do PP e 3.2.2.5 do Relatório
Síntese), deverá ser esclarecida a frase, "... por degraus direitos com cerca de 2
m de altura, não podendo estes ultrapassar os 15 m. ...". De facto, a diferença de
cotas entre o ponto mais elevado (cota 343) e o fundo da escavação (cota 330) é
menor;
1.
A altura média será de 2 metros, mas por razões de segurança a
empresa nunca poderá criar bancadas com altura de ≥ 15 m. É um fator de segurança
a aplicar ao desmonte.
2.
A topografia do terreno é explicada no Ponto 8.1.1 Topografia do Plano
de Lavra:
A superfície topográfica do terreno situa-se entre as cotas 321 m e 325, sentido
sudoeste para nordeste (Perfil A-A´).

De noroeste para sudeste o terreno situa-se entre as cotas aproximadas de 305 m e
343 m (Perfil B-B´).
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Figuras 1. Perfis da Fase de Exploração.

Figura 2. Zona de Exploração.
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- Deverá ser corrigido o Quadro II do PP (item 8.4 - Diagrama de Fogo, pág. 20),
que refere 5 m para altura das bancadas, e que contradiz o referido
anteriormente."
Tal como é referido no Plano de Lavra, o Diagrama de fogo é teórico, havendo
necessidade de a empresa otimizar o desmonte de forma e também a reduzir os
impactes ambientais e de segurança, resultantes da utilização regular de explosivos.
Quadro 3. Diagrama de fogo.
Desmonte do bloco
Altura das bancadas (m)

Altura ≤ 15 m

Diâmetro dos Furos (mm)

33

Espaçamento dos Furos (m)

0.5 - 0,60

Afastamento (m)

1,5 - 3

N.º de Furos por Pega (verticais)

6 -10
5

N.º de Furos por Pega (horizontais)
Inclinação do furo

90 º

Explosivo

Pólvora + cordão detonante

Aprox. 250 gr (furos verticais);  400 gr (furos
horizontais)

Consumo aproximado de explosivo/furo
Carga específica (kg/m3)

0,025 -0,030

- Esclarecer a contradição entre a afirmação de que se pretende realizar a
recuperação paisagística da pedreira em duas fases, à medida que se faz a
exploração e a indicação nos quadros de que esta só terá lugar no final da
exploração, em 2045;
O PARP, no ponto "7.3 Faseamento da Recuperação", refere 2 Fases de
Recuperação, iniciando-se após término da Fase de Exploração (Fase de Exploração
apenas com uma Fase planeada).
Assim, a recuperação total da pedreira será iniciada em 2045, data prevista para o fim
da Fase de Exploração. No entanto, para diminuir, os impactes ambientais, serão
mantidas zonas arborizadas durante a exploração, como se pode ver na figura
seguinte ("a verde").
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Fase de Exploração (Planta do Zonamento)

Planta da Fase da Exploração

Perfis da Fase de Exploração

Figuras 3. Faseamento da Exploração.
- Quantificação das áreas de mato e de vegetação arbóreo-arbustiva que serão
eliminadas no decurso da exploração;
Na figura seguinte apresenta-se as áreas de mato e de vegetação arbóreo-arbustiva
que serão eliminadas no decurso da exploração (áreas de exploração, parque de
blocos, pargas de solos e escombreira).
Não foi quantificada as áreas de mato e vegetação destruída no Plano de Pedreira. No
entanto, é possível afirmar que a parte removida totalmente será a zona de exploração
uma vez que as terras de cobertura terão de ser removidas (ver ponto 6.2. Constituição de pargas de solos do PARP). Estas terras de cobertura deverão ser
armazenadas para uso na recuperação, formando-se as "Pargas de Solos". A
empresa deverá armazenar e manter a maior quantidade possível destas terras de
cobertura para uso nas Fases de Recuperação.
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Figura 4. Áreas de mato e de vegetação arbóreo-arbustiva que serão eliminadas no
decurso da exploração.
Deste modo, em face do Plano de Lavra proposto as áreas quantificadas nas quais se
deverá verificar a remoção total e/ou parcial de substrato arbóreo e arbustivo serão as
previstas na Planta de Zonamento e definidas por:





Zona de Exploração (5.786, 53 m2);
Parque de Blocos (1.711,89 m2);
Pargas de Solos (295 m2);
Escombreira (1.627,57 m2).

- Indicar a altura máxima prevista da escombreira e respetivo volume.
A escombreira terá uma área planeada de 1.627,57 m2 (ver ponto 6.3 - Constituição da
Escombreira do PARP) e uma altura até ≤ 4 m, com um volume até 6.510,28 m3. No
caso de a altura ultrapassar os 4 m, a escombreira deverá ser vegetalizada de modo a
minimizar o seu impacte visual à distância, aumentando também o fator de segurança
da própria escombreira, uma vez que a vegetação contribui para a estabilidade dos
taludes dificultando o seu ravinamento.
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2. PARP
- A informação constante da pág. 48, do PARP, onde se pode ler: "Com efeito, o
termo da exploração deixaria no terreno uma grande escavação rodeada por
uma sucessão de paredes verticais de altura considerável se o seu enchimento
não se efetuasse de modo progressivo". Parece contradizer todo o estudo
apresentado. Assim, deve proceder-se ao seu esclarecimento.
O que se pretende afirmar é que: Se não houvesse enchimento, ficaria, no final da
Fase de Exploração, uma escavação com paredes de granito de altura variável.
O Enchimento da cavidade é progressivo, uma vez que os materiais utilizados no
enchimento são depositados por camadas de granulometria decrescente, tal como é
referido no ponto “6.5.1. Regras para o Enchimento da Escavação” do PARP.
- O PARP deverá especificar e contabilizar a sementeira proposta nas peças
desenhadas, bem como quantificar os volumes de Pargas e de Escombreira.
Escombreira: está definida, inicialmente, uma área de 1.627,57 m2 para escombreira.
Esta poderá ter uma altura até ≤ 4 m, com um volume até 6.510,28 m3. Com o
decorrer da vida da pedreira podem ser definidas novas áreas para a deposição de
escombros dentro da zona de defesa. No final do tempo de vida da pedreira a
emprega garantirá que todos os escombros serão retidos.
Pargas de Solos: está definida uma área para a deposição com 416 m2 para a
deposição das pargas de solos. Esta área pode variar conforme o aproveitamento dos
solos removidos. Estas pargas serão depositadas na zona arborizada, com espaço
suficiente para armazenamento.
Sementeiras: A metodologia para as sementeiras está descrita no ponto "7.4 Metodologia da Exploração/Recuperação" do PARP.
"A exploração/recuperação será realizada pondo-se em prática as seguintes ações:

1.
Desmonte das "cristas", dos degraus superiores com recurso ao seu
"desbaste" com os martelos dos compressores, ou explosivos para permitir a sua
ocultação completa com os inertes provenientes das escombreiras, situação ilustrada
nos perfis de recuperação e/ou modelação;
2.
Na modelação do terreno, procede-se ao preenchimento das cavidades
com inertes, em cerca de 2 m de altura, com decrescimento de granulometrias da
base para o topo;
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3.
Posteriormente, procede-se à mobilização do solo (ripagem), à retirada
dos equipamentos e contentores;
4.
Finalmente, reconstitui-se os solos com espalhamento de 0,15 m de
terras provenientes das pargas de solos, com granulometria fina (< 2 mm);
5.
Posteriormente, procedeu-se às fertilizações, com o espalhamento e
mistura com o solo de estrume de vaca à razão de 2,5 kg/m2 ou com adubo binário
N.P.K. 10:20:0, tipo Fosfonitro 120 ou equivalente, à razão de 15 g/m2 ou estrume de
vaca bem curtido (2,5 kg/m2) outro orgânico;
6.
No final procede-se à plantação de pés de espécies e de arbustos
constantes no PROF Tâmega: Quercus pyrenaica, Castanea sativa, Acer
pseudoplatanus, Celtis australis, Arbutus unedo, Corylus avellana, Crataegus
monogyna e Pistacia terebinthus, com aproximadamente 1 m de altura.
A quantificação encontra-se nos quadros seguintes do ponto "9 - Medições e
Orçamentos" do PARP.
Quadro 4. Resumo das áreas a recuperar.

1ª Fase de
Recuperação

2ª Fase de
Recuperação

Total Recuperado

Patamar (m²)

5.786,53

-

5.786,53

Parque de Blocos

-

1.711,89

1.711,89

Áreas
Talude (m²)

Escombreira

-

-

Zona defesa

15.856,98

Total (m²)

Área Restante

-

1.627,57

-

1.627,57

-

-

7.967,02

15.856,98

21.643,52

11.306,48

32.950,00
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7.967,02

Nota: Houve alterações das espécies a plantar, que serão descritas posteriormente.
Quadro 5. Medições da 1.ª e 2.ª Fase de Recuperação.
Medições
1. Desmonte de cristas dos degraus

2. Modelação do terreno (entulhamento
3

3. Mobilização do solo (ripagem) (m²)

4. Espalhamento de terra (m =m² x m)
3

5. Aquisição de terra (m3)

6. Fertilizações (ton=m² x kg/1000)
7. Plantação no talude

8. Plantação no patamar

9. Plantação na Escombreira

10. Plantação No Parque de Blocos
11. Plantação na Zona de Defesa
12. Plantação na Área Restante

13. Manutenção das zonas recuperadas

Quantidades
219,00

1ª Fase de Recuperação
Fator

5.786,53

2,00

21.643,52

0,15

21.643,52

2,50

21.643,52

Totais
219,00

11.573,07

21.643,52

Quantidades

11.306,48

2ª Fase de Recuperação
Fator
2,00

3.246,53

11.306,48

0,15

54,11

11.306,48

2,50

231

231,46

-

-

-

-

21.643,52

-

634
-

-

634,28
2,00

-

43.287,04

-

11.306,48
1.695,97
-

28,27
-

65,10

68

68,48

-

11.306,48

-

-

65

319

Totais
-

-

2,00

318,68

22.612,96

As áreas a serem abrangidas pelas Sementeiras serão de 21.643,52 m2 na 1.ª Fase de Recuperação e 11.306,48 m2 na 2.ª
Fase de Recuperação.
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- O PARP deverá esclarecer quanto ao destino final dado à diferença de
escombros entre o enchimento, até à cota 332 m, em que prevê o uso de um
volume de 11.573,06 m3, e os escombros calculados, com base num
aproveitamento de 60%, que são da ordem dos 14.490,31 m3, mais empolamento.
1.
A empresa deverá garantir que haverá volume de escombro suficiente
para a recuperação total da pedreira e que no final da recuperação não restem
resíduos e escombros dentro da área da pedreira. É expectável que com uma taxa de
aproveitamento de 60 % haja detritos suficientes para a recuperação da cavidade.
2.
No caso de poder haver um excedente de escombros, então terá de se
optar por aumentar a altura para o enchimento parcial (> 2 m), ou então pela retirada
desse escombros para outras explorações e/ou industriais.
3.
A empresa garantirá que após o fecho da exploração não restará na
área qualquer equipamento móvel, nem material nas escombreiras.
- Deverá ser revista a solução final do PARP, apresentando uma proposta
alternativa de revegetação, de modo a cumprir os objetivos de restabelecer a
vegetação natural, valorizar e potenciar as condições ecológicas locais e a
paisagem e incrementar a fauna e a biodiversidade. As espécies deverão
constituir um conjunto diversificado e heterogéneo de espécies autóctones
(arbóreas, arbustivas e herbáceas) de interesse conservacionista (importantes
para a fauna), que permitam restaurar e aumentar a variedade de microhabitats
disponíveis, disponibilizando áreas de refúgio, de alimentação e de reprodução
para os vários grupos faunísticos. O coberto vegetal permitirá cumprir
simultaneamente funções de enquadramento paisagístico e de recreio e lazer.
Para o efeito deverá ser redefinido o plano de plantação e apresentado um plano
de sementeiras que embora referido no estudo não foi apresentado. No plano de
plantação deverá substituir-se o pinheiro bravo proposto por espécies arbóreas
e arbustivas pertencentes à vegetação autóctone (carvalhais), sugerindo-se a
introdução das seguintes espécies de árvores e arbustos constantes do PROF
Tâmega: Quercus pyrenaica, Castanea sativa, Acer pseudoplatanus, Celtis
australis, Arbutus unedo, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Pistacia
terebinthus. O Plano de sementeira deverá propor misturas compostas por
espécies arbustivas e herbáceas da flora autóctone. Deverá explicitar-se que as
espécies arbóreas e arbustivas a plantar deverão ter uma altura mínima de 1
metro. As sebes vivas (cortinas visuais) das zonas de defesa a criar, deverão ser
enquadradas no plano de plantação global, apresentando espécies arbóreas e
arbustivas do elenco atrás referido, mencionado a sua composição e
dimensionamento/esquema de plantação.
- Deverão ser apresentadas as correspondentes alterações/retificações da
Memória descritiva e justificativa do PARP, bem como completado quer o
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Caderno de encargos com explicitação, nomeadamente, das características do
material vegetal, apresentando todas as peças estritas e desenhadas que os
compõem, quer o respetivo orçamento do PARP.
Nos ANEXOS 2 em “ANEXOS – ELEMENTOS ADICIONAIS”, encontram-se o Plano
Ambiental de Recuperação Paisagístico (PARP), bem como, o Caderno de Encargos,
reformulados, no qual se julga atender ao solicitado.
No plano de plantação, substituiu-se o pinheiro bravo por espécies arbóreas e
arbustivas pertencentes à vegetação autóctone (carvalhais), sugerindo-se a introdução
das seguintes espécies de árvores e arbustos constantes do PROF Tâmega: Quercus
pyrenaica, Castanea sativa, Acer pseudoplatanus, Celtis australis, Arbutus unedo,
Corales avellana, Crastaegus monogyna, Pistacia terebinthus.
O plano de plantação e o plano de sementeiras encontram-se redefinidos no Caderno
de Encargos, o qual foi reformulado e ao qual se julga atender ao solicitado.
- Os trabalhos de plantação, nomeadamente, abertura das covas, fornecimento e
transporte devem ser quantificados e devidamente orçamentados;
A escolha do pinheiro bravo está relacionada com dois fatores:



A sua capacidade de adaptação;

A espécie arbórea ser predominante na zona.

O PARP foi revisto de forma a integrar a plantação de outras espécies vegetais
autóctones, sem aumentar significativamente o orçamento de recuperação da
pedreira. Assim, para permitir a plantação de outras espécies arbóreas, arbustivas e
herbáceas o preço, com aproximadamente 1 m de altura, unitário foi aumentado para
1,00 Euros/unidade.
Foi alterada a Peça Desenhada n.º 8 (Perfis da Fase de Modelação (Situação Final)),
como se pode ver na figura seguinte.
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Figura 5. Perfis da Fase de Modelação (Situação Final).
O quadro seguinte descreve as espécies a plantar.
Quadro 6. Espécies vegetais para plantação.
Zona

Plantação

Imagem

Plantação no patamar
Plantação no talude

Plantação na Escombreira

Plantação No Parque de Blocos

Carvalho Negral (Quercus
pyrenaica)

Plantação na Zona de Defesa
Plantação na Área Restante
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Plantação no patamar
Plantação no talude

Plantação na Escombreira

Plantação No Parque de Blocos
Plantação na Zona de Defesa

Castanheiro Bravo (Castanea
sativa)

Plantação na Área Restante

Bordo (Acer pseudoplatanus)
Plantação no patamar
Plantação no talude

Plantação na Escombreira

Plantação No Parque de Blocos
Plantação na Zona de Defesa
Plantação na Área Restante

Lódão-bastardo (Celtis
australis)
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Medronheiro (Arbutus unedo)

Plantação no patamar
Plantação no talude

Plantação na Escombreira

Plantação No Parque de Blocos
Plantação na Zona de Defesa
Plantação na Área Restante

Aveleira (Corylus avellana)

Pilriteiro (Crataegus
monogyna)
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Plantação no patamar
Plantação no talude

Plantação na Escombreira

Plantação No Parque de Blocos
Plantação na Zona de Defesa

Terebinto (Pistacia
terebinthus)

Plantação na Área Restante
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As Zonas de Defesa (sebes vivas) estão incluídas nas Áreas de Recuperação e de Manutenção, correspondendo a uma área de 15.856,98 m2 (ver
quadro seguinte).
Quadro 7. Quadro resumo das áreas a recuperar.
Áreas
Talude (m²)

2ª Fase de
Recuperação

Total Recuperado

5.786,53

-

5.786,53

-

Patamar (m²)
Escombreira

-

Parque de Blocos

-

Zona defesa

Área Restante

1ª Fase de
Recuperação

15.856,98
Total (m²)

-

21.643,52

-

-

1.627,57

1.627,57

-

15.856,98

11.306,48

32.950,00

1.711,89
7.967,02

1.711,89
7.967,02
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Quadro 8. Medições da 1ª e 2.ª Fase de Recuperação.
Medições
1. Desmonte de cristas dos degraus superiores (m)

2. Modelação do terreno (entulhamento parcial) (m )
3

3. Mobilização do solo (ripagem) (m²)

4. Espalhamento de terra (m3=m² x m)
5. Aquisição de terra (m )
3

6. Fertilizações (ton=m² x kg/1000)
7. Plantação no talude

8. Plantação no patamar

9. Plantação na Escombreira

10. Plantação No Parque de Blocos
11. Plantação na Zona de Defesa
12. Plantação na Área Restante

13. Manutenção das zonas recuperadas (m²/ano)

Quantidades
219,00

1ª Fase de Recuperação
Fator

Totais

219,00

5.786,53

2,00

11.573,07

21.643,52

0,15

3.246,53

21.643,52

2,50

21.643,52

21.643,52

Quantidades

11.306,48

2ª Fase de Recuperação
Fator

Totais

2,00

-

11.306,48

0,15

54,11

11.306,48

2,50

231,46

231,46

-

-

-

-

21.643,52

-

634,28
-

-

634,28
2,00

-

43.287,04

-

1.695,97
-

28,27
-

65,10

68

68,48

-

11.306,48

11.306,48

-

65

319

-

-

2,00

21

318,68

22.612,96

Quadro 9. Orçamentos da 1ª e 2.ª Fase de Recuperação.
Medições
1. Desmonte de cristas dos degraus superiores (m)

1ª Fase de Recuperação
Quantidades
219,00

2ª Fase de Recuperação

Preços
Unitários

Importância

Quantidades

65,70 €

-

2.597,22 €

11.306,48

- €

-

0,30 €

Importância

0,41 €

- €

4.700,00 €

688,76 €

2.007,22 €

0,30 €

- €

0,12 €

1.356,78 €

2,50 €

- €

65,70 €

2. Modelação do terreno (entulhamento parcial) (m3)

11.573,07

0,41 €

4.700,00 €

4. Espalhamento de terra (m3=m² x m)

3.246,53

0,41 €

1.318,46 €

6. Fertilizações (ton=m² x kg/1000)

54,11

85,70 €

4.637,12 €

28,27

85,70 €

2.422,41 €

7.059,54 €

8. Plantação no patamar

231,46

1,00 €

231,46 €

-

1,00 €

- €

231,46 €

1,00 €

- €

68,48 €

68,48 €

3. Mobilização do solo (ripagem) (m²)
5. Aquisição de terra (m3)
7. Plantação no talude

9. Plantação na Escombreira

10. Plantação No Parque de Blocos
11. Plantação na Zona de Defesa
12. Plantação na Área Restante

13. Manutenção das zonas recuperadas (m²/ano)

21.643,52

0,12 €
2,50 €

-

1,00 €

-

1,00 €

634,28

-

43.287,04

1.695,97

65

1,00 €

634,28 €

0,10 €

4.328,70 €

- €

18.512,95 €

0,41 €

-

- €

1,00 €
Total

- €

-

Total

Preços
Unitários

1,00 €

- €

3.954,00 €
- €
- €

1,00 €

65,10 €

-

1,00 €

- €

634,28 €

22.612,96

0,10 €

2.261,30 €

6.590,00 €

68

1,00 €

319

1,00 €

Total

318,68 €

7.181,51 €

22

65,10 €

318,68 €

25.694,46

Quadro 10. Resumo dos orçamentos para cada Fase de Recuperação.
Fases

Custo

1ª Fase de Recuperação

18.512,95 €

2ª Fase de Recuperação

7.181,51 €

Remoção das Instalações

500,00 €

Remoção dos Resíduos

120,00 €
Total

26.314,46 €
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Quadro 11. Resumo da Exploração/Recuperação, prazos de execução e respetivos custos.

1ª Fase

Fases da Exploração
Área (m²)
Produção mensal (m3)
Duração (anos)
Final fase exploração

Fases da Recuperação
5.786,53
60
30,2
2045

21.643,518
5.786,534
15.856,984
-

Talude (m²)

-

Área Total (m²)

Área (m²)

Produção mensal (m3)

2ª Fase

Área Total (m²)
Talude (m²)
Patamar (m²)
Escombreira
Parque de Blocos
Zona defesa
Área Restante

Duração (anos)
Final fase exploração

Área Total de exploração (m²)

5.786,53

Fim da Exploração

2045

Patamar (m²)
Escombreira
Parque de Blocos
Zona defesa
Área Restante
Manutenção da Área
recuperada

Prazos de
Recuperação

Custos

2045-2047

18.512,95 €

11.306,48
1.627,57
1.711,89
7.967,02

Área Total Recuperada (m²)

32.950,00

Fim do prazo de execução

2049

2045-2047

7.181,51 €

2047-2049
Custo Total

26.314,46 €
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Atualização do Valor da Caução:

No que se refere ao cálculo do valor da caução, é utilizada uma nova fórmula de
cálculo referida no Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro, Art.º 52, que se baseia
na prestação de caução em função das áreas afetadas (excluem-se as áreas virgens e
as já recuperadas):

X  Ctrec  (Ctrec : Atl)  (Avg  Arec)

A "PEDREIRA DE MONDIM" deve ser considerada, face ao Decreto-Lei n.º 340/2007, de
12 de outubro como uma pedreira de Classe 2.
Após os 3 (três) primeiros anos - Programa Trienal (sendo definido como o programa
contendo a descrição dos trabalhos de exploração e recuperação paisagística para
três anos, em execução do plano de pedreira aprovado) o valor da caução deverá ser
revisto.
Para os 3 (três) primeiros anos:


Área de exploração: Fase de Exploração;



Área não mexida: 15.856,98 m2. Considera-se que toda a área de defesa não
seja mexida;



Áreas recuperadas ou em recuperação: 0 (zero) m2.

Quadro 12. Determinação do Valor da Caução.
Ctrec = Custo Total do Projecto Aprovado para a exec. Do PARP

26.314,46 €

Avg = área licenciada não mexida à data do cumprimento do respetivo programa trienal

15.856,98

Atl = área total licenciada (m²)

32.950,00

Arec = área explorada já recuperada (m²)
X = Valor da caução

13.650,79 €

Com base no quadro anteriormente apresentado propõe-se que seja aplicada à
empresa responsável pela exploração da pedreira a caução de 13.650,79 €.
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3. SOCIO ECONOMIA
- Apresentar uma caracterização da envolvente da área sujeita a licenciamento,
com a indicação da distância ao aglomerado populacional existente na
proximidade, bem como, às habitações dispersas eventualmente existentes, e às
restantes indústrias extrativa
extrativas
s referidas no EIA. Esta informação deverá ser
acompanhada de cartografia específica, a escala adequada que seja elucidativa
da informação em questão.
Na caracterização da envolvente mais próxima da área de licenciamento patente na
figura abaixo, constata-se
se que o meio envolvente da área em licenciamento é
predominante na indústria extrativa e transformadora, em termos de dinâmica
económica.
Constata-se
se igualmente uma ocupação florestal predominante
predominante, em matéria de
ocupação do solo, algumas parcelas ((menores)
menores) vocacionadas para a zona rural
tradicional multicultural e áreas semiurbanas. Na envolvente próxima da área em
estudo existe ainda um parque de merendas
merendas,, funcionando como área de lazer.
lazer

Figura 6. Carta de habitações e atividades económicas para a área em estudo e sua
envolvente. Ver carta n.º 56 em ANEXOS 1, a escala adequada.
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A pedreira em estudo possui na sua envolvência dois aglomerados habitacionais,
nomeadamente: Sobreira a noroeste e a sudoeste Pedravedra.
A distância ao aglomerado principal existente na proximidade, Sobreira é cerca de 75
m, Pedravedra fica a cerca de 125 m.

Figura 7. Carta de proximidade a núcleos populacionais. Ver carta n.º 63.2 em
ANEXOS 1, a escala adequada.
Na envolvente próxima da pedreira em estudo (linhas de proximidade de 250 metros
cada) existem várias pedreiras em atividade e algumas abandonadas, num total de 14
pedreiras. Devido à quantidade de recurso geológico existente nesta zona, verifica-se
que este local é muito procurado pelas empresas do setor para a instalação de
pedreiras dedicadas à exploração
A pedreira em estudo é confrontada a sul pela pedreira Pedra Vedra
(aproximadamente 140 m à área em estudo) e pela Pedreira Srª da Graça 1
(aproximadamente 490 m à área em estudo), bem como, a sudeste pela Pedreira N.
Sr.ª da Graça (aproximadamente 105 m à área em estudo) e pela Granito 1
(aproximadamente 420 m à área em estudo), tal como se pode verificar pela figura
seguinte.
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A distância da área em estudo às pedreiras anteriormente mencionadas foi calculada
tendo em conta a escala da figura seguinte, 1:35.000, sendo estes valores
aproximados.

Figura 8. Carta de proximidade a pedreiras cuja georreferenciação foi aferida. Ver
carta n.º 2.1 em ANEXOS 1, a escala adequada.
A cerca de 150 m da exploração localiza-se o Parque de Merendas e Lazer,
localização ilustrada na carta n.º 56 a escala adequada em ANEXOS 1 em “ANEXOS
– ELEMENTOS ADICIONAIS".
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4. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E USO DO SOLO
- O PDM de Mondim de Basto (RCM n.º 36/95, de 21 de abril) estabelece que, para
as áreas submetidas a regime florestal específico (art.º 42.º) - baldios, é aplicável
a legislação em vigor (n.º 2 do mesmo artigo) - Lei n.º 68/93, de 4 de setembro,
com a redação atribuída pela Lei n.º 72/2014, de 2 de setembro. Não se
reconhece no EIA a informação do cumprimento da referida disposição e, bem
assim, do estabelecido no PDM de Mondim de Basto em vigor à data de início do
procedimento. Assim, deve ser apresentado o parecer do ICNF por ocupação de
áreas submetidas a regime florestal específico.
Em ANEXOS 3 em “ANEXOS – ELEMENTOS ADICIONAIS", encontra-se o parecer do
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), reativo ao pedido de
autorização de utilização de parcela de terrenos baldios no perímetro florestal de
Mondim de Basto para indústria extrativa (pedreira), no qual foi emitido parecer
favorável, condicionado.
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5. GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E SISMICIDADE
- No que respeita ao descritor Geologia, Geomorfologia e Sismicidade, deverá
ser apresentada a seguinte informação adicional: Caracterização da situação de
referência da Geologia ao nível local;
Procedeu-se à caracterização da massa mineral por observação direta e recorrendo a
bibliografia específica, nomeadamente a carta geológica de Portugal 10-A, publicada
em 1989.
A região onde se insere a futura área a explorar caracteriza-se pela ocorrência de
terrenos autóctones e alóctones da Zona Centro-Ibérica estando a área em estudo
inserida numa zona de terrenos alóctones correspondente à sub-zona Galiza – Trásos-Montes.
Na área da pedreira a licenciar existem espaços que foram alvo de antigas áreas de
exploração, onde o maciço granítico se encontra visível em quase toda a superfície.
Esta realidade é particularmente visível no limite Sul a SO da pedreira, numa extensão
de 200 metros no sentido SO-NE, por mais de 50 metros no sentido NO-SE, onde são
percetíveis extensas zonas alvo de desmonte da rocha natural encontrando-se o
terreno aí totalmente revolvido e profundamente alterado.
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Figuras 9 à 18. Afloramentos graníticos na área a licenciar
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Do ponto de vista litológico, a área a explorar é caracterizada pela existência
predominante de granito de duas micas, de grão médio, com esparsos megacristais,
podendo ser designado por Granito da Srª da Graça.

Figura 19. Extrato da carta geológica n.º 10-A. Ver carta n.º 33 em ANEXOS 1, a
escala adequada.
Na Carta Litológica n.º 23 em ANEXOS 1 em "ANEXOS - ELEMENTOS ADICIONAIS",
é possível verificar a localização da área da pedreira em relação aos complexos
litológicos predominantes (granitos e rochas afins).
Na área em estudo (área a licenciar) este tipo de granito é caracterizado por uma
textura hipautomórfica granular, por vezes porfiróide e por deformações cataclásticas,
com ligeira orientação preferencial e alguns encraves negros.
Nos primeiros pisos da exploração o granito apresenta-se substancialmente alterado,
devido aos agentes de meteorização, apresentando uma tonalidade amarelada.
Ao nível local na área em licenciamento e pedreiras próximas em plena laboração,
verifica-se que as principais famílias de fraturas descrevem planos ortogonais entre si,
e condicionam o método de desmonte com a estabilidade e inclinação das frentes.
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Por consulta à notícia explicativa da carta geológica de Portugal 10-A, publicada em
1989, apresenta-se uma descrição macroscópica e microscópica do granito existente
na área em estudo. De referir que estas características têm sido recentemente
confirmadas e validadas por análises físicas e químicas realizadas por laboratórios de
referência, no âmbito de processos de Marcação CE de produto.
DESCRIÇÃO MACROSCÓPICA

Rocha leucocrata, com tonalidade amarelo acidentado, contendo
dispersos nódulos escuros e plaquetas prateadas;

Amostra holocristalina e maciça. Apresenta textura granular, fanerítica,
de grão fino a médio, sem orientação;

Os constituintes minerais apresentam geralmente grãos com forma
anédrica a subédrica;

Não se observam lineações, fissuras, poros ou cavidades. Observam-se
algumas pontuações/manchas alaranjadas de óxidos e hidróxidos de ferro, não
se evidenciando outro tipo de alteração aparente;

A rocha não apresenta qualquer tipo
de orientação, foliação,
xistosidade ou deformação tectónica aparente.
DESCRIÇÃO MICROSCÓPICA

Características: Trata-se de uma rocha ácida de origem ígnea intrusiva (plutónica),
do grupo dos granitóides, composta fundamentalmente por grãos não
equidimensionais de quartzo, feldspato e micas.
Textura: A rocha apresenta uma textura holocristalina, fanerítica, não equigranular,
porfiróide, de grão fino a médio, com fenocristais, de tendência hipidiomórtfica. Não
apresenta orientação.

Minerais Principais: Quartzo (20%) que ocorre em cristais anédricos, apresentando
sinais (extinção ondulante) de ter sofrido deformação. Feldspato alcalino (30%),
ocorrendo com hábito anédrico a subédrico. Plagioclase (27%) em cristais com hábito
subédrico ou prismático subidiomórfico. Alguns feldspatos apresentam zonamento,
verificando-se ainda fenómenos de hidrólise, que provoquem a sua alteração.
Moscovite (12%) e Biotite (6%) com hábito subédrico e alguns minerais com tendência
prismática, verificamndo-se na moscovite algumas auréolas de alteração. Alguma
biotite encontra-se parcial ou totalmente cloritizada.
Minerais Minoritários e Acessórios: Opacos (< 1%) disseminados pela massa da
amostra, zircão (< 1%) geralmente incluído na biotite e turmalina (< 1%).

Minerais Secundários: Clorite (< 1%) originada por processos de alteração da biotite,
minerais de argila (3%) que ocorrem nos feldspatos alcalinos e plagioclases alterados
e óxidos de ferro disseminados.
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Meteorização ou Alteração: Observam-se processos de alteração dos minerais,
evidenciando moderado a elevado grau de alteração.
É de referir que segundo o inventário de sítios com interesse geológico (Geo-sítios) do
LNEG, não existem sítios com interesse geológico na área em estudo.
- Avaliação de impactes dos efeitos da sismicidade sobre o projeto;
O conhecimento da sismicidade dá-nos informações gerais no que diz respeito a
diversos aspetos relacionados com a ocupação humana, com evidente interesse
prático por evitar o reduzir a destruição dos edifícios, as perdas de vidas e as
perturbações sociais.
Na área envolvente à pedreira não existem falhas ativas, distando a mais de 20 km
falhas prováveis com tipo de movimentação desconhecido. Segundo Cabral (1995),
existe um notável alinhamento de epicentros sísmicos na região limitada pelos
acidentes tectónicos cartografados e ao longo dos mesmos. O exposto permite
fundamentar as Cartas que se apresentam nas figuras seguintes relativas à
sismicidade histórica e intensidade sísmica desta área, respetivamente.
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Figuras 20 e 21. Carta de sismicidade e sismicidade histórica para a área em estudo
(ver cartas em ANEXOS 1 a escala adequada).
Segundo a escala internacional e de acordo com o Atlas do Ambiente que disponibiliza
informação, a região em estudo apresenta valores de intensidade máxima de
sismicidade iguais a V e VI na escala de Wood-Neumann, dados estes que se podem
confirmar através da carta de intensidades máximas, onde a área em estudo de
insere.

Esta carateriza-se como Forte (V): "Sentido fora de casa; pode ser avaliada a direção
do movimento; as pessoas são acordadas; os líquidos oscilam e alguns extravasam;
pequenos objetos em equilíbrio instável deslocam-se ou são derrubados. As portas
oscilam, fecham-se ou abrem-se. Os estores e os quadros movem-se. Os pêndulos
dos relógios param ou iniciam ou alteram o seu estado de oscilação".
A de intensidade VI carateriza-se como Bastante forte: "Sentido por todos. Muitos
assustam-se e correm para a rua. As pessoas sentem a falta de segurança. Os pratos,
as louças, os vidros das janelas, os copos, partem-se. Objetos ornamentais, livros,
etc., caem das prateleiras. Os quadros caem das paredes. As mobílias movem-se ou
tombam. Os estuques fracos e alvenarias do tipo D fendem. Pequenos sinos tocam
(igrejas e escolas). As árvores e arbustos são visivelmente agitados ou ouve-se o
respetivo ruído".
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Por sua vez, a cartografia de sismicidade histórica (Isossistas de Intensidades
Máximas) disponível no Atlas do Ambiente indica o local onde se encontra a
exploração como zona de intensidade 6.
Esta carateriza-se como Bastante forte: “Sentido por todos. Muitos assustam-se e
correm para a rua. As pessoas sentem a falta de segurança. Os pratos, as louças, os
vidros das janelas, os copos, partem-se. Objetos ornamentais, livros, etc., caem das
prateleiras. Os quadros caem das paredes. As mobílias movem-se ou tombam. Os
estuques fracos e alvenarias do tipo D fendem. Pequenos sinos tocam (igrejas e
escolas). As árvores e arbustos são visivelmente agitados ou ouve-se o respetivo
ruído”.

As cartas anteriores permitem compreender que, de acordo com o Decreto-Lei nº
235/83, de 31 de maio, que aprova o Regulamento de Segurança e Ações para
Estruturas de Edifícios e Pontes, a região da área em análise integre na Zona de
Sismicidade D, e que se pode interpretar como uma zona de perigosidade sísmica
baixa.
Os efeitos de um sismo sobre uma estrutura dependem não só das características do
movimento vibratório que lhe está associado mas também da sensibilidade da
estrutura em relação ao movimento sísmico. É este facto que torna essencial e
urgente a análise e desenvolvimento de novos métodos de proteção antissísmica.
Ao nível da sismicidade, não é previsível que a laboração da pedreira seja afetada
pela atividade sísmica na área (perigosidade baixa, nos termos do Regulamento de
Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes), pelo que os impactes
negativos da sismicidade conhecida na zona sobre a atividade futura serão NULOS.
Considerando que as vibrações induzidas pelas detonações não são relevantes e
atendendo ao facto da zona não estar sobre área sensível nesta vertente, conforme
demonstrado na caracterização da situação de referência, os impactes negativos da
atividade futura da pedreira sobre a possibilidade de incremento dos fenómenos
sísmicos na área serão NULOS.
- Retificação das Matrizes de impactes - Quadros 5.6, 5.7 e 5.8;
Em ANEXOS 4 em “ANEXOS – ELEMENTOS ADICIONAIS", apresenta-se a
retificação das matrizes de impactes, ao qual se julga atender à informação solicitada.
- Medidas de minimização específicas para o presente descritor.
Numa fase prévia à exploração é aconselhável realizarem-se ações de formação e de
sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados envolvidos na
execução das obras relativamente às ações suscetíveis de causar impactes
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ambientais e às medidas de minimização a implementar, designadamente normas e
cuidados a ter no decurso dos trabalhos.
A minimização dos impactes negativos do desenvolvimento do projeto e ao nível deste
descritor deverá ser conseguida com a adoção de várias medidas objetivas e que são,
ao mesmo tempo, transversais às medidas propostas para outros descritores (solos,
recursos hídricos e outros).
Recomenda-se a adoção das seguintes medidas específicas nas fases de projeto,
sendo algumas transversais também a aplicar a outros aspetos ambientais:


Os desmontes deverão ser realizados em pequenos patamares estáveis, com
dimensões e faseamento de acordo com o descrito no Plano de Lavra;



Deverá ser salvaguardada a criação de taludes com pendentes adequados a
uma boa aplicação do coberto vegetal previsto. Situação a verificar
regularmente pelo Responsável Técnico. De referir que não se prevê o
desenvolvimento de extensas depressões, pelo que os taludes serão reduzidos
na sua dimensão e serão feitos nas situações em que se justificar,
principalmente quando se revelar necessário desmontar parte dos maciços um
pouco abaixo da cota original do terreno;



Sugere-se a reconstituição e modelação dos terrenos o mais aproximado à
topografia original nas parcelas de terreno nos quais se revele exequível (áreas
não intervencionadas para extração, áreas de defesa ou contíguas a estas,
áreas de entrada da pedreira;



Desenvolvimento de plantações com espécies típicas, na fase de
implementação do PARP e a manutenção e conservação dos acessos internos
e externos à pedreira;



A remoção de escombros estéreis que esteja expostos e que não sejam
necessários no enchimento de depressões no terreno, a limpeza total da área
intervencionada e o desenvolvimento dos planos de monitorização propostos
são medidas importantes a desenvolver. A necessidade de remover os
escombros com rapidez e baixo custo, refletir-se-á quando da implementação
das medidas de recuperação paisagística, mas também durante a fase de
exploração;



Uma escombreira, se ultrapassar os 4 metros de altura, deverá ser
vegetalizada de modo a minimizar o seu impacte visual à distância,
aumentando também o fator de segurança da própria escombreira, uma vez
que a vegetação contribui para a estabilidade dos taludes dificultando o seu
ravinamento;
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A deposição dos detritos numa escombreira, que muitas vezes é feita dum
modo anárquico, não tendo em atenção a instabilidade que se pode com isso
provocar, terá que ser feita dum modo ordenado, minimizando o risco de
qualquer acidente que poderia ser fatal para os trabalhadores da pedreira;



Apesar de ocorrer uma revegetação natural das escombreiras, a vegetalização
das escombreiras deverá ser antecipada fazendo-se uma sementeira pioneira
de revestimento. Este procedimento fará com que as escombreiras tenham um
aspeto menos agreste e se integre melhor na paisagem circundante;



A inclinação máxima nos taludes duma escombreira deverá ser de 1:2,
garantindo-se assim condições razoáveis de fixação para as plantas;



Realizar o saneamento das frentes de desmonte após a remoção dos materiais
desmontados das mesmas.



A pedreira encontra-se ladeada de uma mancha florestal (cortina arbórea)
diminuindo o impacto visual das escombreiras. Esta cortina arbórea agora
existente (a pedreira não está em laboração) deverá ser sempre mantida e
incrementada, de forma a contribuir para a melhoria ambiental da envolvência
da área licenciada;



A escombreira deverá também ser mantida, embora de forma controlada pelas
medidas referidas, dado que possui um índice de vazios elevado, uma vez que
entre os blocos de estéreis existirão muitos espaços vazios. Em muitas
situações estes espaços vazios serão aproveitados por alguns mamíferos para
abrigos e tocas (ex. coelhos, ratos);



Deve ser reduzido ao mínimo indispensável a dimensão e volume de alguma
zona de acumulação de terras e resíduos de pedra sem valor comercial,
compartimentando-o em zonas distintas;



A manutenção e limpeza dos acessos, manutenção dos locais, preservando as
boas condições de drenagem, deverá ser uma preocupação constante como
medida de minimização e ao mesmo tempo transversal também a outros
descritores;



Realizar o saneamento das frentes de desmonte após a remoção dos materiais
desmontados das mesmas;



O impacte visual decorrente da alteração na geomorfologia poderá ser mitigado
a fase de desativação pelo entulhamento da corta até o próximo possível das
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cotas originais do terreno tanto quanto se revelar tecnicamente possível e pela
plantação e sementeira de espécies adequadas e idênticas às da envolvente.
Para a recuperação da área ocupada pela pedreira optou-se no Plano de Pedreira, de
uma forma geral, pelo enchimento até à cota aproximada de 332 m. Sendo os taludes
desenvolvidos assim, a morfologia do terreno após a recuperação fica próxima da
morfologia original, mas a cotas mais baixas.
Prevê-se que os volumes de detritos, constituídos por rochas de diversas
granulometrias sem valor comercial, produzidos pela pedreira e armazenados nas
escombreiras sejam suficientes para se proceder ao enchimento parcial da escavação,
mesmo que parte deles sejam vendidos para alvenaria.
O desenvolvimento destas medidas, nas várias fases de implementação do projeto e
ainda conjugadas com outras propostas para os restantes aspetos ambientais,
contribuirá para que os impactes ambientais negativos previstos sejam minimizados.

6. RECURSOS HÍDRICOS
- A caracterização de referência do presente descritor no EIA deverá ser
completada com uma caracterização mais detalhada das captações de água
subterrâneas que possam existir na envolvente, num raio de 200 metros a partir
do limite da área de exploração.
De acordo com informações recolhidas nos trabalhos de campo na área a licenciar e
envolvente, incluindo as informações prestadas pelo Município de Mondim de Basto e
pelo SNIRH (2016), na área em licenciamento, bem como, na área envolvente, num
raio de 200 metros a partir do limite da área de exploração, não existe qualquer
captação de água, tanto superficial como subterrânea.
Na figura seguinte apresenta-se a localização mais próxima das captações que foram
referenciadas e são conhecidas.

Esta informação foi confirmada nos trabalhos de campo, não ocorrendo captações na
área em licenciamento ou mesmo nas proximidades, as quais a existir poderiam ser
suscetíveis de afetação pela futura laboração da pedreira.
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Figura 22. Carta de captações de água para consumo para a área em estudo e sua
envolvente. Ver carta a em ANEXOS 1, a escala adequada.
A captação mais próxima encontra-se a aproximadamente 650 m da área em estudo,
considerando linhas de equidistância de 200 metros, segundo cartografia
disponibilizada pelo Município de Mondim de Basto.

41

7. ECOLOGIA
- No que respeita à Situação de Referência deste descritor, deverá ser
apresentada a seguinte informação adicional: explicitação de que as áreas
aludidas no EIA (Rede Natura 2000 e Biótopos CORINE ) são as consideradas no
âmbito do Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro;
As áreas aludidas no EIA (REDE NATURA 2000 e BIÓTOPOS CORINE) são as
consideradas no âmbito do Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro.
O Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, no ponto a) refere que:
"a) "Entende-se por Áreas Sensíveis",
i) Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24
de julho;
ii) Sítios da REDE NATURA 2000, zonas especiais de conservação e zonas de
proteção especial, classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril,
no âmbito das Diretivas n.ºs 79/409/CEE, do Conselho, de 21 de maio de 1992,
relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens;
iii) Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação
definidas nos termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro."
A exploração encontra-se afastada relativamente aos limites da REDE NATURA 2000,
bem como ao Parque Natural do Alvão, tal como mostra a figura seguinte.
Considerou-se neste estudo não apenas os biótopos CORINE identificados no Atlas
do Ambiente, mas também cartografia mais atualizada, relativa à REDE NATURA
2000, conforme carta n.º 14 em ANEXOS 1, a escala adequada.

A exploração em estudo não se encontra no interior de áreas protegidas, e está a
distância das mesmas, conforme a mesma cartografia.
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Figura 24. Carta de distância da exploração a limites da REDE NATURA 2000 e ao
Parque Natural do Alvão e Carta de BIÓTOPOS CORINE para a área em estudo,
respetivamente. Ver cartas n.ºs 14 e 16 em ANEXOS 1, a escala adequada.
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- Carta da localização do projeto, a escala adequada, com a delimitação clara da
área de estudo: pedreira e áreas envolventes, mais ou menos próximas.
De seguida, apresenta-se a carta de localização do projeto, com a delimitação clara da
área de estudo: pedreira e áreas envolventes, mais ou menos próximas, a escala
adequada, no qual se julga atender ao solicitado.
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Figuras 25 à 28. Cartas de localização da pedreira sobre carta militar 1/25 000, sobre
fotografia aérea e tridimensional, respetivamente. Ver cartas n.ºs 1, 2, 2.1 e 5 em
ANEXOS 1, a escala adequada.
- Carta de uso e ocupação do solo, a escala adequada, que melhor demonstre a
ocupação do território referida no estudo (áreas agrícolas, matos, floresta, linhas
de água, extração inertes, aglomerados populacionais) e sua adequada
caracterização geral.
A envolvente mais próxima é relativamente agreste e pouco humanizada, não
relevando grandes zonas urbanizadas diretamente próximas à mesma, dominando
uma paisagem de matos, floresta e exposição do substrato rochoso, decorrente da
atividade de exploração (mas também resultante de afloramentos rochosos), com
explorações agrícolas próximas. Não se verifica grande variação da paisagem no
interior da exploração, tal acontecendo apenas na envolvente.
As povoações agrícolas mais próximas revelam alguma visibilidade para a exploração
(Vide cartografia de distância a populações).
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Figura 29.. Carta de distância a populações. (Ver carta n.º 63.2 em ANEXOS 1, a
escala adequada).
A não descurar, a extração de inertes é uma valia considerável nesta paisagem,
permitindo
rmitindo gerar valor de um espaço que acusa bem o despovoamento humano, não
entrando em conflito com a paisagem ao recuperar a numa fase de pós
pós-exploração.
A exploração não se encontra no interior de limites da REDE NATURA 2000. A área
em estudo encontra-se ocupada por uma vegetaçã
vegetação
o arbórea, arbustiva e rasteira.
A área em análise quer pela sua implantação topográfica quer pela facilidade de
exploração de recursos naturais, apresenta condições pouco propícias para a fixação
de populações humanas.
Embora certos traços paisagísticos, observáveis nas figuras já apresentadas, se
repitam pelo território enquadrante da área em estudo, a conjunção da fisiografia com
a hidrografia e a ocupação leva a individualizar várias subunidades de paisagem na
envolvência. Estas são interdependentes, quer em termos ecológicos, água, nutrientes
e escorrências.
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Figura 30. Unidades de paisagem identific
identificadas
adas na exploração e envolvente. Ver carta
n.º 55 em ANEXOS 1, a escala adequada.
As unidades de paisagem identificadas na cartografia correspondem, em grande parte,
a base para as atividades económicas do local.
Unidades de paisagem identificadas na Figura anterior, bem como envolvente à
exploração (além
além dos 500 m de raio
raio).

1.
Zona rural tradicional multicultural (envol
(envolvente
vente à exploração);
2.
Zonas semiurbanas (envolvente à exploração);
3.
Linhas de água (envolventes à exploração, embora com cabeceiras de
linhas de água no interior da mesma, conforme cartas n.ºs 19 em ANEXOS 1)
4.
Zona de Planalto (exploração e envolv
envolvente);
5.
Zonas de matos/Florestas (exploração e envolvente);

Estas estão em zonas recortadas esporadicamente por árvores e arbustos, dos quais
emergem, aqui e ali, sucessões de acidentes geológicos e rochedos cobertos por
vegetação sucessional; revela u
um
m cenário de estrutura complexa, de aspeto
semisselvagem, onde é notória a presença humana, pela quase omnipresente visão
rural tradicional multicultural, nas quais se misturam de uma forma consertada forças
de natureza antropogénica e natural.

48

Aliás em toda a envolvente mais próxima, embora seja nítida a diferenciação
paisagística, de um modo geral, é evidente o equilíbrio sustentado entre trabalho do
homem e da natureza, que conseguiu atingir um certo estádio de maturidade,
deparando-se com uma harmonia entre as características da antropização e a “Terra”,
que é feita de acidentes geológicos, cerrados, pastagens e flores, e revela amplos
fundos cénicos, de qualidade visual.
DESCRIÇÃO DAS UNIDADES DE PAISAGEM
Tendo por base bibliografia que caracteriza a região, registos fotográficos e na análise
em padrões biofísicos e paisagísticos, em termos de homogeneidade, pode
considerar-se a uma macro escala que, no espaço em questão, estão presentes as
subunidades paisagísticas referidas.
Dada a macro escala, a que foi efetuada a descrição de subunidades, neste estudo,
para um melhor conhecimento e análise da paisagem em apreço, procedeu-se a uma
divisão das mesmas, identificáveis sobre o terreno, agrupando-as segundo padrões de
homogeneidade dos seus componentes visuais, nomeadamente no que se refere a
geomorfologia, ocupação do solo, ordenamento do espaço, posição na bacia visual,
entre outros.
Deste modo, no território em análise, de acordo com a metodologia utilizada foram
identificadas na composição cénica as seguintes subunidades paisagísticas:
Unidade de Paisagem 1: Zona rural tradicional multicultural
Nesta categoria estão incluídas as zonas de moradias, pastos, sebes de abrigo
(menos frequentes), culturas extensivas, vinhas, etc.
Além disso, pretende identificar espaços morfologicamente aplanados a ondulados, de
um modo geral, ocupados por prados onde pascenta (ou pascentava) o gado, culturas
extensivas e por hortas essencialmente para autoconsumo.

Corresponde também a campos abertos que refletem um verde luminoso, associadas
aos corredores depressionários das linhas de água, o que produz uma paisagem
geometrizada e de forte contraste.
Esta composição bucólica de amplas paisagens encontra-se esculpida e envolta por
complexas formas morfológicas, as quais estabelecem o recorte do fundo cénico e
funcionam quase como que uma charneira entre o espaço exterior e a unidade
paisagística onde se inserem.
Na envolvente mais próxima, encontramos uma área residencial recente, alguns
terrenos agrícolas e outras explorações de inertes.
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Figuras 31 e 32. Evidencia-se na paisagem envolvente as atividades agrícolas, zonas
rurais tradicionais multiculturais.
As culturas agrícolas, que surgem em volta da exploração e nas povoações mais
próximas, têm como fim a produção e consequentemente, o carácter produtivo não
permitem qualquer evolução destes espaços ao nível da vegetação, sendo os
ecossistemas agrícolas mantidos sempre num estado jovem, com exceção dos locais
agrícolas abandonados.
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No entanto, o valor ecológico desta subunidade de paisagem advém da diversidade de
espaços e de zonas de interface gerados pela compartimentação dos vários espaços
entre si, ou seja, as zonas de orla que funcionam como corredores ecológicos geram
um sistema com maior diversidade ecológica.
Unidade de Paisagem 2: Zonas semiurbanas
Nesta categoria estão incluídos os aglomerados populacionais, distantes ou não
(dependentes do tamanho dos mesmos – consultar cartografia) à exploração, mas os
quais se inserem numa paisagem semi rural, como é o caso.

Figuras 33 e 34. Aglomerados populacionais na envolvente da exploração.
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A estrutura das zonas semiurbanas reflete em grande parte o referido por Cancela et
al. (2004), conforme referido no início deste relatório.
Unidade de Paisagem 3: Linhas de água
Espaços dotados de riqueza paisagística, que têm como suporte físico as zonas
baixas de altitude, formando as superfícies depressionárias reveladoras de potencial
de vida e produtividade. São constituídas por elementos paisagísticos essencialmente
de pequeno volume, resultando num mosaico de zonas mais húmidas, musgos, urzes
e fetos, que misturam uma paleta de cores na paisagem.
A respetiva localização encontra-se interdependente com as várias bacias
hidrográficas do local.

Figura 35. A exploração (a vermelho, na fotografia aérea 3D) encontra-se enquadrada
nas bacias hidrográficas e as respetivas linhas de água envolventes.
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Figuras 36 à 38. Cartas de Rede Hidrográfica. Ver cartas n.ºs 19 em ANEXOS 1, a
escala adequada.
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Refira-se ainda que, na matriz da paisagem, as explorações para autoconsumo e as
extensivas fluem de forma orgânica, marcando a sua presença introduzindo alguma
linearidade no espaço, assim como definindo o recorte do fundo cénico, pelas
diferenças de volume estabelecidas em relação aos outros elementos da subunidade.
Para melhor enquadramento das linhas de água veja-se o descritor respetivo.
Unidade de Paisagem 4: Zona de Planalto

Nesta categoria estão incluídas os festos e talvegues da envolvente e não tanto da
exploração em si, dependendo da escala a que visualizarmos. Ambos se revelam
importantes pela geração de linhas de água, importantes na manutenção e
restabelecimento dos ecossistemas que o local suporta, atuais e potenciais,
revelando-se igualmente harmoniosos aquando da tentativa de perceção da paisagem
funcional da envolvente, como um todo. Corresponde à situação fisiográfica de relevos
com declives consideráveis, com registo de matos, exploração agroflorestal e
substrato rochoso a céu aberto. Tem grande expressão na paisagem da Bacia Visual.
Esta subunidade valoriza consideravelmente a componente ecológica e visual desta
paisagem ao estender-se ao longo do horizonte, no entanto encontra-se em parte
alterada pelas explorações do substrato rochoso.
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Figuras 39 à 41. A exploração encontra-se enquadrada numa envolvente com
orografia de declives consideráveis, os quais compõem grande parte do fundo cénico.
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Unidade de Paisagem 5: Zonas de Matos e Florestas

Matas e Floresta já com regeneração natural, com a atual estrutura provavelmente
determinada por várias sucessões de fogos em anos e tipologias distintos. Assim, o
padrão de distribuição, demografia e densidades aparecem determinados por um
conjunto vasto de pressões, dos quais o fogo é exemplo. Assim se entende as
diferenças na densidade e idade da vegetação, e não tanto os sinais de maneio.
Por esse motivo expressa-se uma comunidade natural e espontânea, de diferentes
matrizes, consoante o grau de dominância da vegetação. No caso específico da
exploração e da envolvente mais direta (Vide cartografia anexa) verifica-se uma
situação de mosaico, com clareiras rochosas coberta por vegetação arbustiva e
arbórea.
A indústria de extração a licenciar, localiza-se numa área onde o estrato arbóreo
dominante é composto por Pinus pinaster ssp atlantica (Pinheiro bravo), permeado por
eucaliptos pontuais. Igualmente marcante é o estrato arbustivo e subarbustivo,
dominado pelas Giestas (Cytisus scoparius, Cytisus striatus, e Spartium junceum).
No interior da área de exploração podem ainda ser encontrados alguns indivíduos de
medronheiro (Arbutus unedo), além de rochas recobertas por Sedum caespitosum e
Umbilicus rupestres.
A pedreira encontra-se envolvida por áreas onde o estrato arbóreo dominante é
composto por Pinus pinaster ssp atlantica (Pinheiro bravo), seguido com muito menor
representatividade pelo Eucalyptus globulus (Eucalipto), e alguns indivíduos de
Quercus robur (Carvalho alvarinho) e de Quercus suber (Sobreiro) (estes, na
envolvência e com baixa representatividade, tal como a Acacia dealbata).
Igualmente marcante é o estrato arbustivo da envolvente, dominado pela Ericáceas:
Calluna vulgaris (Urze vulgar), a Erica arborea (Urze branca/Torga) e a Erica cinerea
(Urze), além das pelas Giestas (Cytisus scoparius, Cytisus striatus, e Spartium
junceum). A família das Leguminosas está também muito bem representada,
nomeadamente pelo Ulex europaeus (Tojo) e o Pteridium aquilinium (Feto), que são os
mais abundantes.
Na envolvente menos próxima, encontramos uma área residencial recente, alguns
terrenos agrícolas e outras explorações de inertes.

A ocupação predominante atualmente na envolvente da área em estudo assenta
fundamentalmente numa mancha florestal de pinheiro bravo fechado com eucaliptos,
embora com marcas acentuadas de alterações devido à proliferação da indústria
extrativa no local. O Pinhal bravo fechado e baixo apresenta um estrato arbustivo
dominante, constituído, entre outras espécies, por urzes, pinheiro bravo, apresentando
igualmente urzes e tojos.
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A uma escala mais aproximada verifica-se na exploração a presença de pinheiros,
permeados por eucaliptos, e clareiras com predominância de giestas.
Para melhor enquadramento destas unidades de paisagem veja-se o descritor
ecologia no EIA.
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Figuras 42 à 44. Zonas de Matos e Floresta na envolvência da exploração.
Qualquer destas subunidades de paisagem é interdependente com as outras e
subentende várias cartas, no entanto, não seria de referir aqui todas. Além de que
outras unidades de paisagem seriam referidas caso fossem descritas por diferentes
pessoas: biólogos, arquitetos, geólogos, etc.
Tomemos como exemplo a vegetação e ocupação do solo, as quais foram delimitadas
não apenas com recurso a levantamento local, fotografias e fotografias aéreas, mas
tendo em conta as cartas de análise de declives, orientação de encostas, hipsometria,
mas também as edafo-climáticas. A vegetação existente nas várias vertentes do local
é relativamente diferente entre si, dependendo destes últimos, e diferentes, quando se
trata de locais próximos a linhas de água. As unidades de vegetação encontram-se
melhor descritas em memória própria.
A exploração tem características essencialmente fisiográficas a determinar as
unidades referidas, havendo uma bacia visual, sendo este um relevo já anteriormente
descrito, de planaltos com vales, montanhas e encostas associados a ocupação do
uso do solo dominada por matos, agricultura e afloramentos rochosos, gerando assim
um espaço que se caracteriza por elementos HORIZONTAIS, surgindo esta unidade
espaço-visual essencialmente em função do relevo e o tipo de ocupação do uso do
solo.

Procedeu-se a delimitação de cartografia que enquadre a exploração em relação a
explorações envolventes, bem como a cartografia de ocupação do solo mais refinada
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no interior da exploração e envolvente de 200 m com informação recolhida nos
trabalhos de campo, conforme cartas seguintes.

Figuras 45 à 46. Enquadramento da exploração em relação a explorações
envolventes, bem com a cartografia de ocupação do solo mais refinada no interior da
exploração e envolvente de 200 m. Ver cartas n.ºs 2.1 e b em ANEXOS 1, a escala
adequada.
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- Carta de biótopos, com a delimitação da área de estudo referente ao descritor,
localização dos locais inventariados e prospetados no trabalho de campo e dos
sobreiros e espécies infestantes identificadas.
As áreas de estudo consideradas foram três:

Envolvência bastante alargada, a qual foi considerada para perceber o
enquadramento florístico do local, bem como associações vegetais
fitossociológicas que existem;

Interior da exploração;

Envolvência, num raio de 200 m.

Esta abordagem permitiu elaborar, por exemplo, o Quadro em ANEXOS 5 em
“ANEXOS – ELEMENTOS ADICIONAIS”, com listagem relativa a espécies na
envolvência bastante alargada, a qual foi considerada para perceber o enquadramento
florístico do local, bem como associações vegetais fitossociológicas que existem.
Encontra-se igualmente em ANEXOS 5, em “ANEXOS – ELEMENTOS ADICIONAIS”,
listagem relativa às espécies vegetais encontradas no interior da exploração, bem
como espécies encontradas na envolvência, num raio de 200 m.
Relativamente aos biótopos, estes cruzam-se com a nova cartografia de ocupação do
solo, mais refinada no interior da exploração e envolvente de 200 m, conforme carta
seguinte. Estes foram considerados quer na elaboração de cartografia, quer na
elaboração das listagens faunísticas e florísticas, em função do conhecimento de
campo da equipa que realizou expedições, mas também de biótopos das espécies
identificados na bibliografia (Vide bibliografia consultada e listagens anexas).
Refira-se da existência de um muro, o qual não se encontra cartografado a esta
escala, mas que também foi considerado como biótopo para este estudo.

Figura 47. Existência de um muro na área em estudo.
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Figura 48. Cartografia de ocupação do solo mais refinada, em que as unidades
identificadas também correspondem a biótopos, os quais foram considerados na
elaboração das listagens florísticas e faunísticas. Ver carta b em ANEXOS 1, a escala
adequada.
Refira-se que foi encontrado sobreiro apenas na envolvente de 200 m (figura seguinte,
ponto amarelo), e espécies invasoras, apenas alguns indivíduos, também na mesma
envolvência, nos pontos de acesso dentro do raio de 200 m (estes esporádicos, e não
cartografados, mas que podem ser associados aos pontos de acesso dentro do raio de
200 m – zonas de distúrbio antrópico) (Vide resposta relativa às espécies RELAPE).
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Figuras 49 e 50. Existência de sobreiro apenas na envolvente de 200 m.
- Completar o inventário florístico com todas as espécies referidas no texto,
apresentadas por estratos arbóreo, arbustivo e herbáceo), com indicação dos
seus nomes comuns, estatutos de proteção, biótopos de ocorrência e
sinalização das espécies ocorrentes na pedreira.
Encontra-se no quadro em ANEXOS 5 em “ANEXOS – ELEMENTOS ADICIONAIS”,
listagem relativa a espécies na envolvência bastante alargada, a qual foi considerada
para perceber o enquadramento florístico do local, bem como associações vegetais
fitossociológicas que existem, ao qual se julga atender ao solicitado. Encontra-se
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igualmente em ANEXOS 5 listagem relativa às espécies vegetais encontradas no
interior da exploração, bem como espécies encontradas na envolvência, num raio de
200 m, ao qual se julga atender ao solicitado.
Refira-se que foi encontrado sobreiro apenas na envolvente de 200 m, e espécies
invasoras, apenas alguns indivíduos, também na mesma envolvência, nos pontos de
acesso dentro do raio de 200 m.
- Explicitação clara da eventual presença ou vestígios de habitats naturais ou
seminaturais da Diretiva Habitats, bem como da ocorrência de espécies RELAPE
ou com o estatuto de proteção a nível nacional.
Relativamente à vegetação, a exploração encontra-se num sistema relativamente
dependente de água, no enquadramento respetivo e devido à captação de nevoeiros
decorrente da cordilheira montanhosa em que a exploração se insere.

Não se encontraram habitats protegidos (naturais ou semi-naturais da Diretiva habitats
no interior e envolvência direta (raio de 200 m) da exploração, no entanto, a mesma
deve considerar aquando do restauro a vegetação envolvente, a qual está interligada
por unidades funcionais da paisagem. Em especial se for pretendido o restauro com
finalidade de proteção da vegetação existente, recursos hídricos e do solo e Fauna e
Flora.
Relativamente a espécies RELAPE e exóticas, a Flora, com base nos tipos de
vegetação encontrados, não revelou a presença de espécies protegidas na
exploração, mas sim de espécies típicas destas condições edafo-climáticas,
considerando a antropização da paisagem envolvente (por exemplo, a atividade
agrícola e silvícola, bem como as sucessões decorrentes de fogos florestais e
queimadas). Não foram encontradas espécies protegidas na área de exploração.
Encontrou-se na área direta da exploração a espécie Spartium junceum, espécie
classificada como exótica. Na envolvência direta, encontrou-se Quercus suber (DL.
169/2001, de 25 de maio). Na envolvência mais afastada, encontrou-se Acacia
dealbata, embora existam alguns indivíduos nos acessos, mais antropizados, à
exploração.
Relativamente à Fauna, considera-se que deverão ser tomadas em consideração as
caracterizações não só já existentes, pela bibliografia disponível, mas também pela
dificuldade encontrada no terreno em visualizar as mesmas espécies, pela relativa
proximidade a locais com atividades antrópicas, tais como agrícolas, e explorações de
inertes.
Especificamente para a envolvência da exploração, esta manifesta um certo grau de
artificialização, essencialmente pela atividade agro-silvo-pastoril e exploração de
inertes, desenvolvida na área envolvente ao longo do tempo, tendo no interior da
exploração também uma pequena área com exposição a céu aberto do substrato
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rochoso, encontra-se a quase totalidade da área em estudo essencialmente coberta
por pinhal permeado por eucaliptos e medronheiros pontuais, com clareiras de Erica,
Calluna e Giestas.
Não foram encontrados indicadores na exploração de linhas de água permanentes,
através de vegetação existente.

A área envolvente mais direta à exploração, encontra-se essencialmente provida de
vegetação resultante da ocupação agro-silvo-pastoril e florestal (pinheiro e eucalipto),
agora menos intensiva, pelo abandono das populações, para atividades mais
remuneradoras.

As zonas envolventes menos diretas à exploração podem ser associadas a cursos de
água permanentes ou temporários, a terrenos agrícolas, áreas de valor ecológico
interessante na envolvente à área em estudo, sendo um local interessante, do ponto
de vista, quer da qualidade (densidade e diversidade) das formações vegetais como
suporte de comunidades faunísticas e de habitats.
No entanto, recomenda-se, que seja considerada esta caracterização, com o fim de
promover o posterior restauro, tendo por base a sustentabilidade dos vários elementos
que permitem a existência ecologicamente equilibrada da envolvente à exploração.
- Indicação no quadro da avifauna dos nomes comuns das espécies, dos seus
biótopos de ocorrência e das espécies confirmadas no trabalho de campo.
Encontra-se em ANEXOS 5 em “ANEXOS – ELEMENTOS ADICIONAIS" quadro
relativo à avifauna, ao qual se julga atender ao solicitado. Não quer dizer que, com a
listagem, que seja obrigatório a visualização da presença de espécies referidas na
envolvente à exploração, mas sim que existe uma certa probabilidade de aparecerem
ocasionalmente, podendo não ser o local de exploração o habitat da mesmas.
Estas espécies encontram na cordilheira montanhosa alimentação, água e refúgio,
devido ao grande coberto florestal e envolvência agro-silvícola, fomentadora destas.
Além destas e considerando a bibliografia existente (CIASC, ICNB, 2008), outras
poderiam e foram consideradas como potencialmente existentes na envolvência
menos direta do local, pelos habitats existentes. No entanto, nas várias observações
efetuadas em diversas expedições de campo detetou-se apenas duas espécies no
interior da exploração, o melro (Turdus sp) e o pardal (Passer domesticus), tal como
na envolvência mais direta, tendo sido também consultados populares, não tendo os
mesmos referido mais espécies para o local.
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- Apresentação dos quadros respeitantes aos restantes grupos faunísticos, com
indicação dos nomes comuns das espécies, estatutos de proteção, biótopos de
ocorrência e das espécies confirmadas no trabalho de campo.
Encontram-se em ANEXOS 5 em “ANEXOS – ELEMENTOS ADICIONAIS" quadros
relativos aos mamíferos, répteis e anfíbios, ao qual se julga atender ao solicitado.
Não é de descurar os mamíferos e a herpetofauna referenciados para locais na
envolvente, com um elenco faunístico rico e diversificado para o local, sendo este um
habitat para espécies, como o rato-do-campo (Apodemus sylvaticus), o rato-caseiro
(Mus domesticas), a ratazana (Rattus rattus) e a toupeira (Talpa occidentalis). Populares
referem a presença esporádica da raposa (Vulpes vulpes), bem como o coelho-bravo
(Oryctolagus cuniculus).
No entanto, talvez devido aos hábitos noturnos ou à capacidade para se esconder ou se
camuflar apenas foi possível a observação direta de toupeira, rato-caseiro, e coelho.
Embora não tenham sido detetados nas expedições de campo, relativamente aos
répteis, pode-se associar a locais como a envolvente à exploração alguns (não
pretendendo ser exaustivo sobre o tema, sobre o qual existem várias publicações
exaustivas), como a cobra-rateira (Malpodon monspessulanus), o licranço – este,
observado na envolvente da exploração (Anguis fragillis), a lagartixa-vulgar - idem
(Podarcis bocagei), a lagartixa-ibérica (Podarcis hispânica) e a lagartixa-do-mato
(Psammodromus algirus).
Também embora não tenham sido detetados nas expedições de campo, relativamente
aos anfíbios, esta estará muito circunscrita a locais com charcos de água, poços e a
terrenos agrícolas marginais aos cursos de água sazonais, não parecendo que este
habitat possa albergar as espécies mais sensíveis assinaladas na bibliografia para a
área em estudo, devido ao grau de intervenção humana. Poderão ocorrer o sapocomum (Bufo bufo) e a salamandra-de-pintas-amarelas (Salamandra salamandra)
essencialmente na envolvente agrícola.
- No que respeita aos Impactes Ambientais e Medidas de Minimização deste
descritor, deverá ser apresentada a seguinte informação adicional: Face à
informação genérica e insuficiente apresentada é fundamental proceder à
revisão do capítulo de avaliação de impactes ambientais e as medidas de
minimização, de forma a apresentar uma análise mais profunda e tecnicamente
suportada. A identificação, avaliação e classificação dos impactes, a apresentar
separadamente para a fauna e a flora, nas fases de exploração e de desativação,
deverão ser devidamente desenvolvidas e aprofundadas, bem como as medidas
de minimização, a definir especificamente para o descritor, mas englobando
também as medidas de carácter transversal aplicáveis ao mesmo;
Caracterizou-se a flora e a fauna da área afetada pela exploração, considerando-se a
área da mesma, bem como a respetiva envolvente, através de métodos diretos de
observação e identificação de espécies e recolha bibliográfica em diferentes fontes,
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tendo em vista determinarr a importância relativa das comunidades vegetais e fauna da
área em estudo no contexto regional e nacional, como primeira abordagem para a
posterior avaliação dos impactes ambientais.
O estudo elaborado revelou que a área de exploração da pedreira é um local marcado
por uma relativa heterogeneidade em termos de biodiversidade, quer a nível florístico
quer dos biótopos existentes, não denotando, contudo, especial interesse florístico e
faunístico.
Quer o nível florístico quer ao nível faunístico, o estudo efetuado, demonstrou que
área que se pretende o licenciamento não se encontra sobre qualquer área
classificada para a proteção da natureza, quer ao nível da REDE NATURA 2000, quer ao
nível dos designados BIÓTOPOS CORINE.
A ocupação predominante atualmente na envolvente da área em estudo assenta
fundamentalmente numa manha florestal de pinheiro bravo fechado com eucaliptos,
embora com manchas acentuadas de alterações devido à proliferação da indúst
indústria
extrativa no local. O local bravo fechado e baixo apresenta um estrato arbustivo
dominante, constituído, entre outras espécies, por urzes, pinheiro bravo, apresentado
igualmente urzes e tojos.
A uma escala mais aproximada verifica
verifica-se na exploração e presença
resença de pinheiros,
permeados com eucaliptos e clareiras com predominância de giestas.

Figura 51. Carta de localização da exploração, sobre fotografia aérea. Note
Note-se a
homogeneidade da ocupação do solo com a presença de pinhal, permeado por
eucaliptos e giestas.

67

Ao nível da flora e vegetação, a área em estudo revelou-se não ser dotada de valor
ecológico relevante, verificando-se uma fraca densidade de povoamento de espécies
vegetais, em parte devido à pobreza dos solos, sendo grande parte ocupada por
maciço rochoso e matos/florestas.
Identificaram-se as seguintes ações como geradoras de impactes diretos:


Destruição e alterações do coberto vegetativo atualmente existente na
área do projeto, devido às ações de desmatação que serão necessárias efetuar
à medida que a escavação for progredindo em extensão, abertura de acessos,
instalações de apoio e circulação de veículos.


A emissão de poeiras deriva da extração de inertes, transformação e
transporte dos mesmos, dá-se a deposição de poeiras nas folhas diminuindo
deste modo a atividade fotossintética.

Aumento da perturbação direta que resulta dos trabalhos de exploração
das pedreiras, ruído provocado pelas máquinas utilizadas na indústria extrativa,
de britagem e a presença humana, fatores que determinam a escassez ou
ausência de determinadas espécies.
Os impactes indiretos derivam do aumento da circulação de veículos imprescindível à
laboração da pedreira. O que provoca um aumento dos níveis de perturbação direta
sobre os vertebrados terrestres, bem como, o aumento da mortalidade dos mesmos
derivado do risco de atropelamento, e ainda, o aumento da emissão de poeiras
resultante a passagem de veículos sobre os acessos em terra.
Pelo facto das biocenoses desta zona estarem mais danificadas por fatores
extrínsecos ao funcionamento das pedreiras, nomeadamente os excessivos níveis de
perturbação e pressão humana, faz com que os impactes sejam muito reduzidos.

DURANTE A FASE PREPARATÓRIA E EXPLORAÇÃO PREVÊ-SE PARA A FAUNA:

Durante a fase preparatória e exploração prevê-se um aumento da perturbação direta,
particularmente o aumento dos níveis de ruído e do impacte visual provocado pelo
pessoal e maquinaria durante a exploração, processamento e expedição de inertes.

Os impactes provenientes afetam a fauna, com especial incidência nos vertebrados
superiores. Acresce que as espécies mais sensíveis a este fator já desapareceram
(devido à indústria extrativa na envolvente), pelo que não se preveem impactes
associados significativos.

A maior parte das espécies faunísticas reagem à perturbação afastando-se das áreas
que ocupam para áreas menos adequadas à sobrevivência. Durante o período de
reprodução este tipo de impacte é especialmente importante pois pode levar ao
abandono das atividades reprodutoras interferindo gravemente na dinâmica
populacional. No entanto, na área de estudo, as espécies mais sensíveis já
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desapareceram, devido aos elevados níveis de perturbação pelas áreas envolventes
mais próximas.
Estes impactes são considerados negativos, certos, limitados à fase de exploração,
mas pouco significativos considerando que as biocenoses já estão adaptadas a este
fator, uma vez que, as espécies mas sensíveis à perturbação já não se encontram no
interior da mesma, não existindo espécies com estatuto de ameaça.
A destruição de biótopos resulta diretamente da danificação ou destruição da
vegetação, devido à lavra e ainda à extração e confinamento de inertes, abertura de
acessos, e construção de estruturas de apoio (anexos).
As áreas a intervencionar irão afetar habitats, em termos de continuidade ecológica,
pouco importantes tanto do ponto de vista da fauna como da flora.
A destruição de biótopos apresenta os seguintes efeitos negativos, relativamente à
fauna:

Diminuição das áreas vitais e morte de fauna hipógea: a remoção
completa do coberto vegetal, compactação de solos e movimentações de terras
provocarão a destruição de áreas que servem de alimentação e refúgio de fauna e a
eliminação física de alguns indivíduos de espécies de vida hipógea. Devido a estas
circunstâncias resulta uma diminuição do efetivo reprodutor das espécies, o que pode
interferir com a viabilidade das populações.
Na situação anteriormente referida os impactes são considerados negativos, certos,
restritos à fase de exploração e reversíveis através da recolonização do local. São
também considerados pouco significativos, dada a ausência de espécies com estatuto
de ameaça na área da pedreira.
O aumento do risco de atropelamento trata-se de um impacte direto resultante da
circulação da maquinaria imprescindível à laboração da pedreira.
Por outro lado, poderá criar impactes negativos na fauna de vertebrados superiores,
nomeadamente os mais sensíveis. Mas, estes impactes são muito pouco significativos,
uma vez que, o volume de circulação de camiões pesados oriundos da pedreira não
alterará significativamente a circulação na rede viária das imediações que agora se
verifica, uma vez que se prevê que o ritmo de camiões para a pedreira será de uma a
dois camiões/dia, realizando uma a duas cargas/dia. São efeitos considerados certos e
permanentes.
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Atendendo às características da vegetação e fauna, nomeadamente a baixa
diversidade de biótopos, a não inclusão do local em zonas com predominância de
espécies com estatuto especial de proteção leva a que os impactes expectáveis
assumam uma tipologia:









NEGATIVOS;
DIRETOS;
TEMPORÁRIOS;
CERTOS;
REVERSÍVEIS;
MAGNITUDE MODERADA;
SIGNIFICATIVOS;
MODERADAMENTE CUMULATIVOS.

NA FASE DE DESATIVAÇÃO E RECUPERAÇÃO PREVÊ-SE:

Na fase de desativação e recuperação irá realizar-se a recuperação/renaturalização de
biótopos, a implementação das ações de recuperação das zonas intervencionadas
e/ou ocupadas temporariamente por deposição escombros e das zonas de defesa
permitirá iniciar um processo de renaturalização da área, embora conduzido, que
introduzirá um impacte positivo imediato pela recuperação ecológica com alguma
continuidade com os biótopos da zona envolvente.
Estes impactes são positivos, significativos, permanentes, de estabelecimento ou
início após a fase de implementação do PARP, e maximizáveis após o abrandamento
da lavra e prossecução do PARP, com aplicação da implantação e recuperação dos
espaços verdes da zona.
Através das operações de recuperação paisagística é possível serem recuperadas as
condições ecológicas existentes, através da restituição do coberto vegetal e da criação
de condições favoráveis ao desenvolvimento gradual dos sistemas ecológicos,
assumindo-se os impactes como:








POSITIVOS;
DIRETOS;
PERMANENTES;
SIGNIFICATIVOS;
PROVÁVEIS;
MAGNITUDE MODERADA;
MODERADAMENTE CUMULATIVOS.

DURANTE A FASE PREPARATÓRIA E EXPLORAÇÃO PREVÊ-SE PARA A FLORA:

A destruição de biótopos resulta diretamente da danificação ou destruição da
vegetação, devido à lavra e ainda à extração e confinamento de inertes, abertura de
acessos, e construção de estruturas de apoio (anexos).
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As áreas a intervencionar irão afetar habitats, em termos de continuidade ecológica,
pouco importantes tanto do ponto de vista da fauna como da flora.
A destruição de biótopos apresenta os seguintes efeitos negativos, relativamente à
flora:

Danificação ou destruição total da vegetação: resulta da colocação de
estruturas necessárias à lavra e atividades associadas, nomeadamente estaleiros,
melhoria ou construção de acessos, desmatações nas áreas a explorar e adjacentes,
terraplanagens, aterros, entre outros. Ações deste tipo implicam a remoção total do
coberto vegetal, compactação de solos e movimentações de terras. Face à atual
estrutura há a possibilidade de uma recuperação integrada com as áreas adjacentes;
Na situação anteriormente referida os impactes são considerados negativos, certos,
restritos à fase de exploração e reversíveis através da recolonização do local. São
também considerados pouco significativos, dada a ausência de espécies protegidas.

Por outro lado, a emissão de poeiras é também um impacte, devido à deposição de
poeiras nas superfícies foliares diminuindo deste modo a atividade fotossintética.
Considera-se os impactes associados possíveis mas não prováveis, permanentes
durante período de funcionamento da pedreira, mas muito pouco significativos.
Atendendo às características da vegetação e fauna, nomeadamente a baixa
diversidade de biótopos, a não inclusão do local em zonas com predominância de
espécies com estatuto especial de proteção leva a que os impactes expectáveis
assumam uma tipologia:









NEGATIVOS;
DIRETOS;
TEMPORÁRIOS;
CERTOS;
REVERSÍVEIS;
MAGNITUDE MODERADA;
SIGNIFICATIVOS;
MODERADAMENTE CUMULATIVOS.

NA FASE DE DESATIVAÇÃO E RECUPERAÇÃO PREVÊ-SE:

Na fase de desativação e recuperação irá realizar-se a recuperação/renaturalização de
biótopos, a implementação das ações de recuperação das zonas intervencionadas
e/ou ocupadas temporariamente por deposição escombros e das zonas de defesa
permitirá iniciar um processo de renaturalização da área, embora conduzido, que
introduzirá um impacte positivo imediato pela recuperação ecológica com alguma
continuidade com os biótopos da zona envolvente.
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Estes impactes são positivos, significativos, permanentes, de estabelecimento ou
início após a fase de implementação do PARP, e maximizáveis após o abrandamento
da lavra e prossecução do PARP, com aplicação da implantação e recuperação dos
espaços verdes da zona.
Através das operações de recuperação paisagística é possível serem recuperadas as
condições ecológicas existentes, através da restituição do coberto vegetal e da criação
de condições favoráveis ao desenvolvimento gradual dos sistemas ecológicos,
assumindo-se os impactes como:








POSITIVOS;
DIRETOS;
PERMANENTES;
SIGNIFICATIVOS;
PROVÁVEIS;
MAGNITUDE MODERADA;
MODERADAMENTE CUMULATIVOS.

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

Apresentam-se de seguida as medidas propostas para minimização dos impactes
ambientais negativos nas diferentes fases do projeto, designadamente, na fase
preparatória, exploração e desativação.

FASE PRÉVIA À EXPLORAÇÃO

Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e
encarregados envolvidos na execução das obras relativamente às ações suscetíveis
de causar impactes ambientais e às medidas de minimização a implementar,
designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos.

FASE PREPARATÓRIA E EXPLORAÇÃO

No que concerne às medidas de minimização dos potenciais impactes negativos sobre
a fauna recomenda-se a calendarização prévia anual das atividades que possam
induzir maior perturbação fora dos períodos de maior sensibilidade e vulnerabilidade
ecológica, como sendo fora da época de reprodução, nidificação ou migração das
espécies faunísticas.
Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra viva
e ao seu armazenamento em pargas, para posterior utilização na recuperação
paisagística.
Demarcar as ações respeitantes à exploração no menor espaço possível, limitando as
áreas de intervenção para que estas não extravasem e afetem, desnecessariamente
as zonas limítrofes.

72

Limitar a destruição do coberto vegetal às áreas estritamente necessárias e garantir a
sua recuperação logo que possível.
Não deverão ser construídos outros acessos que não os atuais.
Os valores biológicos serão beneficiados com a implementação de medidas de
minimização gerais e direcionadas para outros descritores, como sejam medidas de
controlo da emissão de poeiras, qualidade da água e para o ambiente sonoro.
Deverão ser adotadas as seguintes medidas objetivas, que terão como propósito
fundamental controlar a emissão e dispersão de material particulado, tais como:


Humedecimento das áreas de circulação nas frentes de desmonte e
de carga de produto acabado. Esta operação poderá ser feita com recurso a
viatura cisterna adequada ou a dispositivos de aspersão móvel. A periodicidade
nos meses de Verão e Primavera deverá ser bi-diária (manhã e tarde) e nos
restantes períodos do ano, sempre que as condições climatéricas assim o
exijam. Esta operação implicará a existência de sistema de drenagem de
escorrências superficiais no perímetro dos acessos;

O promotor deve assegurar que todos os equipamentos afetos à
atividade produtiva respeitem as normas em vigor, relativamente às emissões
gasosas e ruído. Os equipamentos deverão possuir homologação CE e ama
manutenção e revisão deverá ser garantida e registada em documentos de
suporte;

Adotar medidas de minimização referentes ao ruído, as medidas a
implementar visam essencialmente minimizar as ações desenvolvidas que
possam incrementar os níveis de ruído ambiental existentes em condições
normais.

As medidas a seguir propostas poderão assegurar a manutenção de condições de
ruído ambiental aceitáveis na zona:
OPERAÇÕES DE DESMONTE (FASE DE EXPLORAÇÃO)


Cumprimento integral do disposto no Plano de Pedreira, assegurando
o cumprimento das regras de utilização de fogo definidas;

Assegurar o cumprimento de rigorosos planos de manutenção da
maquinaria;

Para aquisição de equipamentos novos, o promotor deverá verificar
se os valores admissíveis pela legislação são garantidos pelo fabricante;

Efetuar monitorizações periódicas dos níveis de ruído ambiental, nos
termos do definido nos planos de monitorização.
TRANSPORTES INTERNOS E EXTERNOS (FASE DE EXPLORAÇÃO E DESATIVAÇÃO)


Controlo de velocidade de circulação de máquinas com sinalização
adequada já prevista no Plano de Pedreira;
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Manutenção e incremento de correntes arbóreas (atual vegetação a
manter) no perímetro da área da pedreira, principalmente nas frentes de
desmonte;

Montagem de forras de borracha nas caixas dos camiões;

Implementar as ações de recuperação ambiental e paisagística
previstas no PARP, mantendo a vegetação existente no perímetro da área
licenciada, contribuindo para evitar a propagação de ruído para o exterior.
Como medida de minimização do impacte visual da pedreira prevê-se o adensamento
da vegetação existente na zona de defesa, existente em todo o perímetro da pedreira,
atenuando o impacte visual na zona envolvente;
Serão adotadas medidas de minimização tendo em vista a proteção da qualidade das
águas superficiais e subterrâneas:


Será assegurada a manutenção periódica dos veículos, minimizando
potenciais ações que potenciem derrame de óleos e lubrificantes na via pública;

As escorrências de águas e outros detritos no perímetro da área a
licenciar deverão ser prevenidas com adoção da rede de drenagem perimetral;

Serão criadas Zonas de Defesa de 50 metros em relação às Linhas de
água que passam a exploração;

Na eventualidade da escavação intersetar o nível freático, esta deverá
ser suspensa e ser, de imediato comunicado à APA/ARH do Norte;

Assegurar o correto armazenamento dos resíduos produzidos, de modo
a evitar a ocorrência de derrames;

Construção de uma bacia de retenção de óleos e um correto
acondicionamento das sucatas em locais devidamente impermeabilizados, no
caso de não ser possível o transporte das mesmas pelas empresas
especializadas em tempo útil;

No caso de ocorrer acidentalmente derrame de combustíveis ou óleos
provenientes das máquinas, estes deverão ser retirados o mais rapidamente
possível do solo, assim como a camada de solo contaminada, para que as águas
superficiais não sejam afetadas;

FASE DE DESATIVAÇÃO E RECUPERAÇÃO

As espécies vegetais a utilizar na recuperação paisagística deverão ser as adequadas
aos fins a que se destinam, adaptadas às condições edafo-climáticas da região e
sempre que possível serem espécies autóctones semelhantes às que foram
removidas.
Dever-se-á proceder à florestação das zonas limítrofes da área de exploração
proporcionando, assim, que nesta fase estejam criadas as condições essenciais para
o retorno e fixação das espécies faunísticas.
Efetuar o desmantelamento e remoção do equipamento existente na pedreira
procedendo as necessárias diligências de forma garantir que, sempre que possível,
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este será reutilizado ou reciclado ou, na sua impossibilidade, enviado para destino final
adequado;
Deverão ser adotadas as seguintes medidas objetivas, já mencionadas na fase de
exploração, que terão como propósito fundamental controlar a emissão e dispersão de
material particulado, tais como:

Humedecimento das áreas de circulação nas frentes de desmonte e
de carga de produto acabado. Esta operação poderá ser feita com recurso a
viatura cisterna adequada ou a dispositivos de aspersão móvel. A periodicidade
nos meses de Verão e Primavera deverá ser bi-diária (manhã e tarde) e nos
restantes períodos do ano, sempre que as condições climatéricas assim o
exijam. Esta operação implicará a existência de sistema de drenagem de
escorrências superficiais no perímetro dos acessos;

O promotor deve assegurar que todos os equipamentos afetos à
atividade produtiva respeitem as normas em vigor, relativamente às emissões
gasosas e ruído. Os equipamentos deverão possuir homologação CE e ama
manutenção e revisão deverá ser garantida e registada em documentos de
suporte.

Adotar medidas de minimização referentes ao ruído, já mencionadas na fase de
exploração, as medidas a implementar visam essencialmente minimizar as ações
desenvolvidas que possam incrementar os níveis de ruído ambiental existentes em
condições normais. As medidas a seguir propostas poderão assegurar a manutenção
de condições de ruído ambiental aceitáveis na zona:
TRANSPORTES INTERNOS E EXTERNOS (FASE DE EXPLORAÇÃO E DESATIVAÇÃO)


Controlo de velocidade de circulação de máquinas com sinalização
adequada já prevista no Plano de Pedreira;

Manutenção e incremento de correntes arbóreas (atual vegetação a
manter) no perímetro da área da pedreira, principalmente nas frentes de
desmonte;

Montagem de forras de borracha nas caixas dos camiões;

Implementar as ações de recuperação ambiental e paisagística
previstas no PARP, mantendo a vegetação existente no perímetro da área
licenciada, contribuindo para evitar a propagação de ruído para o exterior.

Como medida de minimização do impacte visual da pedreira prevê-se o adensamento
da vegetação existente na zona de defesa, existente em todo o perímetro da pedreira,
atenuando o impacte visual na zona envolvente;
Serão adotadas medidas de minimização tendo em vista a proteção da qualidade das
águas superficiais e subterrâneas:

Será assegurada a manutenção periódica dos veículos, minimizando
potenciais ações que potenciem derrame de óleos e lubrificantes na via pública;
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As escorrências de águas e outros detritos no perímetro da área a
licenciar deverão ser prevenidas com adoção da rede de drenagem perimetral;

Serão criadas Zonas de Defesa de 50 metros em relação às Linhas de
água que atravessam a exploração;

Na eventualidade da escavação intersetar o nível freático, esta deverá
ser suspensa e ser, de imediato comunicado à APA/ARH do Norte;

Assegurar o correto armazenamento dos resíduos produzidos, de modo
a evitar a ocorrência de derrames;

Proceder ao correto acondicionamento das sucatas em locais
devidamente impermeabilizados, no caso de não ser possível o transporte das
mesmas pelas empresas especializadas em tempo útil;

No caso de ocorrer acidentalmente derrame de combustíveis ou óleos
provenientes das máquinas, estes deverão ser retirados o mais rapidamente
possível do solo, assim como a camada de solo contaminada, para que as águas
superficiais não sejam afetadas.
- Deverão ainda ser avaliados os impactes cumulativos decorrentes das
infraestruturas, equipamentos e atividades que ocorrem na área envolvente da
exploração.
A identificação dos impactes cumulativos é realizada em determinada área geográfica
e temporal, determinando-se os impactes diretos e indiretos decorrentes da
implementação da pedreira, analisando-se os projetos, infraestruturas e ações
existentes e previstos e identificando-se os recursos, ecossistemas e populações que
podem ser afetados. Em função da sua atuação em conjunto, avalia-se quais destes
efeitos são significativos.
No que se refere às ações na envolvente da área de implementação da pedreira em
estudo, verifica-se que a ocupação do solo consiste em, vias de comunicação,
habitações, o parque de merendas, um posto de abastecimento de combustível, a
conduta adutora de abastecimento de água, um café/restaurante e pedreiras em
exploração.

Os impactes associados à presença de pedreiras na envolvente relacionam-se com a
emissão de ruídos, vibrações e poeiras. No que se refere à potencial afetação das
populações residentes na envolvente e sobre as infraestruturas existentes considerase que no contexto atual de ocupação e circulação na rede viária existente, não se
preveem impactes cumulativos significativos, em nosso entendimento, com a
implementação do projeto de exploração da pedreira, uma vez que esta não originará
um acréscimo relevante no atual fluxo de tráfego de pesados.
Dos descritores analisados, aqueles que deverão assumir um carácter cumulativo
serão:


Ruído Ambiental;
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Qualidade do Ar;
Vias de Comunicação e Tráfego;
Paisagem;
Biologia e Ecologia;
Aspetos Sociais e Económicos;
Geologia e Geomorfologia;
Pedologia;
Recursos Hídricos.

Ao nível do ruído ambiental e qualidade do ar, será expectável um incremento dos
parâmetros, não se prevendo, porém, incomodidade sensível para as povoações mais
próximas, considerando o teor dos relatórios técnicos setoriais.
Tratando-se de uma atividade que se vai desenvolver numa área de proliferação de
indústrias extrativas nos últimos anos, envolvendo a utilização de métodos e
equipamentos suscetíveis de gerar ruídos, os valores das medições poderão sofrer
aumento, embora se pense que não ultrapassarão o valor limite estipulado por lei.
Ao nível paisagístico, é de esperar uma contribuição para a degradação da qualidade
visual, proveniente da destruição do coberto vegetal. Deste modo, a grande maioria
dos impactes paisagísticos cumulativos são gerados durante a fase de exploração.
Este impacte é classificado como muito significativo mas, na sua quase totalidade,
minimizáveis com a aplicação de ações de recuperação paisagística. Após o término
das pedreiras, o impacte gerado será atenuado, podendo mesmo chegar a eliminar-se.
Sendo assim, os impactes cumulativos gerados com a implementação do PARP, serão
muito significativos e de magnitude elevada.
Ao nível dos recursos hídricos, conforme foi abordado no EIA, a futura área de
exploração não interceta nenhuma linha de água superficial de escoamento perene.
No entanto, a existência de outras pedreiras na zona em estudo poderá implicar
alterações qualitativas nas linhas de água nas proximidades.
Poderá existir risco de derrames acidentais de combustíveis e lubrificantes,
provenientes das operações de manutenção de viaturas, máquinas e equipamentos,
assim como será previsível o incremento do transporte e arrastamento de materiais e
partículas sólidas em suspensão, ou mesmo de hidrocarbonetos, sobretudo nos
períodos de maior precipitação, este risco ambiental poderá originar impactes
ambientais negativos, diretos e muito significativos, caso não se adotem as
necessárias medidas ao nível da gestão de resíduos, mencionadas no EIA.
No descritor biologia e ecologia serão expectáveis impactes cumulativos ao nível da
destruição da vegetação representativa das associações vegetais dominantes, como
consequência da abertura das frentes de desmonte, deposição de terra e instalação
de estruturas de apoio.
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É expectável a destruição de habitats para fauna com consequente êxodo de
espécies, resultante, quer da abertura de frentes e acessos para transporte de
materiais, embora não se tratar de zona com especial interesse ao nível da
conservação.
Sendo ainda, previsível um incremento da deposição de partículas sobre a vegetação
que rodeia as vias de circulação, quer sejam estradas municipais ou estradas
nacionais, devido à circulação de grande quantidade de máquinas e veículos
associados à laboração de pedreiras nas proximidades.
Por outro lado, o facto de a exploração a céu aberto se localizar junto a outras
pedreiras aumenta a magnitude nas áreas adjacentes ao "núcleo" de pedreiras, mas
restringe estes impactes a uma área mais restrita do que se as pedreiras estivessem
dispersas no território.
Os impactes cumulativos previstos ao nível social e económico são positivos, assentes
na contribuição para o aumento e manutenção dos postos de emprego diretos e
indiretos e aquisição de bens e serviços.
Com o licenciamento desta e de outras pedreiras, para o período de vida útil do
projeto, haverá necessidade permanente de mão-de-obra, ocorrendo a oferta de
postos de trabalho em número expressivo para o concelho, em especial para a própria
freguesia.
Adicionalmente, com o eventual incremento das indústrias extrativas no concelho de
forma ambientalmente sustentável, poderão estar reunidas as condições para uma
recuperação do setor primário, impulsionando também os ramos de atividade
inerentes às indústrias transformadoras.
O licenciamento da pedreira em apreço e de outras que tenham viabilidade de
licenciamento, de acordo com a legislação em vigor, implicará uma necessidade de
mão-de-obra e prestação de outros serviços associados.

O bem-estar das populações cujos aglomerados populacionais são atravessados
pelas vias de comunicação, utilizadas para a circulação dos camiões de transporte de
matéria-prima, são aquelas que, mais significativamente, poderão ser afetadas pelas
ações do normal funcionamento das indústrias de extração de inertes, caso não se
adotem algumas medidas.

No contexto atual de ocupação e circulação na rede viária existente, não se preveem
impactes cumulativos significativos, em nosso entendimento, com a implementação do
projeto de exploração da pedreira, uma vez que esta não originará um acréscimo
relevante no atual fluxo de tráfego de pesados.
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8. RESUMO NÃO TÉCNICO
- Sem prejuízo de incorporar a informação decorrente de eventuais solicitações
no âmbito da apreciação dos vários fatores ambientais, o RNT deverá ser
reformulado, de acordo com as seguintes:
Em ANEXOS 6 em “ANEXOS – ELEMENTOS ADICIONAIS" é apresentado o Resumo
Não Técnico reformulado ao qual se julga atender à informação solicitada.
CAPA

- A capa deve conter a data de edição do RNT (mês e o ano).
A capa na reformulação do RNT já contém a informação anteriormente solicitada.
- No âmbito da descrição do projeto, deverá ser apresentado o faseamento do
projeto, nomeadamente, a fase preparatória, a fase de exploração e a fase de
recuperação, conforme descrição apresentada no EIA;
Na descrição do projeto é apresentado o faseamento do projeto, nomeadamente, a
fase preparatória, a fase de exploração e a fase de recuperação, ao qual se julga
atender ao solicitado.
- Deve ser apresentada uma planta a escala adequada e com legenda, onde
sejam identificadas as várias áreas referidas (área de exploração, área de
armazenamento, escombreiras, zonas de defesa).
Na reformulação do RNT é apresentada uma planta a escala adequada, com a
respetiva legenda, onde são apresentadas as várias áreas referidas (área de
exploração, áreas de armazenamento, escombreiras, zonas de defesa).
- Deverá ser apresentada cartografia, referenciada, que inclua elementos
estruturantes (estradas, linhas de água e povoações) e elementos
complementares (escala gráfica, orientação e legenda).
A reformulação do RNT contém cartografia que inclui estradas, linhas de água e
povoações, as quais possuem escala gráfica, orientação e devidamente legendadas.
IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES
O capítulo 4 deverá designar-se "Descrição do ambiente afetado, dos impactes e
das medidas previstas", e deverá conter uma descrição integrada dos elementos
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significativamente afetados, da sua evolução na ausência do projeto, das
principais ações causadoras de impactes, os principais impactes e das medidas
para os prevenir.
- Considera-se que o descritor "Património" deverá ser reformulado uma vez que
é o resultado de colagens do relatório do EIA, atendendo ao referido no último
parágrafo.
- No âmbito dos descritores "qualidade do ar", "ruído" e "vibrações", deverá ser
incluída informação sobre os locais onde se realizam as medições.
- Para a classificação dos impactes deve ser utilizada linguagem simples, como
por exemplo, importante, não importante, muito ou pouco negativo/positivo.
Na reformulação do RNT o capítulo 4 do RNT passa então a designar-se "Descrição
do Ambiente Afetado, dos impactes e das medidas previstas" e contém a informação
anteriormente solicitada, ao qual se julga atender ao solicitado.
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ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
PEDREIRA DE MONDIM

ELEMENTOS ADICIONAIS
Anexos
NORBERTO TEIXEIRA RODRIGUES

MONDIM DE BASTO, 2016
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1

INTRODUÇÃO

O presente projecto técnico destina-se ao processo de licenciamento da “PEDREIRA DE MONDIM" na
Direção Regional de Economia do Norte, ao abrigo do Decreto-Lei nº 340/2007, de 12 de outubro, com

a área de 32.950 m2, Lugar de Pedra Vedra, Concelho de Mondim de Basto, Distrito de Vila Real,

explorada pela empresa NORBERTO TEIXEIRA RODRIGUES, LDA, que se dedica à extracção e
transformação de granitos e à sua comercialização para mercado interno.

Com o Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (P.A.R.P) procura-se minimizar o impacte

ambiental e paisagístico decorrente da extração, para que seja possível estabelecer um equilíbrio
ecológico de substituição, uma vez terminada a exploração.

O plano cumpre ainda as prescrições expressas no Decreto-Lei nº 340/2007, de 12 de outubro, no que

respeita aos processos de licenciamento e aspetos que deverão ser focados no Plano Ambiental e de
Recuperação Paisagística.

Pretende-se com este Plano, a caracterização das alterações ambientais e paisagísticas induzidas por

esta atividade extrativa, propondo-se as medidas mitigadoras e reconstrutivas que se consideram
apropriadas.
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2
2.1

CARACTERIZAÇÃO DA PEDREIRA
LOCALIZAÇÃO E ACESSO

A pedreira denominada “Pedreira de Mondim" que ocupa uma área de 32.950 m2, localiza-se no
Concelho de Mondim de Basto, Distrito de Vila Real em terrenos alugados para o efeito, pela empresa.

Figura 1 – Localização da Pedreira na Carta 1/25.000

O acesso poderá ser feito pela EN 312, entre Mondim de Basto e Sobreira.
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Figura 2 – Acesso à pedreira

As zonas definidas para as áreas de implantação da pedreira encontram-se descritas e numeradas no
Plano Director Municipal (PDM) de Mondim de Basto. Na Carta de Ordenamento a área onde se

encontra a pedreira está classificada como Área Submetida a Regime Legal Específico, a qual não é
considerada de particular interesse, do ponto de vista de classificação de zonas sensíveis, de acordo
com o Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro.
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Figura 3 – Localização da pedreira na Carta de Ordenamento
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Figura 4 – Localização da Pedreira na Carta de Condicionantes

2.2

ÁREA E TOPOGRAFIA

A superfície topográfica do terreno situa-se entre as cotas 321 m e 325 m, sentido Sudoeste para

Nordeste (Perfil A-A´). De Noroeste para Sudeste o terreno situa-se entre as cotas aproximadas de 305
m e 343 m (Perfil B-B´).

2.3

CONFRONTAÇÕES

A pedreira confronta-se com outras pedreiras já existentes e em exploração, havendo a necessidade de
ser efetuado um Estudo de Impacte Ambiental (EIA), em conformidade com a legislação vigente.
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Figura 5 – Confrontações da pedreira
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3

FICHA TÉCNICA
Quadro I – Resumo da Caracterização da Pedreira/Ficha Técnica

Área a licenciar (m2)

32.950,00

Zona de defesa total (10 m e 50m)

15.856,98

Fases de Exploração

32.950,00

Fases de Recuperação

32.950,00

Área de exploração (m2)

5.786,53

Talude (m2)

Escombreira (m )

1.627,57

Patamar (m )

5.786,53

Parque de Blocos (m2)

1.711,89

Escombreira (m2)

1.627,57

Área Restante (m2)

7.967,02

Parque de Blocos (m2)

1.711,89

Zona de Defesa (m )

15.856,98

Área Restante (m )

7.967,02

Zona de Defesa (m2)

15.856,98

2

2

Cota maior prevista para a
escavação (m)

Cota menor da escavação (m)

2

340
330
1.ª Fase de Exploração

Volume total bruto de material a
desmontar (m3)

36.225,77

Volume total de alvenaria e
desperdício (m3)

14.490,31

Volume total de bloco comercial
(m3)

Altura média dos degraus (m)
Número de degraus previstos
para a exploração

0,00
2

2ª Fase de Exploração

21.735,46

2
3- 4 degraus
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4
4.1

IDENTIFICAÇÃO E MINIMIZAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS
CONSIDERAÇÕES GERAIS

Neste capítulo abordam-se as questões que se prendem com a situação de referência dos diversos

descritores, tendo em conta a localização da pedreira com identificação de impactes ambientais
significativos, respetivas medidas de mitigação e programa de monitorização.

4.2

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA ENVOLVENTE

A região envolvente à pedreira é constituída por uma zona florestada, constituída essencialmente por
pinheiros e alguns eucaliptos, e outras pedreiras em exploração.

Figura 6 - Área envolvente da Pedreira – Vista Aérea
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Figura 7 – Localização sobre Fotografia Aérea.

Por imperativos da extração, os pinheiros e eucaliptos existentes terão que ser removidos da zona de
desmonte. Durante a recuperação da fase de exploração, substitui-se o pinheiro bravo por espécies
arbóreas e arbustivas pertencentes à vegetação autóctone - carvalhais, sugerindo-se a introdução das

seguintes espécies de árvores e arbustos constantes do PROF Tâmega: Quercus pyrenaica, Castanea
sativa, Acer pseudoplatanus, Celtis australis, Arbutus unedo, Corylus avellana, Crataegus monogyna,
Pistacia terebinthus, como descrito neste Plano Ambiental de Recuperação Paisagística (P.A.R.P.),

4.3

EFEITOS NOCIVOS DA EXPLORAÇÃO

Os principais efeitos nocivos que, geralmente, andam associados à exploração de pedreiras são
devidos a:

 Poluição do ar através da emissão de poeiras;
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 Poluição sonora provocada pelos ruídos e vibrações das máquinas, camiões e outros
equipamentos utilizados na exploração e transformação da rocha;

 As alterações ao nível da paisagem provocadas pelo derrube de árvores, pela remoção da
massa de granito.

4.4

EFEITOS BENÉFICOS DA EXPLORAÇÃO

O primeiro, e talvez o mais importante é que a pedreira contribuirá para a criação de emprego ou

manutenção de postos de trabalho, sendo a indústria extrativa um setor importante no desenvolvimento
regional e do país. Por outro lado, visto que os terrenos onde se localiza a pedreira não têm capacidade
e/ou aptidão agrícola, os proventos da sua exploração excederão em muito os rendimentos que
qualquer outra atividade poderia gerar, incluindo a florestal.

4.5

ESQUEMA DO ESTUDO

Nos capítulos que se seguem faz-se a identificação dos impactes ambientais significativos e das
respetivas medidas de mitigação.

Para este efeito, consideram-se assim os seguintes descritores ambientais relativos ao sistema
biofísico, qualidade do ambiente e contexto económico e sociocultural.

 Sistema biofísico – Clima (precipitação e temperatura), Geologia e Hidrogeologia, Solo,
Fauna e Flora e Paisagem.

 Qualidade do Ambiente – Recursos hídricos, Qualidade do ar, Ruídos e vibrações, e
Detritos sólidos inertes.

 Contexto Económico e Ordenamento do Território – Atividades económicas principais;

Uso do solo e suas relações com o ordenamento do território; e, Impacto sobre as vias de
acesso.

4.5.1 Sistema Biofísico
4.5.1.1 Clima

As cartas seguintes caracterizam o clima da zona onde se insere a Pedreira em estudo, ao nível da
precipitação e da temperatura.

16/61

Mondim de Basto está inserido numa faixa de transição entre as características do clima continental e o
limite da influência do clima marítimo. É caracterizado por um Verão longo com temperaturas
moderadas a quente (com dias de Verão com temperaturas ≥ 25º C) e um Inverno frio, chuvoso e com

neve (onde as temperaturas podem atingir mínimos abaixo de 0º C), o que caracteriza a região em que

está inserido – “Província Montanhosa do Norte de Portugal”. Em termos médios, regista uma
temperatura média anual que varia entre os 12,5 e o 15º. O mês mais quente é Julho e sendo o mês de
Janeiro o mais frio.

Os valores médios da temperatura e precipitação não refletem a realidade micro climática do concelho.

Salientam-se, então, as características ímpares de um Inverno rigoroso (frio e chuvoso) e um Verão
quente e longo.

Em termos de precipitação, os valores podem ser considerados elevados, como pode ser observado
nas Cartas de Precipitação. O mês mais chuvoso é Fevereiro e o mais seco é o mês de Julho.

Em termos de humidade, o clima de Mondim de Basto deve ser caracterizado como bastante húmido.
Nota: A caracterização climática da área onde se insere a pedreira será desenvolvida com maior
detalhe no EIA que acompanha o Plano de Pedreira.

4.5.1.2 Geologia

Os terrenos caracterizam-se pela ocorrência de terrenos autóctones e alóctones da Zona Centro-

Ibérica, estando a área em estudo inserida numa zona de terrenos alóctones correspondente à subzona
Galiza – Trás-os-Montes (ver Plano de Lavra).

No local da exploração ocorrem formações que apresentam uma intensa granitização Hercínica,

associada ao final do Paleozóico. O granito da zona é caracterizado por uma textura hipautomórfica
granular, por vezes porfiróide e por deformações cataclásticas.

Do ponto de vista mineralógico, ocorrem principalmente as seguintes variedades: quartzo, microclina-

pertite, microclina-sódica, moscovite e biotite. Como mineralizações subordinadas ocorrem as
seguintes: opaco, apatite, zircão, óxidos de ferro, rútilo, turmalina e clorite.
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4.5.1.3 Hidrogeologia

A zona onde se insere a pedreira é drenada pelo Rio Tâmega e pelos seus afluentes (Rio Cabril e Olo),
pertencente à Bacia Hidrográfica do Douro.

O relevo acentuado, a orientação da fracturação e a altitude média elevada condicionam a drenagem
superficial, sendo esta drenagem bastante regular.

Os sistemas aquíferos existentes na região são do tipo fissural e dependem da fracturação e alteração
dos afloramentos, estando deste modo condicionada a drenagem superficial. O maciço em estudo
apresenta, por isso boa drenagem, não existindo por isso escorrências superficiais nem acumulações
de água.

A pedreira é atravessada por uma linha de água de regime permanente, sendo necessária a
implementação de medidas de proteção.

Figura 8 - Linhas de água permanentes na área envolvente da pedreira
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4.5.1.4 Solo

Os solos da região onde se localiza a pedreira não pertencem à Reserva Agrícola Nacional nem
Reserva Ecológica Nacional (REN).

Os terrenos onde a pedreira está inserida possuem baixa aptidão agrícola, ou seja, são em geral solos
esqueléticos e de baixa produtividade.

4.5.1.5 Flora e Fauna

4.5.1.5.1 Considerações Gerais

Os responsáveis da empresa estão conscientes que no decurso da extracção tanto a flora como a
fauna deverão ser preservadas, se possível, sendo a preservação da Fauna e da Flora e a minimização
dos impactos uma “Boa Prática” da Industria Extrativa.
4.5.1.5.2 Flora

Na zona da Pedreira, não se verifica a existência de espécies vegetais sob um regime de proteção
direta.

Na área da exploração, sobressai principalmente uma matriz onde as formações arbóreo-arbustivas
são dominantes:

 Extensas quantidades de pinheiro bravo (Pinus Pinaster);

 Observam-se, também zonas, de eucalipto (Eucalyptus Globulus);

 Existem, em quantidade reduzida, algumas formações de cedros (Cupressus Macrocarpa) de
pinheiros mansos (Pinus Pinae).

No que se refere às formações arbustivas no subcoberto, observam-se as seguintes espécies:
 Mimosa (Acácia Dealbata);

 Carqueja (Chamaespartium Tridentatum);
 Giesta das Vassouras (Cytisus Striatus);
 Silvas (Rubus Ulmifolius);

 Sargaço (Cistus Salvifolius);
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 Tojo (Ulex, Sp.);

 Medronheiro (Arbustus Unedo L.).

São observadas na zona comunidades de musgos e líquenes sobre os quais poderão surgir
posteriormente plantas anuais e fetos (Pteridium Aquilinum), nos locais mais abrigados.
4.5.1.5.3 Fauna

Quanto à fauna é essencialmente constituída por répteis, pequenos mamíferos e pássaros de etiologia
diversa, e a sua distribuição depende dos diversos biótopos existentes na região.

Com o decorrer da exploração, na zona da pedreira, ocorrerá, naturalmente, um afastamento lateral de
certo tipo de fauna que encontrará nas imediações condições perfeitamente análogas de sobrevivência.

Após a recuperação das áreas de exploração (da pedreira e das pedreiras vizinhas) é de prever que
ocorra a criação de novos habitats para a fauna local.1

4.5.1.6 Legislação de proteção da Natureza

Atualmente existem políticas de conservação da Natureza à escala planetária, numa perspetiva de

desenvolvimento sustentável, no sentido da preservação dos diferentes níveis e componentes naturais
da biodiversidade.

Atendendo à regressão de muitas populações de espécies de aves no território europeu (em especial
das migradoras), à degradação crescente dos seus habitats e ao tipo de exploração de que eram alvo,

1

Embora o desenvolvimento industrial possa causar um impacto negativo, muitas vezes a indústria extractiva cria habitats novos e diferentes.
Isto é uma realidade, por exemplo, em regiões onde a agricultura intensiva ou a densidade populacional destruíram a natureza e onde as
espécies animais e vegetais procuram refúgio em antigas pedreiras e até mesmo em pedreiras em actividade. Até certo ponto, as pedreiras
podem compensar o desaparecimento dos habitats naturais, criando biótopos para espécies raras de anfíbios, répteis, insectos, pássaros,
flores e plantas – um destes exemplos é a frente de uma simples pedreira com bancadas e terraços, representando 12 biótopos diferentes.
Vegetação escassa encontrada em montes e terraços de gravilha nas pedreiras; tanques de água e áreas pantanosas; sulcos de pneus e
depressões de argila; ninhos ao longo de frentes abandonadas; nova e variada vegetação rasteira em colinas artificiais; relvados, etc, tudo isto
pode representar habitats valiosos. Esta biodiversidade é reconhecida como tal por uma série de botânicos e ornitólogos: as pedreiras,
mesmo em actividade, são regularmente visitadas por naturalistas ansiosos por fotografar espécies raras de orquídeas, ninhos de aves
nocturnas, etc. O facto de mesmo as pedreiras em actividade constituírem uma tal fonte de biodiversidade é indubitavelmente um sinal de
uma boa gestão. Muitos habitats de grande valor dependem directamente de substratos geológicos subjacentes, que podem ser um recurso
mineral valioso. Uma vez que estes habitats não podem ser conservados in situ, a preservação do habitat por realojamento é a melhor
maneira possível de mitigar a perda do ecossistema. Isto consiste na remoção e subsequente substituição, normalmente num novo local, de
uma colecção completa de plantas e animais com o objectivo de preservar o valor dos habitats típicos (matagal, floresta, costa, paul, pântano,
água e prado). A indústria dos minerais deu o mote no realojamento e continuará a aperfeiçoar a técnica, definindo a melhor prática e
desenvolvendo uma ferramenta valiosa que tem o potencial de reduzir o conflito entre a indústria e os interesses ligados à conservação da
natureza. Este é, sem dúvida, um método radical utilizado apenas para habitats importantes e não faria sentido aplicá-lo em todos os casos.
Em muitas instâncias, as pedreiras originam apenas a substituição de um habitat por outro, frequentemente mais rico, ou uma destruição
temporária do habitat original (As Boas Práticas Ambientais na Indústria Extractiva: Um Guia de Referência – IGM)
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foram estabelecidas medidas de proteção (diretiva aves, 1979) que passam nomeadamente pela
criação de zonas de proteção especial (ZPE), correspondentes aos habitats cuja salvaguarda é
prioritária para a conservação das populações de aves.

O principal ato de direito comunitário no domínio da conservação da Natureza é relativo à conservação

dos habitats naturais, da fauna e da flora selvagens (diretiva habitats, 1993) que visa a conservação da

biodiversidade, através da conservação dos habitats naturais, da fauna e da flora selvagens do território
da União Europeia, nomeadamente mediante a criação de um conjunto de sítios de interesse

comunitário, designados como zonas especiais de conservação (ZEC). Esta diretiva prevê o
estabelecimento de uma rede ecológica europeia de zonas especiais de conservação, a Rede Natura
2000, que englobará as ZEC e as ZPE. Assim, em termos de direito comunitário, a regulamentação

relativa à conservação da Natureza alicerça-se em torno das diretivas aves e habitats, de âmbito
complementar e objetivo substantivamente idênticos, que consubstanciarão em conjunto o instrumento
de conservação comunitário por excelência: a Rede Natura 2000.

O Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, que regulamenta num único diploma as disposições

emergentes das diretivas aves e habitats, permitirá alcançar os objetivos enunciados, de um modo
simples, eficaz e administrativamente racional.

São objetivos deste diploma contribuir para assegurar a biodiversidade, através da conservação e do

restabelecimento dos habitats naturais, da flora e fauna selvagens num estado de conservação
favorável no território nacional, tendo em conta as exigências económicas, sociais e culturais, bem
como as particularidades regionais e locais.

A área em causa não se encontra em nenhuma ZEC ou ZPE pelo que não é por isso necessário tomar
qualquer precaução complementar.

4.5.1.7 Paisagem

A paisagem, tanto na zona da pedreira como na área envolvente, é rural, maioritariamente dominada
por uma mata de pinheiros, principalmente bravos (Pinus Pinaster) e pedreiras em exploração.

O impacto visual das escavações da pedreira será atenuado/minimizado através da preservação da

vegetação envolvente e a existente na zona de defesa (10 m e de 50 m para proteção da Linha de
Água) e até reforça-la com pés de Carvalho-negral e/ou Castanheiro-bravo , uma vez que esta serve de
cortina arbórea natural para ocultar a atividade da pedreira.
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Figura 9 – Cortina Arbórea prevista da pedreira

4.5.2 Qualidade do Ambiente
4.5.2.1 Recursos Hídricos

O local é atravessado por uma Linha de Água importante. Não é previsível que uma exploração com

esta dimensão e características de desmonte possa, de algum modo, influenciar as características
físico-químicas das águas subterrâneas.

Para prevenir a contaminação, por derrames acidentais de óleos ou combustíveis resultantes do

funcionamento dos equipamentos, agravada pelo arrastamento pelas águas pluviais, será obrigatório a
recolha dos solos contaminados imediatamente após ocorrência do derrame. É necessário, também,

proceder à recolha de óleos usados e os bidões de lubrificante deverão ser colocados no interior de
uma bacia impermeabilizada. Estes solos contaminados, e os óleos usados deverão ser colocados em

bidões e recolhidas por empresa credenciada para recolha deste tipo de resíduos (tal como
estabelecido no Plano de Lavra).

Serão criadas Zonas de Defesa de 50 m em relação a estas Linhas de Água, tal como referido
anteriormente.
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4.5.2.2 Qualidade do Ar

Esta atividade não produzirá fumos, assim apenas a emissão de poeiras poderá afetar a qualidade do
ar.

4.5.2.2.1 Poeiras emitidas
As principais fontes geradoras de poeiras para a atmosfera identificadas que existirão no terreno serão:
1.

Movimentação de máquinas

 Máquinas móveis (Pá carregadora, Escavadora Giratória, etc.);
 Camiões Particulares;
 Viaturas ligeiras;

 Circulação de veículos na estrada.
2.

Carga e descarga de materiais

 Máquinas móveis (Pá carregadora, Escavadora giratória, etc.);
 Camiões Particulares.

3.

Outros

 Martelos pneumáticos;

 Ação do vento nos depósitos de produtos.

A vegetação existente no local será fator importante para a minimização da suspensão de poeiras no
ar, tal como regas periódicas e colocação de alvenaria nas vias de circulação.

Apesar das medidas de minimização de emissão de poeiras descritas, serão efetuadas medições do
nível de poeiras na atmosfera, por uma entidade acreditada para o efeito, de acordo como a Portaria n.º
268/93, de 12 de março.

4.5.2.3 Ruídos

À exploração da pedreira é inerente a produção de ruídos.
As principais fontes de ruído que existirão na pedreira poderão ser divididas nos seguintes grupos:
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1. Atividade Extrativa (ruído perturbador)
 Escavadora Giratória;

 Máquinas de Perfuração e Martelos Pneumáticos;
 Compressores;

 Circulação de veículos nas estradas;
 Utilização de explosivos;

 Circulação de veículos no interior da pedreira e nos acessos junto às instalações vizinhas.

2. Ruído da vizinhança (ruído residual)
 Circulação de veículos nas estradas;

 Ruído das atividades industriais vizinhas, nomeadamente outras pedreiras;
 Movimento das árvores com o vento;
 Sons de animais.

Não é de esperar que o ruído afete significativamente as populações vizinhas. De qualquer forma serão

efetuadas medições de ruído ambiente em conformidade com a Lei Geral do Ruído por uma entidade
acreditada para o efeito. Estas medições serão incluídas no Estudo de Impacto Ambiental que
acompanha o presente Plano de Pedreira.

Em termos de Ruído Laboral, os trabalhadores diretamente afectos à exploração terão protetores
auriculares à sua disposição (tal como descrito no Plano de Lavra e no Plano de Segurança e Saúde).

4.5.2.4 Vibrações

As vibrações associadas ao desmonte da rocha ornamental e à circulação de viaturas são fracas e
superficiais. No entanto, poderão ter alguma intensidade aquando da utilização de substâncias
explosivas. Em virtude da distância às habitações na área envolvente da pedreira, o impacto das
vibrações será considerado insignificante.

O impacto das vibrações poderá ser bastante significante a nível da exposição dos trabalhadores a
vibrações mecânicas (principalmente no Sistema Mão – Braço).
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Valores limite e valores de ação de exposição a vibrações mecânicas segundo o Decreto-Lei n.º
46/2006, de 24 de fevereiro são:

Para as vibrações transmitidas ao sistema mão – braço são fixados os seguintes valores:
a) Valor limite de exposição: 5 m/s2;

b) Valor de ação de exposição: 2,5 m/s2.

Para as vibrações transmitidas ao corpo inteiro são fixados os seguintes valores:
a) Valor limite de exposição: 1,15 m/s2;

b) Valor de ação de exposição: 0,5 m/s2.

De forma a minimizar os riscos da exposição dos trabalhadores a vibrações mecânicas deverão
cumpridas as medidas de prevenção descritas no Plano de Segurança e Saúde.

4.5.2.5 Detritos sólidos inertes

Os detritos sólidos inertes principais serão os “escombros”.
Os “escombros” são detritos de diferentes calibres (pontas e restos de blocos) resultantes da actividade
extractiva e serem acumulados na escombreira e utilizados posteriormente na recuperação da pedreira.

4.5.3 Contexto económico e ordenamento do território
4.5.3.1 Principais atividades económicas da região

As principais atividades económicas da região em estudo são a indústria de extracção e de

transformação de rochas, atividades agrícolas e pecuárias diversas, turismo e comércio. A pedreira
encontra-se distante dos centros urbanos e por isso a sua actividade não interfere com a vida
quotidiana dos residentes e/ou visitantes.

4.5.3.2 Uso do solo e relações com o ordenamento do território

A pedreira localiza-se em terrenos sem interesse agrícola e como tal encontra-se em espaço
classificado como “Espaços Florestais” na Carta do Ordenamento do PDM de Mondim de Basto (tal
como descrito no ponto 2.1 – Localização e Acessos).
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4.5.3.3 Impacto sobre as vias de acesso

Uma vez que a zona é uma zona de atividade extrativa o volume de circulação de camiões pesados

oriundos da pedreira não alterará significativamente a circulação na rede viária das imediações, uma
vez que se prevê que o ritmo de camiões para a pedreira será de um a dois camiões/dia, realizando
uma a duas cargas/dia.
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4.6

QUADROS RESUMO DOS IMPACTES AMBIENTAIS/MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

Os impactos da exploração sobre o meio ambiente não serão significativos desde que se cumpram as indicações e as medidas previstas que se resumem
no quadro seguinte:

Quadro II – Impactes sobre o sistema biofísico e medidas de mitigação
Ação
Impacte

Atenuação

Clima
Sem
incidências
prejudiciais.

Solo

Geologia

Fauna

Flora

Paisagem

Remoção do solo, por
decapagem da zona de
exploração.

Remoção da rocha
granítica

Afastamento temporário
da fauna da zona de
exploração.

Remoção do coberto
vegetal da zona de
exploração, parque de
blocos e da escombreira.

Impacte visual negativo
da escavação, parque de
blocos e escombreira
sobre a paisagem.

Reconstituição posterior
dos solos com terras
provenientes das pargas
de solos.

Substituição parcial da
rocha extraída por
detritos/ escombros
inertes.

Repovoamento natural da
fauna depois da
reconstituição do
ecossistema local.

Reconstituição faseada
do coberto vegetal no
decurso da recuperação.

Modelação do terreno por
enchimento da
escavação com
detritos/escombros,
reconstituição do solo e
do coberto vegetal.
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Quadro III – Impactes sobre o ambiente e sua atenuação
Ação

Impacte

Atenuação
e/ou
Precaução

Recursos hídricos

A actividade não tem
incidências prejudiciais
significativas neste tipo de
recursos.

Acondicionamento
adequado dos óleos usados.
Zona de Defesa de 50 m.

Qualidade do ar

Emissão de poeiras para a
atmosfera nos períodos
secos, principalmente no
Verão.

Regas frequentes das
serventias e dos outros
locais de circulação de
viaturas.

Ruído Ambiental
Emissão de ruídos em todas
as tarefas da exploração:
Perfuração, explosivos,
desmonte, levante e
transporte de blocos.
Instalação de barreiras
acústicas (adensamento da
vegetação na zona de
defesa).
Restrição do uso dos
equipamentos mais ruidosos
como os martelos
pneumáticos, quando
possível.
Otimização do Diagrama de
fogo
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Vibrações

Produção de vibrações
fracas e superficiais.

Manutenção dos
equipamentos em bom
estado, segundo as normas
comunitárias.
Otimização do Diagrama de
fogo

Detritos sólidos inertes
Impactes produzidos por
dois tipos de detritos sólidos
inertes:
“Terras” resultantes da
decapagem dos solos e
“escombros” provenientes
da actividade de exploração.

As terras são preservadas
em “pargas de solos” e os
“escombros” são
acumulados na escombreira
para futura utilização na
modelação da cavidade.

Quadro IV – Impacte sobre a economia regional e o território.
A pedreira e o uso do solo e o ordenamento do território

A exploração e sua interferência nas atividades
económicas da região

1.

A pedreira localiza-se em terrenos sem interesse
agrícola e encontra-se em zona florestal na Carta
do Ordenamento à escala 1:25.000 do PDM
Mondim de Basto

1. Indústria de extracção e de transformação de
rochas, atividades agrícolas e pecuárias diversas,
turismo e comércio.

2.

A exploração da pedreira não interfere
negativamente no uso do solo e/ou no ordenamento
do território.

2. A pedreira está distante dos centros urbanos e por
isso a sua actividade não interfere negativamente
com a vida quotidiana dos residentes e/ou
visitantes.

3.

O local onde se encontra a pedreira será
recuperado no final da exploração, de acordo com o
plano ambiental de recuperação paisagística,
aumentando a sua aptidão para outros tipos de
actividade, inclusive a florestal.

3. Contribuirá com a sua quota-parte para o
desenvolvimento económico regional.
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Impacte sobre as vias de acesso

1.

A produção da pedreira destina-se
principalmente ao mercado interno. O produto
comercial é enviado para os diferentes destinos
em camiões pesados, ao ritmo de um a dois
camiões/dia realizando uma a duas cargas/dia.

2.

A actividade da pedreira não afetará de modo
significativo a circulação de viaturas na rede
viária local.

5
5.1

PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO
CONSIDERAÇÕES GERAIS

Tendo em consideração os impactes diagnosticados sujeitos a medidas de mitigação, apresentados
nos Quadros II, III e IV, bem como as restantes acções que têm por fim a reconstituição da paisagem
durante e após a exploração, foi traçado o Plano Geral de Monitorização que se apresenta de seguida.

Os impactes ambientais foram primeiramente previstos e analisados nas três fases da exploração
(abertura, exploração e encerramento) tendo em conta a Fonte – origem do impacte causado.
Efeito – efeito direto sentido ou esperado;
Intensidade – grau de significância com que ocorre o impacto em causa;
Prosseguindo-se, quando necessário, à proposta de Medidas – medidas de mitigação para cada
caso.
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Quadro V – Resumo dos Impactos Ambientais e Medidas Mitigadoras – 1ª Fase – Abertura
Primeira Fase – Abertura

Fauna e
Flora

Qualidade
cénica

Nível de ruído

Qualidade do Qualidade da Qualidade do
solo
Água
Ar

Impacto

Fonte de emissão
Movimento de solo.

_____

Decapagem da parte
superior do solo.

Efeito
Deposição de poeiras na
folhagem e solo das zonas
envolventes.

_____

Intensidade
Moderada

_____

Muito
significativa

Perda do solo.

Incómodo dos
trabalhadores, e população

Medidas
- Adensamento da vegetação
nas zonas de defesa;
- Cortina Arbórea.

_____

Acumulação das terras em
Pargas de Solos para a
posterior recuperação das
zonas exploradas.

Moderado

Uso de protetores auriculares

Significativo

- Adensamento da vegetação
nas zonas de defesa;
- Cortina arbórea.

Actividade extractiva.

Destruição da qualidade
visual da paisagem da área
a explorar.

Significativo

- Adensamento da vegetação
nas zonas de defesa com
pinheiros bravos;
- Cortina arbórea.

Actividade extractiva.

Redução do número de
espécies.

Significativo

Reconstituição progressiva.

Máquinas em movimento.

Afastamento da fauna.
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Quadro VI – Resumo dos Impactos Ambientais e Medidas Mitigadoras – 2ª Fase – Exploração
Segunda Fase – Exploração
Fonte de Emissão

- Perfuração com “martelo
pneumático";
- Movimento das máquinas
de pneus e de rastos;
- Uso de explosivos.

Óleos provenientes de
máquinas da exploração.

Qualidade cénica

- Equipamentos;
-Máquinas de Cubos;
- Uso de explosivos.

Actividade extractiva.

Fauna e
Flora

Nível de ruído

Qualidade
da Água

Qualidade do Ar

Impacto

Actividade extractiva.

Efeito
- Levantamento de poeiras;
- Aparecimento de gases;
- Incómodo dos
trabalhadores;
- Perturbação da fauna e
flora local.

Contaminação das águas e
dos solos.

Intensidade

Muito
Significativa

Significativa

Medidas

- Uso de máscara;
- Adensamento da zona de
defesa;
- Rega do terreno por
aspersão de água
(principalmente durante o
tempo seco);
- Cortina arbórea;
- Otimização do Diagrama de
Fogo

- Como precaução, recolha
dos óleos usados em
recipientes próprios por firmas
licenciadas.
- Zona de defesa de 50m

- Ruído local diurno <65 dB
(A);
- Ruído local noturno <55 dB
(A);
- Perturbação de fauna.

Pouco
significativo

- Uso de auriculares;
- Redução do uso do
“martelo” pneumático;
- Adensamento da vegetação
na zona de defesa;
- Cortina arbórea.
- Otimização do Diagrama de
Fogo

- Parcial destruição da
paisagem;
- Impacte visual decorrente
da exploração em
degraus.

Muito
Significativa

- Adensamento da vegetação
na zona de defesa nos
principais pontos de vista;
- Cortina arbórea.

Empoeiramento do solo e
vegetação envolvente.

Significativo

- Proteção dos solos
envolventes contra poeiras,
por meio de cortinas de
vegetação;
- Reconstituição da paisagem
nas áreas já exploradas.

Perturbação da fauna e
flora.

Muito
Significativa

Reconstituição da paisagem
nas áreas já exploradas.
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Quadro VII – Resumo dos Impactos Ambientais e Medidas Mitigadoras – 3ª Fase – Encerramento

Efeito

Intensidade

Medidas

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Nível de ruído

Equipamento de transporte

- Ruído local diurno <65 dB
(A);
- Ruído local noturno <55 dB
(A);
- Perturbação de fauna.

Significativo.

Qualidade
cénica

Impacto

_____

_____

_____

Recuperação da paisagem
por restabelecimento do
coberto vegetal.

_____

_____

_____

Plantação.

Qualidade do Qualidade da Qualidade do
solo
Água
Ar

Fonte de Emissão

Fauna e Flora

Terceira Fase – Encerramento
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Enchimento e total cobertura
das áreas exploradas com
detritos e terra viva.

Uso de auriculares.

5.2

FATORES A MONITORIZAR 2

Assim, foram tomadas medidas respeitantes aos seguintes temas: Vegetação Existente, Vegetação

Proposta, Controlo das Pargas de Solo, Controlo dos Impactes, Controlo da Exploração que se
descrevem no ponto seguinte.

5.2.1 Vegetação Existente

Serão tomadas medidas cautelares no que respeita à vegetação existente considerada a preservar, de
modo a esta não ser afetada com a localização da área a explorar, depósitos de materiais, instalações
de pessoal e outros, ou com o movimento de máquinas e viaturas.

A monitorização deverá ser realizada mensalmente pelo responsável técnico (RT + Empresário) de
colaboração com empresa contratada para o efeito.

5.2.2 Vegetação Proposta

Será verificado o estado vegetativo das espécies plantadas e proceder-se-á a sua replantação caso se

justifique. Este controlo será efetuado mensalmente (RT + Empresário) no caso das espécies arbóreas
– cortinas de proteção e áreas já recuperadas e das sementeiras de proteção às escombreiras e áreas
já recuperadas, enquanto a exploração estiver ativa.

Após a recuperação de cada fase e para a área respeitante à fase, este controlo será efetuado
mensalmente por empresa a contratar para o efeito.

5.2.3 Controlo das Pargas de Solo

Serão controlados os volumes e a qualidade da sua constituição, garantindo-se que não haverá mistura
de materiais indesejáveis provenientes da exploração. Será verificado o estado vegetativo das espécies

de cobertura das pargas e caso necessário proceder-se-á a uma sementeira das mesmas. Este
controlo será efetuado mensalmente pelo Responsável Técnico e pelo Empresário.

2

Como referidos no Plano de Lavra deste Plano de Pedreira.

34/61

5.2.4 Controlo dos Impactos – Ruído, Qualidade da Água e do Ar

Deverão ser efetuadas medições iniciais do ruído, e poeiras. No que se refere à realização de novas
medições, a periodicidade destas não deverá ser superior a dois anos, de forma a analisar a evolução

do ruído existente no local e das medidas propostas para implementação, e deverá ser realizada de
imediato aquando da utilização de novo equipamento na pedreira.

A qualidade do ar (regas por aspersão de água) e qualidade da água, serão efetuadas análises se
houver suspeita de contaminação.

Estas medições deverão ser realizadas por empresa a contratar para o efeito. O controlo será realizado
pelo Responsável Técnico e pelo Empresário.

5.2.4.1 Ruído

A metodologia a adotar para a realização das avaliações, será a constante na Norma Portuguesa NP
1730.

Com base na análise efetuada na caracterização de referência, com o objetivo de avaliar os níveis de

ruído ambiental decorrentes da laboração da Pedreira, os pontos a considerar deverão ser os já
monitorizados na caracterização do ruído ambiente da situação de referência, podendo ser ponderados
outros locais de amostragem caso se revele necessário em função de evolução do desmonte.

O número de pontos de amostragem deverá ser ajustados sempre qualquer ocorrência não prevista ou
resultados não expectáveis o determinem.

Nos pontos de medição será feita a avaliação do nível sonoro equivalente LAeq em dB (A), em modo

Fast e Impulsivo, e do seu espectro em bandas de 1/3 de oitava, durante as fases de exploração e
recuperação.

Durante a fase de exploração a caracterização acústica deverá ter uma periodicidade anual, ou
sempre que se verificarem alterações a nível do funcionamento da actividade extractiva e do tráfego de
veículos pesados.

A frequência de realização das medições durante a fase de recuperação deverá ser agendada em
função da calendarização das atividades nessa fase.
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Os relatórios técnicos da campanha de monitorização do ruído anuais deverão ser entregues à
autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA).

Todas as Máquinas deverão estar de acordo com a Diretiva Máquinas e/ou Diretiva Equipamentos de
Trabalho do ruído emitido.

Em termos de Ruído Laboral, os trabalhadores diretamente afectos à exploração terão protetores
auriculares à sua disposição (tal como descrito no Plano de Segurança e Saúde

As vibrações associadas ao desmonte da rocha ornamental e à circulação de viaturas são fracas e
superficiais. No entanto, poderão ter alguma intensidade aquando da utilização de substâncias
explosivas. Em virtude da distância às habitações na área envolvente da pedreira, o impacto das

vibrações será considerado insignificante, no entanto será estabelecido um Plano de Monitorização das
Vibrações.

5.2.4.2 Plano de Monitorização para as Vibrações

No Plano para Monitorização das Vibrações, o tipo de equipamento (que será necessariamente, um

sismógrafo), assim a metodologia de medição e de avaliação, devem estar de acordo como previsto na
NP-2074 (1983).

A avaliação ao nível das vibrações tem o objetivo de avaliar os valores de emissão de vibração para o
meio e caracterizar o impacte associado a exploração das pedreiras, de forma a cumprir a legislação

em vigor prevenir a ocorrência de situações que possam vir a pôr em causa a qualidade de vida das
populações.

Na elaboração das campanhas de monitorização, deverá observar-se o disposto nas Normas
Portuguesas, nomeadamente a Norma Portuguesa 2074.

As medições deverão ser efetuadas no mesmo local realizado anteriormente, de forma avaliar o
impacte e a eficácia das medidas minimizadoras propostas. Poderão ser ponderadas outras habitações
próximas da zona de desmonte com explosivos.

O número de pontos de amostragem deverá ser ajustado sempre que qualquer ocorrência não prevista
ou resultados não expectáveis o determinem.
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No primeiro ano de laboração, as campanhas de medição deverão ser realizadas num período de
trabalho comum que represente as condições normais de laboração.
A periodicidade deverá ser anual.
A metodologia a adotar será a constante da Norma Portuguesa NP-2074 (1983), devendo considerar-se

as medições já realizadas na fase de caracterização da situação de referência, seguindo o mesmo
procedimento e técnica de medição com o intuito de acompanhar a evolução dos valores registados em
ocorrências anteriores.

Os relatórios técnicos da campanha de monitorização de vibração, deverão ser entregues anualmente à
autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA).

O impacto das vibrações poderá ser bastante significante a nível da exposição dos trabalhadores a
vibrações mecânicas (principalmente no Sistema Mão – Braço).

Valores limite e valores de ação de exposição a vibrações mecânicas segundo o Decreto-Lei n.º
46/2006 de 24 de fevereiro são:

Para as vibrações transmitidas ao sistema mão – braço são fixados os seguintes valores:
a) Valor limite de exposição: 5 m/s2;
b) Valor de ação de exposição: 2,5 m/s2.
Para as vibrações transmitidas ao corpo inteiro são fixados os seguintes valores:
a) Valor limite de exposição: 1,15 m/s2;
b) Valor de ação de exposição: 0,5 m/s2.
De forma a minimizar os riscos da exposição dos trabalhadores a vibrações mecânicas deverão
cumpridas as medidas de prevenção descritas no Plano de Segurança e Saúde.

Todas as Máquinas deverão estar de acordo com a Diretiva Máquinas e/ou Diretiva Equipamentos de
Trabalho das vibrações emitidas.
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5.2.5 Planos de Monitorização da Qualidade do Ar (Empoeiramento)
Deverá ser efetuada uma campanha no “ano zero” da implementação do projecto, com duração de 7
dias.

A periodicidade das amostragens deverá seguir o disposto no DL n.º 111/2002, de 16 de abril, devendo
assumir, pelo menos, um carácter bienal nos períodos mais secos do ano.

5.2.5.1 Objetivos
O plano de monitorização para o empoeiramento (PM10) é definido com intuito de controlar os valores

de PM10 na atmosfera de modo a que se enquadrem nos parâmetros legais em vigor e evitar potenciais
impactes junto de recetores sensíveis, ou seja, dar cumprimento à legislação vigente, prevenindo a
ocorrência de situações que possam prejudicar a saúde pública permitindo a verificação das previsões

efetuadas na avaliação de impactes, avaliar da eficácia das medidas mitigadoras e informar as
entidades licenciadora e fiscalizadoras do estado do ambiente na área.
O plano proposto deverá atingir os seguintes objetivos fundamentais:

 Aferição dos resultados obtidos no estudo de empoeiramento realizado na fase de
caracterização da situação de referência;

 Avaliação da eficácia das medidas minimizadoras dos impactes negativos;
 Avaliação da necessidade de implementação de novas medidas minimizadoras;
 Avaliação dos níveis de material particulado na área de influência da pedreira e seu significado
cumulativo face à existência de outras pedreiras em laboração na área.

5.2.5.2 Faseamento da Campanha
Deverá ser efetuada uma campanha no “ano zero” da implementação do projecto, com duração de 7
dias inclusive o período do fim-de-semana. As medições serão realizadas por períodos de 24 horas
com início às 0H00.

A caracterização da qualidade do ar na área de influência da pedreira terá as seguintes fases
fundamentais:
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 Inventário de Emissões;

 Caracterização a Nível Local da Qualidade do Ar.

O inventário das fontes de emissão será construído sobre a base das fontes emissoras pré-existentes
no domínio em estudo. Sobre esta base o inventário será construído segundo uma metodologia “topdown” aplicada de forma genérica para todo o domínio.

Esta metodologia será corrigida segundo um procedimento combinado top-down/botton up para as
emissões esperadas para as infraestruturas viárias significativas existentes na envolvente.

A inventariação das emissões decorrentes das fontes pontuais está dependente dos dados a

disponibilizar por essas mesmas fontes identificadas pela empresa habilitada a realizar as medições e
pelos dados de tráfego disponíveis.

A caracterização ao nível local envolverá a execução de amostragens de partículas na envolvente das
pedreiras às quais reporta o estudo. A fração das partículas a ser analisada é a fração com um
diâmetro inferior a 10 m (PM10).

Paralelamente serão realizadas medições de parâmetros meteorológicos locais.

5.2.5.3 Locais de Amostragem

Os locais de amostragem para realizar as medições de poeiras serão os mesmos locais definidos pelo
Estudo de Empoeiramento, junto aos recetores sensíveis e de forma a permitir avaliar da componente
cumulativa em relação a outras pedreiras na zona.

Serão realizadas amostragens junto dos recetores sensíveis apontados no estudo de empoeiramento
realizado na caracterização da situação de referência durante um período de 7 dias incluindo o fim-desemana, com períodos de 24 horas com início às 0H00.

Os locais de amostragem deverão garantir os seguintes pressupostos:

 Condições de segurança que salvaguardem a integridade do equipamento;
 Proximidade de fornecimento de energia elétrica;
 Zona sem obstruções à livre passagem do ar.
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A legislação em vigor em termos de qualidade do ar é o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro,

alterado pelo Decreto-Lei n.º 43/2015, de 27 de março, o qual serve de base para a monitorização
neste descritor e tem como objetivo visar evitar ou limitar os efeitos nocivos de determinados poluentes
atmosféricos com as partículas em suspensão (PM10) sobre a saúde humana e sobre o ambiente.

Deste modo, este diploma define os Valores Limite e Limiares de Alerta para as concentrações dos

poluentes na atmosfera, define os métodos e critérios de avaliação das concentrações dos poluentes
atmosféricos e define as normas de informação ao público.

Os locais de amostragem deverão ser localizados junto dos recetores mais sensíveis mais próximos da
pedreira.

5.2.5.4 Parâmetros a monitorizar
No que respeita aos parâmetros a monitorizar, as poeiras em suspensão são as mais nefastas para a
saúde humana (PM10), pelo que deverá ser este parâmetro a monitorizar enquadrado pelo disposto no
Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 43/2015, de 27 de março,

conjugado com uma avaliação de outros parâmetros de carácter meteorológico (temperatura, regime de
ventos e humidade relativa do ar).

5.2.5.5 Periodicidade e Número de amostragens
A periodicidade das amostragens deverá seguir o disposto pelo Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de
setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 43/2015, de 27 de março, devendo assumir, pelo menos, um

carácter bienal nos períodos mais secos do ano. A duração da campanha de amostragem deverá ser

de, pelo menos 7 dias contínuos, incluindo o fim-de-semana de modo a obter informação sobre a
qualidade do ar, que não seja apenas proveniente da pedreira em estudo.

Deverá ser efetuada uma campanha no “ano zero” da implementação do projecto, com duração de 7
dias, dado que a medição efetuada para caracterização da situação de referência assumiu um carácter

pontual de um dia de medição. Será, portanto, recomendável seguir, na fase de início do projecto, os

preceitos definidos pelo disposto no Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 43/2015, de 27 de março.

No caso de se verificarem emissões dos poluentes atmosféricos próximos dos valores limite deverá ser
aumentada a periodicidade.
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5.2.5.6 Técnica analítica

As técnicas de ensaio a usar são as referidas e descritas na EN 12341 relativa à qualidade do ar

baseando-se este método na recolha num filtro da fração PM10 de partículas em suspensão do
ambiente e na posterior determinação da massa gravimétrica. O método de amostragem vem descrito

na EN 12341 “Qualidade do ar- procedimento de ensaio no terreno para demonstrar a equivalência da

referência dos métodos de amostragem para a fração PM10 de partículas em suspensão”, descrito no
Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 43/2015, de 27 de março.

5.2.5.7 Interpretação e Apresentação dos Resultados

A interpretação dos resultados obtidos deverá ter em consideração os valores limite indicados no anexo

III, 1ª fase até 2010 disposto no Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 43/2015, de 27 de março.

Se os níveis de concentração de poeiras ultrapassarem os valores limites estimados na legislação

referida, devem ser adotadas medidas minimizadoras complementares às que entretanto tivessem sido
adotadas, sendo a sua eficácia avaliada nas campanhas subsequentes.

Ao longo de cada ano de cada campanha de monitorização deverão ser produzidos relatórios técnicos

de campanha para apresentação à autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) incluindo
relatórios sectoriais de cada campanha e um relatório anual com avaliação global dos resultados
obtidos sobre a qualidade do ar na área de influência da pedreira.

5.3

CORTINA ARBÓREA

Deverá ser efetuada uma análise semestral da cortina arbórea prevista no Plano de Pedreira com vista
à verificação do seu estado e de eventuais ações de manutenção.

As eventuais intervenções de beneficiação ou extensão da cortina arbórea prevista no Plano de

Pedreira deverão constar do relatório anual a remeter à autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental
(AIA).
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5.4

RESÍDUOS INDUSTRIAIS

Instalação de um separador de hidrocarbonetos, devidamente dimensionado, para tratar todas as
águas oleosas produzidas na pedreira (locais de manutenção de viaturas e de armazenamento de óleos
novos e usados);

Impermeabilização do local para lubrificação/manutenção de máquinas e viaturas, com drenagem das
águas de lavagem e pluviais para o separador de hidrocarbonetos;

Acondicionamento e armazenamento temporário dos resíduos perigosos (óleos usados, filtros de óleo,

baterias e materiais absorventes contaminados por hidrocarbonetos), bem como dos óleos novos, em

local próprio e coberto, devidamente impermeabilizado e com a bacia de retenção ligada ao separador
de hidrocarbonetos;

Encaminhamento das águas e lamas oleosas do separador para um recetor devidamente autorizado;
Manutenção das viaturas em local adequado;
A empresa deverá proceder ao controlo e gestão de todos os resíduos produzidos pela pedreira e seus
anexos, de forma a serem cumpridas as condições impostas e aplicáveis pela legislação vigente.

5.4.1 Rede Hidrográfica

Serão efetuadas análises se houver suspeita de contaminação por entidade acreditada para o efeito.
Deverão ser respeitadas as regras para proteção dos recursos hídricos anteriormente descritas.

5.4.2 Vedação

Será efetuada uma análise semestral do estado de conservação da vedação periférica que deverá ser

implementada no perímetro da área da pedreira com vista à verificação do seu estado e de eventuais
acções de manutenção.

Os resultados obtidos serão expressos em relatório anual e enviado à autoridade de Avaliação de
Impacte Ambiental (AIA).
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5.4.3 Património

O Plano de Pedreira será acompanhado por um estudo arqueológico (em anexo ao Estudo de Impacte
Ambiental), se aplicável.

Propõe-se o acompanhamento arqueológico e emissão de relatório anual durante os dois primeiros
anos se as conclusões dos mesmos assim o apontarem, ou seja, se não se registar a ocorrência de
vestígios arqueológicos. Os dois primeiros anos serão o período de tempo em que se vão verificar os
trabalhos de movimentação de terras e decapagem de solos na área de exploração.

Desta forma, é proposto que durante os primeiros anos de laboração, após licenciamento, se faça um

relatório anual de acompanhamento arqueológico dos trabalhos da pedreira e que o mesmo seja
remetido à Autoridade de AIA.

5.4.4 Controlo da Exploração e Recuperação

De acordo com o Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro o controlo da Lavra será feito pelo RT. O
controlo da recuperação será efetuado pelo RT e assessorado por empresa contratada para o efeito.

5.4.5 Controlo da Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho

Será assegurado por uma empresa prestadora de serviços externos de Segurança, Higiene e Saúde no
Trabalho.
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5.5

CONCLUSÕES DO PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO

Concluída a descrição das medidas a monitorizar apresenta-se de seguida um quadro-resumo:
Quadro VIII – Resumo do Programa de Monitorização
Fatores a Monitorizar

Vegetação Existente

Vegetação Proposta

Acções a Realizar
Medidas cautelares de controlo da vegetação
existente a preservar.

Verificação do estado vegetativo das espécies
plantadas ou semeadas

Monitorização
Mensal realizada pelo Responsável Técnico
(RT) de colaboração com empresa contratada
para o efeito.
Mensal realizada pelo Responsável Técnico de
colaboração com empresa contratada para o
efeito.
Após a recuperação de cada fase, controlo
Mensal a realizar por empresa a contratar para
o efeito pelo período de dois anos.

Ruído Ambiental

No que se refere à realização de novas
medições, a periodicidade destas não deverá
ser superior a dois anos, e de imediato aquando
da utilização de novo equipamento
A realizar por empresa contratada para o efeito.

Qualidade da água e ar

Controlo mensal realizado pelo RT e diário
realizado pelo Encarregado.

Resíduos

Controlo relativo à produção, armazenagem,
triagem, transporte e destinos dos resíduos.

Controlo durante as operações. RT e diário
realizado pelo Encarregado.

Vedação

Verificação do seu estado de conservação.

Cortina Arbórea

Verificação do seu estado e de eventuais
acções de manutenção

Património

Acompanhamento arqueológico

Controlo da “Lavra” e Recuperação

As previstas nos Planos

Controlo do Ruído Ambiente,
Qualidade da Água e do Ar

Controlo da Saúde, Higiene e
Segurança no Trabalho

As previstas na Lei n.º 102/2009 de 10 de
Setembro e no Decreto – Lei n.º 162/90 de 22
de Maio
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Análise semestral pelo RT e mensal pelo
encarregado

Deverá ser efetuada uma análise semestral da
cortina arbórea
Dois primeiros anos de exploração.

Controlo mensal realizado pelo RT e diário
realizado pelo Encarregado.

Assegurada por empresa de segurança e
medicina do trabalho a contratar para o efeito.

6
6.1

METODOLOGIA DA RECUPERAÇÃO
CONSIDERAÇÕES GERAIS

O plano de recuperação da pedreira visa genericamente e tanto quanto possível a reconstituição das

características biofísicas próximas das originais, dentro dos limites possíveis e no contexto dos
condicionalismos que a própria exploração impõe.

Apesar dos aspetos negativos que uma exploração deste cariz acarreta em termos de ambiente, é

possível, apostando nos aspetos positivos, inverter esta situação. A pedra deve ser extraída de uma
forma orientada para, depois, tanto quanto possível, se recuperar à medida que se faz a exploração.

Assim, são descritas seguidamente as medidas cautelares a tomar e os trabalhos a executar de forma
a permitir a melhor reconstituição dos parâmetros biofísicos anteriormente analisados e descritos.

6.2

CONSTITUIÇÃO DE PARGAS DE SOLOS

A terra de cobertura que existe no local a escavar será “decapada” e acumulada formando-se “pargas
de solos” (local onde se armazenam os solos provenientes da decapagem do terreno). Prevê-se a
constituição de uma zona de pargas de solos localizada dentro da na zona de defesa de dez metros de
largura.

Localização das pargas de solos

Utilização das Pargas de Solos e Plano de Sementeiras

Figura 10 – Localização das pargas de solo

45/61

6.3

CONSTITUIÇÃO DA ESCOMBREIRA

A escombreiras está localizada a Oeste da zona de exploração – local indicado na Planta de
Zonamento, ocupando uma área total de aproximadamente de 1.627,57 m2.

O material que constitui a escombreira é composto por blocos de rocha granítica de má qualidade (sem

valor comercial) e por pontas de bloco. Em algumas zonas também podem existir sedimentos mais
finos, como terras provenientes da decapagem do terreno da zona de exploração.

O material a depositar na escombreira terá um teor de líquido mínimo ou mesmo praticamente
inexistente, aumentando durante a época de chuvas, devido ao material estar a descoberto.

Figura 11 – Localização das escombreiras – Planta do Zonamento e Planta da Fase de Exploração

Esta crescerá, tanto em área como em altura à medida que a exploração for decorrendo. Contudo,

quando forem vendidos ou cedidos entulhos, o volume da escombreira irá diminuir, uma vez que será
retirado material delas.

De qualquer forma, poderão ainda serem tomadas medidas adicionais para minorar o impacto da
escombreira sobre o meio ambiente, nomeadamente o impacto visual e também para garantir a
estabilidade dos taludes destas, de modo a não pôr em perigo a segurança dos trabalhadores:

1. Uma escombreira, se ultrapassar os 4 metros de altura, deverá ser vegetalizada de modo a

minimizar o seu impacte visual à distância, aumentando também o fator de segurança da
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própria escombreira, uma vez que a vegetação contribui para a estabilidade dos taludes
dificultando o seu ravinamento;

2. A deposição dos detritos numa escombreira, que muitas vezes é feita dum modo anárquico,

não tendo em atenção a instabilidade que se pode com isso provocar, terá que ser feita dum

modo ordenado, minimizando o risco de qualquer acidente que poderia ser fatal para os
trabalhadores da pedreira;

3. Apesar de ocorrer uma revegetação natural das escombreiras, a vegetalização das
escombreiras deverá ser antecipada fazendo-se uma sementeira pioneira de revestimento.

Este procedimento fará com que as escombreiras tenham um aspeto menos agreste e se
integre melhor na paisagem circundante;

4. A inclinação máxima nos taludes duma escombreira deverá ser de 1:2, garantindo-se assim
condições razoáveis de fixação para as plantas.

5. A pedreira encontra-se ladeada de uma mancha florestal (cortina arbórea) diminuindo o
impacto visual das escombreiras.

6. A escombreira possuem um índice de vazios elevado, uma vez que entre os blocos existirão
muitos espaços vazios. Em muitas situações estes espaços vazios serão aproveitados por
alguns mamíferos para abrigos e tocas (ex. coelhos, ratos).

6.4

ZONA DE ANEXOS E DE EXPEDIÇÃO (PARQUE DE BLOCOS)

As zonas de Anexos e Armazenamento de Matéria-prima (Parque de Blocos) estão localizadas no
sector Este da pedreira, junto do caminho de acesso à frente de exploração

As zonas de armazenamento de matéria-prima ocuparão uma área total aproximada de 1.711,89 m2.
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Figura 12 – Zona de Anexos e Armazenamento de Matéria-prima – Planta do Zonamento

6.5

RECONSTITUIÇÃO HIDROLÓGICA E PAISAGÍSTICA

6.5.1 Recuperação do terreno

Estes são os parâmetros em que a reconstituição encontra mais entraves, dadas as características da
exploração da pedreira. Com efeito, o termo da exploração deixaria no terreno uma grande escavação

rodeada por uma sucessão de paredes verticais de altura considerável se o seu enchimento não se
efetuasse de modo progressivo.

Para a recuperação da área ocupada pela pedreira adotou-se, de uma forma geral, pelo enchimento
até à cota aproximada de 332 m, sendo os taludes adoçados assim, a morfologia do terreno após a
recuperação fica próxima da morfologia original, mas a cotas mais baixas. Prevê-se que os volumes de

detritos, constituídos por rocha de diversas granulometrias sem valor comercial, produzidos pela
pedreira e armazenados nas escombreiras sejam suficientes para se proceder ao enchimento parcial
da escavação, mesmo que parte deles sejam vendidos para alvenaria.
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6.5.1 Regras para o enchimento da escavação

Os materiais utilizados no enchimento da escavação são os detritos decorrentes da exploração
devendo a sua deposição efetuar-se por camadas de granulometria decrescente na cavidade em

recuperação. Deste modo, os materiais mais finos das camadas superiores serão mais facilmente
meteorizados pelos agentes atmosféricos tornando-se mais rapidamente num substrato utilizável pelas

plantas de revestimento, até porque a terra disponível, e que será depositada sobre todos os outros
materiais (camada com cerca de 0,15 m), será certamente escassa.

6.6

RECONSTITUIÇÃO DA FLORA

6.6.1 Plantação

As espécies vegetais a utilizar na plantação encontram-se descritas nos quadro seguinte:
Quadro IX – Espécies vegetais para plantação
Zona

Plantação

Imagem

Carvalho Negral (Quercus
Plantação no patamar

pyrenaica)

Plantação no talude
Plantação na Escombreira
Plantação No Parque de Blocos
Plantação na Zona de Defesa
Plantação na Área Restante

Castanheiro Bravo (Castanea
sativa)
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Bordo (Acer pseudoplatanus)

Plantação no patamar
Plantação no talude
Plantação na Escombreira
Plantação No Parque de Blocos

Lódão-bastardo (Celtis
australis)

Plantação na Zona de Defesa
Plantação na Área Restante

Medronheiro (Arbutus unedo)
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Aveleira (Corylus avellana)
Plantação no patamar
Plantação no talude
Plantação na Escombreira
Plantação No Parque de Blocos
Plantação na Zona de Defesa
Plantação na Área Restante
Pilriteiro (Crataegus
monogyna)

Plantação no patamar
Plantação no talude
Plantação na Escombreira
Plantação No Parque de Blocos

Terebinto (Pistacia
terebinthus)

Plantação na Zona de Defesa
Plantação na Área Restante
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A plantação será efetuada em toda a área da pedreira para que, após a recuperação, a zona retome o
seu aspeto inicial. O compasso da plantação será de 5m x 5m, isto é, um pé por cada 25 metros
quadrados. As árvores deverão ser plantadas com 1 m de altura.

7
7.1

FASEAMENTO DA EXPLORAÇÃO E RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA
CONSIDERAÇÕES GERAIS

Os trabalhos de recuperação e reconstituição da paisagem vão ser realizados por fases, de forma
programada e gradual, evitando-se que estes prejudiquem o bom desenrolar da actividade extractiva
que se desenvolve paralelamente, como vem indicado a seguir.

7.2

FASEAMENTO DA EXPLORAÇÃO

A exploração está planeada em uma Fase de Exploração (ver Plano de Lavra). A zona de exploração

abrange uma área aproximada de 5.786,53 m2. Será desmontado um volume total de 36.225,77 m3 de
rocha granítica, com uma taxa de aproveitamento de 60 %:
O desmonte far-se-á até à cota do terreno 330 m.
A seguir vê-se os extratos das plantas representativas do faseamento da extração.

Fase de Exploração (Planta do Zonamento)

Planta da Fase da Exploração
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Perfis da Fase de Exploração

Figura 13 – Faseamento da Exploração

7.3

FASEAMENTO DA RECUPERAÇÃO

7.3.1 Considerações Gerais

A recuperação está planeada em duas Fases de Recuperação.

O material destinado à modelação do terreno provém das escombreiras (materiais inertes de diferentes
granulometrias) e das pargas de solos (terra viva).

7.3.2 1.ª Fase de Recuperação

Esta 1ª Fase de Recuperação visa recuperar a cavidade deixada pela exploração da Fase de
Exploração. Será efetuada a Modelação do terreno com o enchimento parcial da escavação.

Durante esta Fase as Zonas de Defesa deverão estar arborizadas, tal como descrito no Plano de Lavra.

7.3.3 2ª Fase de Recuperação

Nesta fase serão recuperadas as restantes zonas: Zonas de Expedição, Escombreira e Área restante.
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1ª Fase (Modelação da Fase de Exploração)

2ª Fase (Plano de Sementeiras)

2ª Fase (Plano de Plantações)

Figura 14 – Fases da Recuperação da Pedreira
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Figura 15 – Perfis Recuperação Final da Pedreira

7.4

METODOLOGIA DA EXPLORAÇÃO/RECUPERAÇÃO

1.

Desmonte das “cristas”, dos degraus superiores com recurso ao seu “desbaste” com os martelos

A exploração/recuperação será realizada pondo-se em prática as seguintes acções:

2.
3.

dos compressores, ou explosivos para permitir a sua ocultação completa com os inertes
provenientes das escombreiras, situação ilustrada nos perfis de recuperação e/ou modelação;

Na modelação do terreno, procede-se ao preenchimento das cavidades com inertes, em cerca de

2 m de altura, com decrescimento de granulometrias da base para o topo;

Posteriormente procede-se à mobilização do solo (ripagem), à retirada dos equipamentos e

contentores;
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4.
5.

6.
7.

8

Finalmente reconstitui-se o solos com o espalhamento de 0,15 m de terras provenientes das

pargas de solos, com granulometria fina (< 2 mm);

Posteriormente procede-se às fertilizações, com o espalhamento e mistura com o solo de estrume

de vaca à razão de 2,5 kg/m2 ou com adubo binário N.P.K. 10:20:0, tipo Fosfonitro 120 ou
equivalente, à razão de 15 g/m2 ou estrume de vaca bem curtido (2,5 kg/m2) outro orgânico;

No final procede-se à plantação de pés de espécies vegetais, mencionadas Quadro IX, com

aproximadamente 1 m de altura;

Deverá ser feita a manutenção das zonas recuperadas durante um período de 2 anos.

DESMANTELAMENTO DE INSTALAÇÕES

As instalações sociais e de apoio previstas para a pedreira são compostas por:
 Contentor armazém;
 Contentor oficina;

 Contentor sanitário dotado de fossa séptica.

Na fase de encerramento da pedreira, estas instalações serão retiradas e transportadas por camiões
para as instalações das empresas onde foram alugados ou serão vendidas.

Os recursos humanos afectos à pedreira serão reencaminhados para outras pedreiras e unidades de
transformação de pedra existentes próximas da pedreira ou da área geográfica da sede da empresa

Os equipamentos móveis existentes na pedreira serão objeto de comercialização por parte da empresa,
ou remobilizados para outras pedreiras ou unidade industriais.

Durante a Fase de Encerramento da exploração ficará na pedreira uma pá carregadora, para fazer face
às necessidades das operações inerentes ao processo de fecho. Após o fecho da exploração não
restará na área qualquer equipamento móvel, nem material nas escombreiras (que estarão
recuperadas).
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9

MEDIÇÕES E ORÇAMENTOS
Áreas

Talude (m²)
Patamar (m²)
Escombreira
Parque de Blocos
Zona defesa
Área Restante
Total (m²)

Quadro X – Quadro resumo das áreas a recuperar
1ª Fase de Recuperação
5.786,53
15.856,98
21.643,52
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-

2ª Fase de Recuperação
1.627,57
1.711,89
7.967,02
11.306,48

-

Total Recuperado
5.786,53
1.627,57
1.711,89
15.856,98
7.967,02
32.950,00

-

9.1.1 1ª e 2.ª Fase de Recuperação
Quadro XI - Medições da 1ª e 2.ª Fase de Recuperação
Medições

1ª Fase de Recuperação
Quantidades

1. Desmonte de cristas dos degraus superiores (m)

219,00

2. Modelação do terreno (entulhamento parcial) (m3)

5.786,53

3. Mobilização do solo (ripagem) (m²)

21.643,52

4. Espalhamento de terra (m3=m² x m)

21.643,52

Fator

Totais

Quantidades

Fator

219,00
2,00

0,15

2,00

21.643,52

11.306,48

3.246,53

11.306,48

0,15

1.695,97
-

54,11

11.306,48

-

-

-

-

231,46

231,46

-

-

9. Plantação na Escombreira

-

-

65

65,10

10. Plantação No Parque de Blocos

-

-

68

68,48

634,28

634,28

-

-

-

-

319

318,68

43.287,04

11.306,48

7. Plantação no talude,
8. Plantação no patamar

11. Plantação na Zona de Defesa
12. Plantação na Área Restante
13. Manutenção das zonas recuperadas (m²/ano)

21.643,52

2,50

11.306,48

21.643,52

Totais
-

11.573,07

5. Aquisição de terra (m3)
6. Fertilizações (ton=m² x kg/1000)

2ª Fase de Recuperação

2,00
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2,50

2,00

28,27

22.612,96

Quadro XII - Orçamentos da 1ª e 2.ª Fase de Recuperação
Medições
1. Desmonte de cristas dos degraus superiores (m)

Quantidades

Preços Unitários

Importância

Quantidades

219,00

0,30 €

65,70 €

21.643,52

0,12 €

2. Modelação do terreno (entulhamento parcial) (m3)

11.573,07

4. Espalhamento de terra (m =m² x m)

3.246,53

3. Mobilização do solo (ripagem) (m²)
3

5. Aquisição de terra (m )
3

1ª Fase de Recuperação

Total

Preços Unitários

Importância

-

0,30 €

- €

2.597,22 €

11.306,48

0,12 €

1.356,78 €

3.954,00 €

- €

-

2,50 €

- €

- €

0,41 €

4.700,00 €

0,41 €

1.318,46 €

2,50 €

2ª Fase de Recuperação

-

0,41 €

1.695,97

0,41 €

- €

688,76 €

65,70 €

4.700,00 €

2.007,22 €

6. Fertilizações (ton=m² x kg/1000)

54,11

85,70 €

4.637,12 €

28,27

85,70 €

2.422,41 €

7.059,54 €

8. Plantação no patamar

231,46

1,00 €

231,46 €

-

1,00 €

- €

231,46 €

-

1,00 €

- €

68,48 €

68,48 €

7. Plantação no talude

9. Plantação na Escombreira

10. Plantação No Parque de Blocos
11. Plantação na Zona de Defesa
12. Plantação na Área Restante

13. Manutenção das zonas recuperadas (m²/ano)

-

1,00 €

-

1,00 €

- €
- €

65

634,28

1,00 €

634,28 €

43.287,04

0,10 €

4.328,70 €

-

1,00 €

Total

-

- €

18.512,95 €
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1,00 €

- €

1,00 €

65,10 €

-

1,00 €

- €

22.612,96

0,10 €

68

1,00 €

319

1,00 €

Total

318,68 €

2.261,30 €

7.181,51 €

- €

65,10 €

634,28 €

318,68 €

6.590,00 €
25.694,46

10 ORÇAMENTAÇÃO TOTAL DA RECUPERAÇÃO

Foi considerado um custo de 500 € para transporte de todas as infraestruturas da pedreira
(contentores, compressores, etc).

O valor da remoção de resíduos foi atribuído um custo de 120 €, sendo este um valor estimado para a
remoção de resíduos por uma empresa acreditada para o efeito.

Quadro XIII – Resumo dos orçamentos para cada Fase de Recuperação
1ª Fase de Recuperação

Fases

Custo

18.512,95 €

2ª Fase de Recuperação

7.181,51 €

Remoção das Instalações
Remoção dos Resíduos

500,00 €

120,00 €

Total

26.314,46 €

10.1.1 Calendarização do Faseamento da Exploração/Recuperação

Previsão temporal da exploração está estimada em 30,19 anos (ver ponto 8.7 do Plano de Lavra).
Quadro XIV – Resumo da Exploração/Recuperação, prazos de execução e respetivos custos.

1ª Fase

Fases da Exploração

Área (m²)
Produção mensal (m3)
Duração (anos)
Final fase exploração

5.786,53
60
30,2
2045

Área (m²)

2ª Fase

Duração (anos)
Final fase exploração

Fim da Exploração

Área Total (m²)
Talude (m²)
Patamar (m²)
Escombreira
Parque de Blocos
Zona defesa
Área Restante

21.643,518
5.786,534
15.856,984
-

Talude (m²)

-

Área Total (m²)

Produção mensal (m3)

Área Total de exploração
(m²)

Fases da Recuperação

5.786,53
2045

Patamar (m²)
Escombreira
Parque de Blocos
Zona defesa
Área Restante
Manutenção da Área
recuperada
Área Total
Recuperada (m²)
Fim do prazo de
execução
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Prazos de
Recuperação

Custos

2045-2047

18.512,95 €

2045-2047

7.181,51 €

11.306,48
1.627,57
1.711,89
7.967,02

2047-2049

32.950,00
2049

Custo Total

26.314,46 €

11 CAUÇÃO

No que se refere ao cálculo do valor da caução, é utilizada uma nova fórmula de cálculo referida no
Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro, Art.º 52, que se baseia na prestação de caução em função
das áreas afectas (excluem-se as áreas virgens e as já recuperadas):

X  Ctrec  (Ctrec : Atl)  (Avg  Arec)
A “Pedreira de Mondim” deve ser considerada, face ao Decreto – Lei 340/2007, como uma pedreira de
classe 2.

Após os 3 (três) primeiros anos – Programa Trienal (sendo definido como o programa contendo a
descrição dos trabalhos de exploração e recuperação paisagística para três anos, em execução do
plano de pedreira aprovado) o valor da caução deverá ser revisto.
Para os 3 (três) primeiros anos:




Área de exploração: Fase de Exploração;

Área não mexida: 15.856,98 m2. Considera-se que toda a área de defesa não seja mexida.
Áreas recuperadas ou em recuperação: 0 (zero) m2.

Quadro XV – Determinação do Valor de Caução
Ctrec= Custo Total do Projecto Aprovado para a execução do PARP

Avg = área licenciada não mexida à data do cumprimento do respetivo programa trienal
Atl = área total licenciada (m²)

26.314,46 €
15.856,98
32.950,00

Arec = Área explorada já recuperada (m²)
X = Valor da caução

13.650,79 €

Com base no quadro anterior propõe-se que seja aplicada à empresa responsável pela exploração da
Pedreira em estudo a caução de 13.650,79 €.
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ANEXOS 3
PARECER ICNF

ANEXOS 4
MATRIZ IMPACTES

PATRIMÓNIO
ARQUEOLÓGICO

AFETAÇÃO DA ARQUEOLOGIA

QUALIDADE DO AR

CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS

RUÍDO AMBIENTAL
SÓCIO-ECONOMIA
VIBRAÇÕES

EMPOEIRAMENTO

DEMOGRAFIA

INSTABILIDADE EM EDIFÍCIOS

EFEITOS SISMICOS NA
LABORAÇÃO DA PEDREIRA

ALTERAÇÃO PERFIS TERRENO

VIAS DE COMUNICAÇÃO
E TRÁFEGO

INCREMENTO DA CIRCULAÇÃO
DE VIATURAS NAS VIAS

CLIMA

ALTERAÇÃO PARÂMETROS

REMOÇÃO E COMPACTAÇÃO
REDE SUPERFICIAL

NÃO OCORREM IMPACTES

NÃO OCORREM IMPACTES

PAISAGEM

DEGRADAÇÃO DA PAISAGEM

DERRAMES

CONFLITOS COM FIGURAS DE
ORDENAMENTO EM VIGOR

NÃO OCORREM IMPACTES

POUCO

MODERADAMENTE

CUMULATIVO

MUITO

INDIRETO

ORDEM

DIRETO

PERMANENTE

DURAÇÃO

TEMPORÁRIO

BAIXA

MODERADA

ELEVADA

POUCO SIGNIFCATIVO

SIGNIFICATIVO

SIGNIFICATIVO

POSITIVO

INCERTO

MUITO

NÃO OCORREM IMPACTES

QUALIDADE DA ÁGUA

DESTRUIÇÃO HABITATS

ORDENAMENTO DO
TERRITÓRIO

NÃO OCORREM IMPACTES

REDE SUBTERRÂNEA

BIOLOGIA E ECOLOGIA

RESÍDUOS INDUSTRIAIS

MAGNITUDE

ECONOMIA LOCAL

SISMICIDADE

RECURSOS HÍDRICOS

SIGNIFICADO

RUÍDO EMITIDO PELOS
EQUIPAMENTOS

REMOÇÃO DE
SOLOS/ALTERAÇÃO DE RELEVO

PEDOLOGIA

NATUREZA

MOVIMENTO DA MAQUINARIA

GEOLOGIA

GEOMORFOLOGIA

PROVÁVEL

IMPACTES

PROBABILIDADE

CERTO

AMBIENTAIS

REVERSÍVEL

DESCRITORES

IRREVERSÍVEL

REVERSIBILIDADE

CARACTERÍSTICAS DOS IMPACTES – FASE PREPARATÓRIA

NEGATIVO

Quadro 5.6. MATRIZ DE IMPACTES – FASE PREPARATÓRIA

PATRIMÓNIO
ARQUEOLÓGICO

AFECTAÇÃO DAS ESTRUTURAS
ARQUEOLÓGICAS NA ÁREA

QUALIDADE DO AR

CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS

RUÍDO AMBIENTAL
SÓCIO-ECONOMIA
VIBRAÇÕES

EMPOEIRAMENTO

DEMOGRAFIA

INSTABILIDADE EM EDIFÍCIOS

EFEITOS SISMICOS NA
LABORAÇÃO DA PEDREIRA

ALTERAÇÃO PERFIS TERRENO

VIAS DE COMUNICAÇÃO E
TRÁFEGO

INCREMENTO DA CIRCULAÇÃO
DE VIATURAS NAS VIAS

CLIMA

ALTERAÇÃO PARÂMETROS

REMOÇÃO E COMPACTAÇÃO
REDE SUPERFICIAL

NÃO OCORREM IMPACTES

PAISAGEM

DEGRADAÇÃO DA PAISAGEM

DERRAMES

CONFLITOS COM FIGURAS DE
ORDENAMENTO EM VIGOR

NÃO OCORREM IMPACTES

POUCO

MODERADAMENTE

CUMULATIVO

MUITO

ORDEM

INDIRECTO

PERMANENTE

DURAÇÃO

TEMPORÁRIO

BAIXA

MODERADA

ELEVADA

POUCO SIGNIFCATIVO

SIGNIFICATIVO

NEGATIVO

INCERTO

PROVÁVEL

CERTO

POSITIVPO

NÃO OCORREM IMPACTES

REDE SUBTERRÂNEA

DESTRUIÇÃO HABITATS

ORDENAMENTO DO
TERRITÓRIO

NÃO OCORREM IMPACTES

QUALIDADE DA ÁGUA

BIOLOGIA E ECOLOGIA
RES. INDUSTRIAIS

NÃO OCORREM IMPACTES

ECONOMIA LOCAL

SISMICIDADE

RECURSOS HÍDRICOS

MAGNITUDE

RUÍDO EMITIDO PELOS
EQUIPAMENTOS

REMOÇÃO DE SOLOS/GRANITO

PEDOLOGIA

SIGNIFICADO

MOVIMENTO DA MAQUINARIA

GEOLOGIA

GEOMORFOLOGIA

NATUREZA

IMPACTES

REVERSÍVEL

AMBIENTAIS

IRREVERSÍVEL

DESCRITORES

PROBABILIDADE

MUITO SIGNIFICATIVO

REVERSIBILIDADE

CARACTERÍSTICAS DOS IMPACTES – FASE DE EXPLORAÇÃO

DIECTO

Quadro 5.7. MATRIZ DE IMPACTES – FASE DE EXPLORAÇÃO

Quadro 5.8. MATRIZ DE IMPACTES – FASE DE DESATIVAÇÃO

PATRIMÓNIO
ARQUEOLÓGICO

AFETAÇÃO DAS ESTRUTURAS
ARQUEOLÓGICAS NA ÁREA

QUALIDADE DO AR

CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS

RUÍDO AMBIENTAL
SÓCIO-ECONOMIA
VIBRAÇÕES

EMPOEIRAMENTO

MOVIMENTO DA MAQUINARIA
RUÍDO EMITIDO PELOS
EQUIPAMENTOS

NÃO OCORREM IMPACTES

NÃO OCORREM IMPACTES

ECONOMIA LOCAL
DEMOGRAFIA

INSTABILIDADE EM EDIFÍCIOS

NÃO OCORREM IMPACTES

GEOLOGIA

REMOÇÃO DE SOLOS/GRANITO

NÃO OCORREM IPACTES NEGATIVOS NESTA FASE. O RECURSO NATURAL FOI JÁ REMOVIDO NAS FASES ANTERIORES

SISMICIDADE

EFEITOS SISMICOS NA
DESATIVAÇÃO DA PEDREIRA

NÃO OCORREM IMPACTES

GEOMORFOLOGIA

ALTERAÇÃO PERFIS TERRENO

VIAS DE COMUNICAÇÃO E
TRÁFEGO

INCREMENTO DA CIRCULAÇÃO
DE VIATURAS NAS VIAS

CLIMA

ALTERAÇÃO PARÂMETROS

PEDOLOGIA

RECURSOS HÍDRICOS
BIOLOGIA E ECOLOGIA

RESÍDUOS INDUSTRIAIS
PAISAGEM

ORDENAMENTO DO
TERRITÓRIO

REMOÇÃO E COMPACTAÇÃO
REDE SUPERFICIAL

NÃO OCORREM IMPACTES

REDE SUBTERRÂNEA

QUALIDADE DA ÁGUA

DESTRUIÇÃO DE HABITATS
DERRAMES

DEGRADAÇÃO DA PAISAGEM

CONFLITOS COM FIGURAS DE
ORDENAMENTO EM VIGOR

NÃO OCORREM IMPACTES

POUCO

MODERADAMENTE

CUMULATIVO

MUITO

INDIRECTO

ORDEM

DIECTO

PERMANENTE

DURAÇÃO

TEMPORÁRIO

BAIXA

MODERADA

MAGNITUDE

ELEVADA

POUCO SIGNIFCATIVO

SIGNIFICATIVO

SIGNIFICADO

MUITO SIGNIFICATIVO

POSITIVPO

NATUREZA

NEGATIVO

INCERTO

PROVÁVEL

IMPACTES

PROBABILIDADE

CERTO

AMBIENTAIS

REVERSÍVEL

DESCRITORES

IRREVERSÍVEL

REVERSIBILIDADE

CARACTERÍSTICAS DOS IMPACTES – FASE DE DESACTIVAÇÃO

ANEXOS 5

TABELAS ECOLOGIA E BIOLOGIA

Quadro 1. Listagem relativa às espécies vegetais encontradas no interior da exploração, bem como, na sua envolvência, considerando a
bibliografia consultada e os trabalhos de campo executados.
Divisão

SubDivisão

Classe

Família

Género

Restritivo

Autor
Espécie

LU

Nat
Lu

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Magnoliopsida

Fabaceae

Acacia

dealbata

Link

Lu

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Magnoliopsida

Caryophyllaceae

Agrostemma

githago

L.

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Liliopsida

Poaceae

Agrostis

truncatula

Parl.

subsp.

commista

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Liliopsida

Poaceae

Agrostis

sp.

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Liliopsida

Poaceae

Anthoxanthum

aristatum

Boiss.

subsp.

aristatum

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Magnoliopsida

Ericaceae

Arbutus

unedo

L.

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Magnoliopsida

Caryophyllaceae

Arenaria

montana

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Magnoliopsida

Asteraceae

Arnoseris

minima

PTERIDOPHYTA

Filicophytina

Filicopsida

Aspleniaceae

Asplenium

sp.

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Liliopsida

Poaceae

Avenula

sp.

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Magnoliopsida

Betulaceae

Betula

sp.

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Magnoliopsida

Ericaceae

Calluna

vulgaris

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Magnoliopsida

Ericaceae

Calluna

sp.

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Liliopsida

Cyperaceae

Carex

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Magnoliopsida

Asteraceae

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Magnoliopsida

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Directiva
Habitats

Conv.
Berna

Legislação
Nacional

Naturalidade

I

introduzida

Exótica

Lu

I

introduzida

Exótica

Lu

N

autóctone

Lu

N

autóctone

Lu

N

autóctone

Lu

N

autóctone

Lu

N

autóctone

(L.) Hull

Lu

N

autóctone

distachya

Desf.

Lu

N

autóctone

Centaurea

cyanus

L.

Lu

I

introduzida

Asteraceae

Centaurea

micrantha

Hoffmanns.
& Link

Lu

PI

Liliopsida

Orchidaceae

Cephalanthera

longifolia

(L.) Fritsch

Lu

N

autóctone

Magnoliopsida

Asteraceae

Chrysanthemum

segetum

L.

Lu

I

introduzida

L.

subsp.

Infraespecie

Autor
Infraespecie

Comentários

(L.)
Schweigg.
& K?rte

Infrarank

montana

Castrov. &
Charpin

Nome Vulgar

medronheiro,
êrvodo,
ervedeiro,
medronho

torga

Exótica

Exótica

pampilho-dassearas

Divisão

SubDivisão

Classe

Família

Género

Restritivo

Autor
Espécie

LU

Nat
Lu

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Magnoliopsida

Lamiaceae

Clinopodium

vulgare

L.

Lu

N

autóctone

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Liliopsida

Poaceae

Corynephorus

canescens

(L.)
P.Beauv.

Lu

N

autóctone

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Magnoliopsida

Crassulaceae

Crassula

tillaea

Lest.-Garl.

Lu

N

autóctone

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Magnoliopsida

Scrophulariaceae

Cymbalaria

PTERIDOPHYTA

Filicophytina

Filicopsida

Athyriaceae

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Magnoliopsida

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

SPERMATOPHYTA

Infrarank

Infraespecie

Autor
Infraespecie

Directiva
Habitats

Conv.
Berna

Legislação
Nacional

Comentários

Naturalidade

Nome Vulgar

clinopódio

muralis

G.Gaertn.,
B.Mey. &
Scherb.

subsp.

muralis

Lu

I

introduzida

Cystopteris

fragilis

(L.) Bernh.

subsp.

fragilis

Lu

N

autóctone

Fabaceae

Cytisus

scoparius

(L.) Link

subsp.

scoparius

Lu

N

autóctone

Magnoliopsida

Fabaceae

Cytisus

striatus

(Hill)
Rothm.

Lu

N

autóctone

Magnoliophytina

Magnoliopsida

Thymelaeaceae

Daphne

gnidium

L.

Lu

N

autóctone

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Magnoliopsida

Caryophyllaceae

Dianthus

langeanus

Willk.

Lu

PI

autóctone

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Liliopsida

Orchidaceae

Epipactis

tremolsii

Pau

Lu

N

autóctone

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Magnoliopsida

Ericaceae

Erica

arborea

L.

Lu

N

autóctone

urze-branca

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Magnoliopsida

Ericaceae

Erica

cinerea

L.

Lu

N

autóctone

queiró

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Magnoliopsida

Myrtaceae

Eucalyptus

globulus

Labill.

introduzida

eucalipto

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Magnoliopsida

Fabaceae

Genista

sp.

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Magnoliopsida

Caryophyllaceae

Herniaria

lusitanica

Chaudhri

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Magnoliopsida

Caryophyllaceae

Holosteum

umbellatum

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Magnoliopsida

Hypericaceae

Hypericum

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Magnoliopsida

Oleaceae

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Liliopsida

Juncaceae

subsp.

lusitanica

Lu

PI

autóctone

L.

Lu

N

autóctone

linariifolium

Vahl

Lu

N

autóctone

Jasminum

fruticans

L.

Lu

N

autóctone

Juncus

sp.

Arqueófito

ruínas

chamiça,
escova,
giesteira-dasvassouras,
giesta-armela,
giesta-amarela

Endémica da
Península
Ibérica

giesteiras-dasserras, maias,
giesta-negral
trovisco,
gorreiro,
trovisqueira,
lauréola-macha

asmineiro-domonte,
jasmineiro-docampo

Divisão

SubDivisão

Classe

Família

Género

Restritivo

Autor
Espécie

Infrarank

Infraespecie

Autor
Infraespecie

LU

Nat
Lu

Directiva
Habitats

Conv.
Berna

Legislação
Nacional

Comentários

Naturalidade
Endémica da
Península
Ibérica

Nome Vulgar

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Magnoliopsida

Scrophulariaceae

Linaria

saxatilis

(L.) Chaz.

Lu

PI

autóctone

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Magnoliopsida

Asteraceae

Logfia

minima

(Sm.)
Dumort.

Lu

N

autóctone

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Magnoliopsida

Caprifoliaceae

Lonicera

etrusca

Santi

Lu

N

autóctone

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Magnoliopsida

Lamiaceae

Mentha

sp.

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Magnoliopsida

Euphorbiaceae

Mercurialis

ambigua

L.f.

Lu

N

autóctone

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Liliopsida

Poaceae

Mibora

minima

(L.) Desv.

Lu

N

autóctone

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Liliopsida

Poaceae

Micropyrum

tenellum

(L.) Link

Lu

N

autóctone

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Magnoliopsida

Scrophulariaceae

Misopates

orontium

(L.) Raf.

Lu

N

autóctone

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Magnoliopsida

Caryophyllaceae

Moehringia

pentandra

Gay

Lu

N

autóctone

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Magnoliopsida

Scrophulariaceae

Odontites

vernus

(Bellardi)
Dumort.

Lu

N

autóctone

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Liliopsida

Liliaceae

Ornithogalum

sp.

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Magnoliopsida

Fabaceae

Ornithopus

perpusillus

L.

Lu

N

autóctone

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Magnoliopsida

Urticaceae

Parietaria

judaica

L.

Lu

N

autóctone

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Magnoliopsida

Oleaceae

Phillyrea

angustifolia

L.

Lu

N

autóctone

lentisco,
lentiscobastardo,
aderno-defolhas-estreitas

SPERMATOPHYTA

Coniferophytina

Pinopsida

Pinaceae

Pinus

pinaster

Aiton

Lu

I/N

autóctone

pinheiro-bravo

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Magnoliopsida

Anacardiaceae

Pistacia

therebinthus

L.

Lu

N

autóctone

cornalheira

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Liliopsida

Poaceae

Poa

bulbosa

L.

Lu

N

autóctone

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Magnoliopsida

Polygonaceae

Polygonum

persicaria

L.

Lu

N

autóctone

erecta

(L.)
Raeusch.

Lu

N

autóctone

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Magnoliopsida

Rosaceae

Potentilla

madressilva

barredoiro,
basalho, urtigamorta

focinho-derato

alfavaca-decobra,
parietária,
pulitária

serradela-miúda

cinco-em-rama,
tomentilha,
potentilha

Divisão

SubDivisão

Classe

Família

Género

Restritivo

Autor
Espécie

Infrarank

Infraespecie

PTERIDOPHYTA

Filicophytina

Filicopsida

Hypolepidaceae

Pteridium

aquilinum

(L.) Kuhn

subsp.

aquilinum

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Magnoliopsida

Fagaceae

Quercus

robur

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Magnoliopsida

Fagaceae

Quercus

suber

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Magnoliopsida

Ranunculaceae

Ranunculus

sp.

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Magnoliopsida

Rubiaceae

Rubia

peregrina

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Magnoliopsida

Rosaceae

Rubus

sp.

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Magnoliopsida

Polygonaceae

Rumex

sp.

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Liliopsida

Liliaceae

Ruscus

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Magnoliopsida

Salicaceae

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Magnoliopsida

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

SPERMATOPHYTA

LU

Nat
Lu

Lu

N

autóctone

L.

Lu

N

autóctone

carvalho-roble,
carvalhoalvarinho

L.

Lu

N

autóctone

sobreiro,
sobreira

L.

Lu

N

autóctone

ruiva-brava,
raspa-língua,
granza-brava

aculeatus

L.

Lu

N

Salix

atrocinerea

Brot.

Lu

N

autóctone

Caryophyllaceae

Scleranthus

annuus

L.

Lu

N

autóctone

Magnoliopsida

Crassulaceae

Sedum

caespitosum

(Cav.) DC.

Lu

N

autóctone

Magnoliophytina

Magnoliopsida

Fabaceae

Spartium

junceum

L.

Lu

I

introduzida

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Magnoliopsida

Caryophyllaceae

Spergula

arvensis

L.

Lu

N

autóctone

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Magnoliopsida

Fabaceae

Ulex

europaeus

L.

Lu

N

autóctone

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Magnoliopsida

Crassulaceae

Umbilicus

rupestris

(Salisb.)
Dandy

Lu

N

autóctone

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Magnoliopsida

Valerianaceae

Valerianella

locusta

(L.) Laterr.

Lu

N

autóctone

SPERMATOPHYTA

Magnoliophytina

Magnoliopsida

Caprifoliaceae

Viburnum

tinus

L.

Lu

N

autóctone

subsp.

subsp.

europaeus

locusta

Autor
Infraespecie

Directiva
Habitats

Conv.
Berna

Legislação
Nacional

DL
169/2001

V

Comentários

Naturalidade

Nome Vulgar
feto-ordinário,
feto-dos-montes

gilbardeira,
erva-dosvasculhos
borrazeirapreta,
borrazeira,
salgueiro-preto

autóctone

Exótica

Endémica da
Península
Ibérica

tojo, tojo-arnal
orelha-demonge,
cachilro,
umbigo-devénus,
sombrerinhodos-telhados,
conchelo

folhado

Quadro 2. Listagem relativa à avifauna encontrada no interior da exploração, bem como, na sua envolvência, considerando a bibliografia consultada
e os trabalhos de campo executados.

Madeira

NT

LC

LC2

LC2

Res

0-4

II

NT

Ptyonoprogne rupestris (Scopoli, 1769)

LC

LC2

LC2

Res

0-4

II

NT

Hirundo rustica (Linnaeus, 1758)

LC

LC2

LC2

MigRep

0-4

II

NT

Delichon urbicum (Linnaeus, 1758)

LC

LC2

LC2

MigRep

0-4

II

NT§

LC2

LC2

Res/Vis

0-4

II

NT

NT

NT

LC2

LC2

Res/Vis

0-4

II

NT

NT

NT

CITES

III

Bona

0-4

Berna

MigRep

Madeira

LC2

Açores

LC2

Madeira

LC

Espécie/Nome Vulgar

Açores

Açores

Continente

Outra Legislação

Diretiva Aves\Habitats

Livros Vermelhos
1990, 1991 e 1993

Espanha

% da pop. reg. / global

Instrumentos Legais

IUCN

Continente

Tipo de Ocorrência

Continente

Categoria

Aves

Cuculiformes
Cuculidae

Cuculus canorus (Linnaeus, 1758)
Cuco

Piciformes
Picidae

Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)

Picapau-malhado; Picapau-malhado-grande
Passeriformes
Hirundinidae

Andorinha-das-rochas

Andorinha-das-chaminés
Andorinha-dos-beirais
Motacillidae

Motacilla cinerea (Tunstall, 1771)

LC

Motacilla alba (Linnaeus, 1758)

LC

Alvéola-cinzenta; Lavandeira (A) (M)

LC

LC

Res

Res

Saxicola torquatus (Linnaeus, 1766)

LC

Turdus merula (Linnaeus, 1758)

LC

LC

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)

LC

LC

Sylvia melanocephala (JF Gmelin, 1789)

Madeira

LC2

Açores

LC

Continente

Phoenicurus ochruros (SG Gmelin, 1774)

Livros Vermelhos
1990, 1991 e 1993

Outra Legislação

LC2

Diretiva Aves\Habitats

LC2

Res

NT

NT

NT

NT

NT

NT

II

NT

NT

NT

II

NT

CITES

LC

Res

Bona

Res/Vis

Berna

LC2

Instrumentos Legais

% da pop. reg. / global

LC2

Madeira

LC

Espécie/Nome Vulgar

Açores

Luscinia megarhynchos (CL Brehm, 1831)

Espanha

LC

IUCN

Açores

LC

Madeira

Continente

Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)

Tipo de Ocorrência

Continente

Categoria

Aves

Alvéola-branca
Turdidae

0-4

II

II

MigRep

0-4

II

II

NT

LC2

Res

0-4

II

II

NT

LC2

LC2

Res

0-4

II

II

NT

LC

LC2

LC2

Res

Res

Res

0-4

III

II

LC

LC2

LC2

Res

Res

Res

0-4

II

LC

LC2

LC2

Res

0-4

II

Parus ater (Linnaeus, 1758)

LC

LC2

LC2

Res

0-4

II

NT

Parus caeruleus (Linnaeus, 1758)

LC

LC2

LC2

Res

0-4

II

NT

Pisco-de-peito-ruivo
Rouxinol

Rabirruivo; Rabirruivo-preto
Cartaxo

Melro; Melro-preto; Melro-negro (A)
Sylviidae

Toutinegra-de-barrete; Toutinegra-de-barrete-preto
Toutinegra-dos-valados; Toutinegra-de-cabeça-preta
Paridae

Chapim-carvoeiro; Chapim-preto
Chapim-azul

D

1

Sitta europaea (Linnaeus, 1758)
Trepadeira-azul
Passeridae

Passer domesticus (Linnaeus, 1758)
Pardal

Fringillidae

0-4

II

NT

LC2

LC2

Res

LC2

LC2

Res

NA

Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758)

LC

LC

LC2

LC2

Res

LC

LC

LC2

LC2/DD2

Res

NInd

0-4

NT

Madeira

Res

Açores

LC2

LC

Continente

LC2

LC

Pintarroxo

Outra Legislação

LC

Serinus serinus (Linnaeus, 1766)
Milheira; Chamariz

Diretiva Aves\Habitats

NT

CITES

II

Bona

0-4

Berna

Res

Madeira

LC2

Açores

LC2

Madeira

LC

Açores

Continente

Sittidae

Livros Vermelhos
1990, 1991 e 1993

Espanha

Chapim-real

Instrumentos Legais

IUCN

Parus major (Linnaeus, 1758)

Continente

Espécie/Nome Vulgar

Tipo de Ocorrência

% da pop. reg. / global

Categoria

Aves

NT

5-24

II

NT

Res

0-4

II

NT

K

res

0-4

II

NT

NT

Falconiformes
Falconidae

Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758)
Peneireiro; Francelho (M)

II

IIA

Nota: Nas várias observações efetuadas em diversas expedições de campo detetou-se apenas duas espécies no interior da exploração, o melro (Turdus sp) e o
pardal (Passer domesticus), tal como na envolvência mais direta, tendo sido também consultados populares, não tendo os mesmos referido mais espécies para
o local.

Quadro 3. Listagem relativa aos mamíferos encontrados no interior da exploração, bem como, na sua envolvência, considerando a
bibliografia consultada e os trabalhos de campo executados.

Açores

Madeira

Continente

Res

Livros Vermelhos 1990,
1991 e 1993

Outra Legislação

NAm3

Diretiva Aves\Habitats

LC2

CITES

Res

Bona

NAm3

Berna

LR/lc1

Instrumentos Legais

% da pop. reg. / global

Res

Madeira

Continente

K3

Açores

Espanha

Tipo de Ocorrência

LR/lc1

IUCN

Madeira

Açores

Espécie/Nome Vulgar

Categoria

Continente

Mamíferos

NT

NT

NT

NT

NT

NT

NT

NT

Insectivora
Talpidae

Talpa occidentalis (Cabrera, 1907)
Toupeira

LC

Lagomorpha
Leporidae

Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)
Coelho-bravo
Rodentia

NT*

NA

NA

25-49

EndIb

NInd

NInd

5-24

Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758)

LC

Rattus rattus (Linnaeus, 1758)

LC

NA

NA

LR/lc1

NAm3

Res

NInd

NInd

0-4

Mus domesticus (Schwartz & Schwartz,1943)

LC

NA

NA

LR/lc1

NAm3

Res

NInd

NInd

5-24

LC2

NAm3

Res

Rato-do-campo
Rato-preto

Rato-caseiro

NT

1

NT

5-24

NT
10/I

Carnivora
Canidae

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)
Raposa

LC

0-4

D

1

NT

Nota: Não seria por fim de descurar os mamíferos e a herpetofauna referenciados para locais na envolvente, com um elenco faunístico rico e diversificado para
o local, sendo este um habitat para espécies, como o rato-do-campo (Apodemus sylvaticus), o rato-caseiro (Mus domesticas), a ratazana (Rattus rattus) e a
toupeira (Talpa occidentalis). Populares referem a presença esporádica da raposa (Vulpes vulpes), bem como o coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus).
No entanto, talvez devido aos hábitos noturnos ou à capacidade para se esconder ou se camuflar apenas foi possível a observação direta de toupeira, ratocaseiro, e coelho.

Quadro 4. Listagem relativa aos Répteis encontrados no interior da exploração, bem como, na sua envolvência, considerando a bibliografia
consultada e os trabalhos de campo executados.

III

NT

LC

LC2

Res

5-24

III

NT

Lacertidae
Podarcis hispanica (Steindachner, 1870)

B-IV

NT

Lagartixa-ibérica
Psammodromus algirus (Linnaeus, 1758)
Lagartixa-do-mato
Podarcis bocagei (Seoane, 1884)
Lagartixa de Bocage

Endib

Serpentes
Colubridae
Malpolon monspessulanus (Hermann, 1804)

LC

LC2

Res

5-24

III

NT

LC

LC2

Res

0-4

III

NT

Cobra-rateira
Sauria
Anguidae
Anguis fragilis (Linnaeus, 1758)
Cobra-de-vidro

Madeira

5-24

Sauria

Açores

Continente

Res

CITES

LC2

Bona

LC

Berna
III

Madeira

5-24

Açores

Res

IUCN

LC2

Madeira

Continente

Outra Legislação

Livros Vermelhos 1990,
1991 e 1993

Espanha

Diretiva Aves\Habitats

Instrumentos Legais

LC

Açores

Continente

Espécie/Nome Vulgar

Tipo de Ocorrência

% da pop. reg. / global

Categoria

Répteis

Nota: Embora não tenham sido detetados nas expedições de campo, relativamente aos répteis, pode-se associar a locais como a envolvente à exploração
alguns (não pretendendo ser exaustivo sobre o tema, sobre o qual existem várias publicações exaustivas), como a cobra-rateira (Malpodon monspessulanus),
o licranço – este, observado na envolvente da exploração (Anguis fragillis), a lagartixa-vulgar - idem (Podarcis bocagei), a lagartixa-ibérica (Podarcis
hispânica) e a lagartixa-do-mato (Psammodromus algirus).

Quadro 5. Listagem relativa aos Anfíbios encontrados no interior da exploração, bem como, na sua envolvência, considerando a bibliografia
consultada e os trabalhos de campo executados.

Madeira

Açores

0-4

Continente

Res

Outra Legislação

LC2

Diretiva Aves\Habitats

LC2

CITES

LC

Bona

0-4

Berna

Continente
Res

Madeira

Espanha
VU2
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IUCN
LC2

Madeira

Livros Vermelhos 1990,
1991 e 1993

Instrumentos Legais

LC
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Continente

Espécie/Nome Vulgar

Tipo de Ocorrência

% da pop. reg. / global
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Anfíbios

Caudata

Salamandridae

Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)
Salamandra-de-pintas-amarelas
Bufonidae

Bufo bufo (Linnaeus, 1758)
Sapo-comum

III

NT

NT

Nota: Embora não tenham sido detetados nas expedições de campo, relativamente aos anfíbios, esta estará muito circunscrita a locais com charcos de água,
poços e a terrenos agrícolas marginais aos cursos de água sazonais, não parecendo que este habitat possa albergar as espécies mais sensíveis assinaladas
na bibliografia para a área em estudo, devido ao grau de intervenção humana. Poderão ocorrer o sapo-comum (Bufo bufo) e a salamandra-de-pintasamarelas (Salamandra salamandra) essencialmente na envolvente agrícola.
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1. NOTA INTRODUTÓRIA

O presente documento corresponde ao Resumo Não Técnico (RNT), documento integrante do
Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto de Execução da pedreira de extração de granito
ornamental, denominada "PEDREIRA DE MONDIM.
A apresentação do pedido de licenciamento da pedreira, pretende dar cumprimento à
legislação em vigor sobre Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), designadamente o disposto
no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, com as alterações introduzidas pelo disposto
no Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, e recentemente pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de
27 de agosto, assim como atende ao disposto no Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro,
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro que aprovam o regime
jurídico de pesquisa e exploração de massas minerais (pedreiras).
O EIA foi elaborado para a empresa NORBERTO TEIXEIRA RODRIGUES com sede no Lugar de
Pedra Vedra, Concelho de Mondim de Basto, Distrito de Vila Real, tendo a designação de
proponente do projeto.
O proponente NORBERTO TEIXEIRA RODRIGUES, solicitou à empresa de consultoria ECOPRISMA –
ENGENHARIA E GESTÃO, LDA, a execução dos estudos exigíveis para o licenciamento de projetos
desta natureza, designadamente, o Estudo de Impacte Ambiental.
O desenvolvimento dos trabalhos de campo do Estudo de Impacte Ambiental e todos os
trabalhos setoriais associados realizaram-se no período compreendido entre fevereiro de 2015
a julho de 2015.
A área a licenciar está enquadrada na alínea a) do ponto n.º 2 – Indústria extrativa - do Anexo II
– pedreiras, minas ≥ 15 ha, ou ≥ 200 000 t/ano ou se em conjunto com as outras unidades
similares, num raio de 1 km, ultrapassarem os valores referidos, nos temos do Decreto-Lei n.º
151-B/2013, de 31 de outubro, com as alterações introduzidas pelo disposto no Decreto-Lei n.º
47/2014, de 24 de março e recentemente pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto.
No presente caso, os critérios são ultrapassados pela indústria em apreço, atendendo à
existência de um número significativo de pedreiras num raio de até 1 km, ultrapassando os
limiares acima referidos, designadamente, uma área total superior a 15 hectares, num raio
mínimo de 1 km.
O projeto consiste no licenciamento de uma indústria extrativa de granito ornamental, estando
2
elaborado ao nível do “Projeto de Execução”, com uma área a licenciar prevista de 32.950 m ,
2
2
dos quais 5.786,53 m correspondem à área apontada para a exploração, 1.627,57 m para
2
2
escombros, 1.711,89 m para a área de expedição, 15.856,98 m para a área de defesa e
2
7.967,02 m para a restante área.

2. OBJETIVOS, ANTECEDENTES E LOCALIZAÇÃO DO PROJETO

O principal objetivo deste Estudo de Impacte Ambiental é a análise de um projeto de execução
com vista ao licenciamento de uma pedreira de exploração de granito ornamental, tendo por
base as características de construção, exploração e encerramento, procurando avaliar o
adequado enquadramento ambiental e paisagístico da área explorada, considerando, assim, a
caracterização detalhada da situação de referência da zona em apreço e a análise de
potenciais impactes ambientais negativos e positivos decorrente da futura atividade.

3

O projeto enquadra-se no processo de licenciamento de uma pedreira de granito ornamental,
localizada numa vasta área onde a atividade extrativa está em pleno desenvolvimento,
havendo por parte da autarquia o manifesto emitido de reconhecimento de "Indústria de
Interesse Concelhio".
O licenciamento a exploração garantirá a manutenção de 5 postos de trabalho diretos, sendo
por esse facto de importância para a economia local e regional, podendo contribuir, assim, para
a diminuição da desmobilização de mão-de-obra local para fora do concelho, situação que
contribuiria, indubitavelmente, para o empobrecimento do mesmo.
A autoridade de AIA é a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte
(CCDR-N), nos termos do disposto na alínea b) do ponto 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 151B/2013, de 31 de outubro, com as alterações induzidas pelo disposto no Decreto-Lei n.º
47/2014, de 24 de março e recentemente pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto.
A área em estudo está inserida em terrenos alugados para o efeito. Localiza-se a Norte do
Monte da Senhora da Graça, em Mondim de Basto. O acesso poderá ser feito pela EN 312,
entre Mondim de Basto e Sobreira.
Não são apontadas alternativas de localização, atendendo a que o recurso natural está
localizado naquele local, tendo os projetistas do Plano de Pedreira enveredado por formular um
projeto de exploração que compatibilizasse as características dos terrenos com o método de
exploração mais apropriado.
O pedido de licenciamento agora efetuado constitui a primeira tentativa de licenciamento da
área em estudo.
A Carta n.º 1 representa a localização da pedreira Carta Militar 1:25.000, incluindo o
enquadramento local e regional.
A Carta n.º 2 representa a localização da pedreira sobre a fotografia aérea mais recente
disponível.
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3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Apresenta-se, em seguida, uma descrição breve e objetiva do projeto a licenciar, assim como
os principais processos tecnológicos envolvidos.
A área a licenciar é de 32.950 m a superfície topográfica do terreno situa-se entre as cotas
321 m e 325 m, sentido Sudoeste para Nordeste. De Noroeste para Sudeste o terreno situa-se
entre as cotas aproximadas de 305 m e 343 m.
2

3.1. TEMPO DE VIDA ÚTIL DA PEDREIRA

O Plano de Pedreira considera um tempo de vida produtiva de aproximadamente de 30,2 anos.

3.2. MÉTODO DE EXPLORAÇÃO

O método de exploração da massa granítica será a “céu aberto” por degraus. A exploração,
com escavação em profundidade, desenrolar-se-á até à cota aproximada de 330 m (cota mais
baixa).

Figura 3.1. Planta da Fase de Exploração

3.3. ESCOMBREIRA

A escombreira terá uma área planeada de 1.627,57 m e uma altura inferior a 4 m. No caso da
altura ultrapassar os 4 m, a escombreira deverá ser vegetalizada de modo a minimizar o seu
impacte visual à distância, aumentando também o fator de segurança da própria escombreira,
2
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uma vez que a vegetação contribui para a estabilidade dos taludes dificultando o seu
ravinamento.

3.4. PARGAS DE SOLOS

Encontra-se definida uma área para a deposição com 416 m para a deposição das pargas de
solos. Esta área pode variar conforme o aproveitamento dos solos removidos. Estas pargas
serão depositadas na zona arborizada, com espaço suficiente para armazenamento.
2

3.5. ANEXOS E ARMAZENAMENTO DE PRODUTO FINAL

As zonas de Anexos e de Expedição de Matéria-prima (Parque de Blocos) estão localizadas no
setor Sudeste da pedreira, junto do caminho de acesso à frente de exploração. O Parque de
Blocos será o local onde se armazenam os blocos de boa qualidade para posteriormente
serem comercializados. A sua arrumação deve ser feita de forma ordenada, respeitando todas
as normas de segurança, possibilitando assim ao explorador uma melhor gestão do seu stock
e, por outro lado, diminuindo o seu impacte visual.

3.6. ZONAS DE DEFESA

Existirá em todo o perímetro da pedreira uma Zona de Defesa de largura de 10 metros, de
acordo com o Decreto-Lei n.º 270/2001, de 06 de outubro, com redação atual pelo Decreto-Lei
n.º 340/2007, de 12 de outubro.
De acordo com o Decreto-Lei nº 340/2007 de 12 de outubro serão constituídas Zonas de
Defesa em todo o perímetro da pedreira:



50 m em relação à Linha de Água;
10 m nas restantes zonas da pedreira.

3.7. MÉTODO DE DESMONTE

A preparação das frentes de desmonte é constituída por atividades que permitem o início dos
trabalhos de desmonte das bancadas, de forma a serem criadas condições de acesso em
segurança e operacionalidade do equipamento adequado e pessoal.
O método de desmonte basear-se na execução da lavra a céu aberto, em bancadas, por
degraus direitos com cerca de 2 m de altura (valor médio), não podendo estes ultrapassar os
15 m. Cada patamar deverá ter um patamar com um mínimo de 2 m para permitir a circulação
em segurança de máquinas e pessoas. As bancadas de cota superior serão desmontadas em
primeiro lugar, seguindo-se de forma sequencial as bancadas de cota inferior.
1. A altura média será de 2 metros, mas por razões de segurança a empresa nunca
poderá criar bancadas com altura de ≥ 15 m. É um fator de segurança a aplicar ao desmonte.
2. A topografia do terreno é explicada no Ponto 8.1.1 Topografia, no Plano de Pedreira,
mais concretamente no Plano de Lavra:
A superfície topográfica do terreno situa-se entre as cotas 321 m e 325, sentido sudoeste para
nordeste (Perfil A-A´). De noroeste para sudeste o terreno situa-se entre as cotas aproximadas
de 305 m e 343 m (Perfil B-B´).
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Figuras 3.2. Perfis da Fase de Exploração.
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Figura 3.3. Zona de Exploração.
O desmonte do bloco é realizado por ação de explosivos.
O Diagrama de fogo é teórico, havendo necessidade de a empresa otimizar o desmonte de
forma e também a reduzir os impactes ambientais resultantes da utilização de explosivos.
Quadro 3.1. Diagrama de fogo.
Desmonte do bloco

Altura das bancadas (m)

Altura ≤ 15 m

Diâmetro dos Furos (mm)

33

Espaçamento dos Furos (m)

0.5 - 0,60

Afastamento (m)

1,5 - 3

N.º de Furos por Pega (verticais)

6 -10
5

N.º de Furos por Pega (horizontais)
Inclinação do furo

90 º

Explosivo

Pólvora + cordão detonante

Aprox. 250 gr (furos verticais);  400 gr (furos
horizontais)
0,025 -0,030

Consumo aproximado de explosivo/furo
Carga específica (kg/m3)
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3.8. ETAPAS DO PROCESSO DE DESMONTE

No esquema seguinte, estão representadas as várias etapas que compõem o processo de
desmonte.
Preparação da
Frente

Furação

Ação explosivo

Não

Sim

Dimensão
adequada ao
transporte?

Não
Bloco
Aproveitável?

Taqueio

Sim

Esquartejamento

Escombreira

Expedição

FONTE: ADAPTADO DE PLANO DE PEDREIRA

Figura 3.4. Operações unitárias.

3.9. FASEAMENTO DA EXPLORAÇÃO

A exploração da pedreira está delineada em apenas uma Fase de Exploração em cerca de
2
5.786,53 m como se pode ver na figura e quadro seguinte.
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FONTE: PLANO DE PEDREIRA

Figura 3.5. Áreas de exploração – Planta de Zonamento.
Quadro 3.2. Áreas reservadas de exploração.
Áreas
reservadas
2
(m )

Fase de
Exploração
5.786,53

Escombreira
1.627,57

Zona de
Expedição
1.711,89

Zona de
Defesa

15.856,98

Área
Restante
7.967,02

Total
32.950,00

A fase de exploração será localizada a Sul da área a licenciar, com cerca de 5.786,53 m .
2

A rocha granítica será desmontada em vários degrau, em que cada degrau terá altura média de
2 metros, com uma largura mínima de 2 metros, para deste modo, prevenir a movimentação de
homens e equipamento com segurança, nos termos do proposto no Plano de Segurança e
Saúde do Plano de Pedreira.
A espessura média do material a desmontar será, em média, 6,3 m.
No final da Fase de Exploração, o fundo da escavação ficará à cota mais baixa aproximada de
330 m.
De seguida, apresenta-se uma planta a escala adequada e com legenda, onde são
identificadas várias áreas referidas em pontos anteriores (área de exploração, área de
armazenamento, escombreiras, zonas de defesa).
A Carta n.º 3 representa a Planta de Zonamento onde são identificadas várias áreas referidas
em pontos anteriores (área de exploração, área de armazenamento, escombreiras, zonas de
defesa).
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Por outro lado, é apresentada cartografia, que inclui elementos estruturantes (estradas, linhas
de água e povoações).
As Cartas n.ºs 34 representam as Vias de Comunicação, Carta Militar 1:25.000.
As Cartas n.ºs 19 representam a Rede Hidrográfica, área em estudo e sua envolvente, Carta
Militar 1:25.000.
As Cartas n.ºs 63 representam a proximidade a núcleos populacionais, Carta Militar 1:25.000.
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3.10. VENTILAÇÃO

Dado o tipo de exploração, será natural.

3.11. ILUMINAÇÃO

Dado o tipo de exploração será natural. No caso de trabalho em dois turnos ou prolongamento
do turno normal na época de Inverno, far-se-á iluminação coletiva por grandes focos, instalados
em locais próprios, fixos ou móveis.
As máquinas de remoção possuem equipamento próprio de iluminação.

3.12. VEDAÇÃO DA ÁREA DE EXPLORAÇÃO

Todo o perímetro da área será vedada e devidamente sinalizada.

3.13. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

As características drenantes do maciço granítico são boas, devido ao seu grau de fracturação e
declive topográfico acentuado, facilitando a drenagem natural das águas pluviais por gravidade,
não havendo por isso acumulação de águas na base da escavação.
O processo produtivo utilizado nesta pedreira, não gera águas industriais nem águas residuais
tratando-se de efluentes inertes.

3.14. ABASTECIMENTO DE ÁGUA

O abastecimento de água às instalações sociais será a partir da rede pública existente.

3.15. ÁGUAS RESIDUAIS

As águas residuais são conduzidas para uma fossa séptica, instalada na área da pedreira.

3.16. PESSOAL E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Para assegurar o processo produtivo a empresa contará com a colaboração de 5 funcionários.
Os trabalhos de desmonte, com recurso a substâncias explosivas, são da responsabilidade do
Encarregado da Pedreira e do Empresário, que possuirão cédula de operador de explosivos.
A responsabilidade técnica da pedreira estará a cargo de um técnico com formação superior
coma especialidade adequada.
No quadro seguinte encontra-se explícito o horário de trabalho semanal.
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Quadro 3.3. Horário de Trabalho.
Período

Inicio

2º Período

13:00

1º Período

8:00

Fim

12:00

17:00

Nota: Com um período de descanso de 10 min, no período da manhã e da tarde.

FONTE: PLANO DE PEDREIRA

3.17. MATERIAIS EXPLOSIVOS

Na exploração serão utilizadas pólvoras e cordão detonante no desmonte dos blocos. As
pólvoras serão utilizadas sobre a forma de cartucho. Na pedreira não serão armazenados
explosivos, apenas será consumida a quantidade necessário para o dia de trabalho. As
quantidades de explosivo, que não forem utilizadas, serão devolvidas.

3.18. ENERGIA ELÉTRICA

Se necessária será fornecida através de um gerador conforme lista de equipamentos.

3.19. COMBUSTÍVEIS

Não haverá armazenamento de combustíveis na pedreira. Estes deverão ser fornecidos, na
dose necessária para o consumo do dia, pelo posto de abastecimento da zona.

3.20. INSTALAÇÕES AUXILIARES - ANEXOS

No local existirá um contentor de apoio que assegura o indispensável abrigo ao pessoal e onde
se guardam as ferramentas para a manutenção das máquinas e utensílios diversos
necessários à atividade extrativa, nomeadamente no que respeita à conservação, manutenção
e reparação de equipamentos e viaturas.
Prevê-se a instalação de um contentor sanitário, dotado de instalações sanitárias, vestiário,
duche e refeitório.

3.21. PLANO DE SEGURANÇA, SAÚDE E PLANO DE SINALIZAÇÃO

O Plano de Pedreira apresentado contempla também um Plano de Segurança e Saúde (PSS) e
tem como objetivo auxiliar na gestão da segurança, higiene e saúde no trabalho da pedreira,
apresentando uma análise de riscos com indicação das principais medidas de segurança a
implementar para a sua minimização, bem como os planos de prevenção a adotar ao nível da
sinalização, proteções coletivas, proteções individuais, de saúde, formação e sensibilização,
controlo de sinistralidade, manutenção de visitantes e emergência.
É apresentado um Plano de Sinalização e para a área a licenciar, incluindo um Plano de
Proteções Coletivas e Individuais.
É ainda apresentado um Plano de Manutenção dos Equipamentos, um Plano de Saúde dos
Trabalhadores, um Plano de Formação e Sensibilização dos trabalhadores, Plano de Visitantes
e um Plano de Resposta a Emergências.
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3.22. PLANO AMBIENTAL E DE RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA

Com o Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) procura-se minimizar o impacte
ambiental paisagístico decorrente da extração, para que seja possível estabelecer um equilíbrio
ecológico de substituição, uma vez terminada a exploração.
O plano contempla um conjunto de medidas das quais se podem destacar a plantação de
cortinas arbóreas de proteção como medida de minimização dos impactes visuais.
A área ocupada pela pedreira é de 32.950 m . Serão deixadas intactas, as áreas respeitantes
às zonas de defesa exigidas por lei, bem como algumas áreas onde se identifiquem espécies a
proteger.
2

Os aterros a efetuar terão carácter temporário (escombreira resultante da exploração) e final
(modelação final do terreno), sendo a sua execução realizada na área do licenciamento da
exploração.

3.22.1. METODOLOGIA DA RECUPERAÇÃO

A recuperação usará meios principalmente meios próprios nas operações de Recuperação com
o objetivo de diminuir custos operacionais e a manter a viabilidade económica da empresa e do
projeto.
A exploração/recuperação será realizada pondo-se em prática as seguintes ações:
1.
Desmonte das "cristas", dos degraus superiores com recurso ao seu
"desbaste" com os martelos dos compressores, ou explosivos para permitir a sua ocultação
completa com os inertes provenientes das escombreiras, situação ilustrada nos perfis de
recuperação e/ou modelação;
2.
Na modelação do terreno, procede-se ao preenchimento das cavidades com
inertes, em cerca de 2 m de altura, com decrescimento de granulometrias da base para o topo;
3.
Posteriormente, procede-se à mobilização do solo (ripagem), à retirada dos
equipamentos e contentores;
4.
Finalmente, reconstitui-se os solos com espalhamento de 0,15 m de terras
provenientes das pargas de solos, com granulometria fina (< 2 mm);
5.
Posteriormente, procedeu-se às fertilizações, com o espalhamento e mistura
2
com o solo de estrume de vaca à razão de 2,5 kg/m ou com adubo binário N.P.K. 10:20:0, tipo
2
2
Fosfonitro 120 ou equivalente, à razão de 15 g/m ou estrume de vaca bem curtido (2,5 kg/m )
outro orgânico;
6.
No final procede-se à plantação de pés de espécies e de arbustos constantes
no PROF Tâmega: Quercus pyrenaica, Castanea sativa, Acer pseudoplatanus, Celtis australis,
Arbutus unedo, Corylus avellana, Crataegus monogyna e Pistacia terebinthus, com
aproximadamente 1 m de altura.
7.
2 anos.

Deverá ser feita a manutenção das zonas recuperadas durante um período de
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FONTE: PLANO DE PEDREIRA

Figura 3.6. Fases da Recuperação.

1.ª FASE DE RECUPERAÇÃO

Esta 1ª Fase de Recuperação visa recuperar a cavidade deixada pela exploração da Fase de
Exploração. Será efetuada a Modelação do terreno com o enchimento parcial da escavação.
Durante esta Fase, as Zonas de Defesa deverão estar arborizadas, tal como descritas no Plano
de Lavra.

2.ª FASE DE RECUPERAÇÃO

Nesta fase serão recuperadas as restantes zonas: Zonas de Expedição, Escombreira e Área
restante.

3.22.2. DESMANTELAMENTO DE INSTALAÇÕES

Na fase de encerramento da pedreira, estas instalações serão retiradas e transportadas por
camiões para as instalações das empresas onde foram alugados ou serão vendidas. Os
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equipamentos móveis existentes na pedreira serão objeto de comercialização por parte da
empresa, ou remobilizados para outras pedreiras ou unidade industriais.

3.22.3. CUSTOS TOTAIS DA RECUPERAÇÃO

Foi considerado um custo de 500 € para transporte de todas as infraestruturas da pedreira
(contentores, compressores, etc). O valor da remoção de resíduos foi atribuído um custo de
120 €, sendo este um valor estimado para a remoção de resíduos por uma empresa acreditada
para o efeito.
Quadro 3.4. Resumo dos orçamentos para cada Fase de Recuperação.
Fases

Custo

1ª Fase de Recuperação

18.512,95 €

Remoção das Instalações

500,00 €

2ª Fase de Recuperação
Remoção dos Resíduos
Total

7.181,51 €
120,00 €

26.314,46 €

4. DESCRIÇÃO DO AMBIENTE AFETADO, DOS IMPACTES E DAS MEDIDAS PREVISTAS

Associados à futura atividade extrativa, existem diversos elementos que são afetados de forma
diferenciada. Deste modo, para a caracterização e análise das alterações provocadas no
ambiente resultantes da implantação e das futuras ampliações da exploração, ter-se-á em
conta as três fases do projeto que lhe estão associadas, a que correspondem as seguintes
ações no terreno:
Quadro 4.1. Ações previstas para a futura área a licenciar.
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Foram caracterizados todos os fatores que o projeto pode influenciar, mesmo que de forma
reduzida ou insignificante, suscetíveis de provocar impactes durante as várias fases que
compõem este tipo de atividade, ou seja na fase preparatória, exploração e desativação.
Na fase preparatória os principais efeitos negativos relacionam-se com a desmatação e
decapagem da área, através da remoção do coberto vegetal e do solo, assim com a circulação
dos meios mecânicos, enquanto na fase de exploração os impactes resultam da circulação de
meios mecânicos e da escavação, originando a alteração do relevo e o esgotamento dos
recursos.
Durante a fase de desativação poderão ocorrer impactes significativos associados à circulação
de máquinas e veículos utilizados na regularização final dos taludes sementeira e plantação, de
forma a cumprir o PARP.
Património Natural, Arquitetónico e Arqueológico: Na área em que se pretende estabelecer
a pedreira foi identificado apenas um elemento patrimonial (Elemento Patrimonial 34),
correspondendo a um penedo, encontrando-se no limite Norte da pedreira em estudo. Este não
se encontra ameaçado devido à sua envolvente já ter sido alvo de trabalhos de extração nas
últimas décadas e o mesmo ter permanecido inalterado. De igual modo, procedeu-se à
prospeção da área envolvente da pedreira. De referir que nesta prospeção não foram
detetados quaisquer indícios de vestígios arqueológicos, suscetíveis de afetação pela
laboração da indústria extrativa.
Tendo em conta as considerações e a análise efetuada às características patrimoniais e
arqueológicas da área em estudo, o grau de significado do impacte é
pouco negativo ou mesmo inexistente. O acompanhamento arqueológico sistemático da obra,
durante todos os trabalhos de desaterro, que tenham ação sobre o subsolo, reduz quase a
totalidade qualquer risco de delapidação do património.
Qualidade do Ar: Foi necessário realizar um estudo da qualidade do ar na área de
licenciamento e envolvente ao nível do empoeiramento existente. O local de medição encontrase no lugar de Sobreira, freguesia de Atei, concelho de Mondim de Bato, distrito de Vila Real, a
Nordeste da futura área a licenciar.
O relatório Técnico da Qualidade do Ar permite concluir que o nível de empoeiramento,
resultante da atividade da pedreira e de outras na envolvente, não deverá provocar riscos para
a saúde humana, admitindo a adoção de medidas minimizadoras.
As poeiras formam-se durante os rebentamentos, carregamentos, transportes, fragmentações
e durante qualquer operação onde o material mineral é movimentado.
Ruído Ambiental: O ruído ambiental gerado pelas ações numa pedreira é produzido por
operações específicas, principalmente pelos rebentamentos, mas também pelo arrancar
matinal dos motores e o carregar e o descarregar das rochas de e para as viaturas. Nos
estudos realizados no local em envolvente, verificou-se o cumprimento do Regulamento Geral
do Ruído aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de17 de janeiro, alterado pela Declaração de
Retificação n.º 18/2007, de 16 de março e pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto.
O local de medição encontra-se na freguesia de Atei, concelho de Mondim de Basto, distrito de
Vila Real, a Noroeste da futura área a licenciar.

22

O estudo do ambiente acústico realizado caracterizou a área em estudo, não sendo de esperar
aumentos significativos dos níveis de ruído face ao existente, não sendo expectável um grau
de significado considerável nos valores de ruído da zona, sendo necessário, ainda assim, a
adoção de medidas de minimização apontadas no Estudo de Impacte Ambiental.
Vibrações: Para avaliar o estado real das vibrações expectáveis na área de influência,
resultantes do desmonte, foi realizado um estudo técnico específico, que pretendeu
caracterizar o impacte gerado pela tipologia de rebentamento que se gera pela utilização dos
explosivos previstos no Plano de Pedreira, incluindo a ação gerada pela laboração das
pedreiras contíguas.
O local de medição encontra-se no lugar de Sobreira, freguesia de Atei, concelho de Mondim
de Basto, distrito de Vila Real.
O Relatório Técnico relativamente às vibrações permite concluir que as operações de
rebentamento avaliadas não foram geradoras de vibrações que possam causar danos em
infraestruturas na vizinhança, pelo que, mantendo-se as condições de laboração previstas, é
expectável uma reduzida significância e magnitude de impactes.
Caraterização Económica e Social: O setor secundário tem alguma representação no
concelho de Mondim de Basto. O subsetor da indústria extrativa e transformadora é aquele que
proporciona mais emprego. a atividade industrial encontra-se, assim, ligada à construção civil,
ao setor florestal (serração) e à extração de inertes (pedreiras). A extração de pedra permite
obter matéria-prima para a construção civil, possibilitando a continuidade da construção de
habitações nos moldes tradicionais.
A extração da pedra e sua transformação, é a indústria mais relevante do concelho de Mondim
de Basto. São dezenas de pequenas indústrias ligadas á extração da pedra, cujo produto é
usado não só em Portugal como no estrangeiro, somente em toda a Europa e América. Este é
um ramo de exploração muito rentável.
Os trabalhadores da pedreira são maioritariamente da freguesia de Mondim de Basto e do
concelho com o mesmo nome, pelo que o licenciamento desta exploração contribuirá para a
fixação dos habitantes, contrariando as tendências de desertificação.
Pode se concluir que, durante o período de tempo de vida útil da pedreira os impactes nas
vertentes sociais e económicas do concelho assumirão, nas fases preparatória e de
exploração, marcadamente uma vertente positiva, assente na criação e manutenção dos atuais
postos de trabalho, quer diretos quer indiretos assim como em atividades associadas.
A indústria extrativa proporciona a diversificação do tecido económico, na medida em que
fomenta as atividades a jusante, principalmente na construção civil, pelo que a não legalização
da pedreira provocaria a diminuição de matéria-prima e o consequente aumento dos custos de
produção nas indústrias a jusante, na medida em que estas teriam de procurar outros
fornecedores, porventura, mais afastados do seu local de trabalho. Por outro lado, as pedreiras
proporcionam um aproveitamento dos recursos da região.
Geomorfologia: A área em estudo enquadra-se numa região onde o relevo se apresenta
ondulado, com uma orientação de encostas de 10 a 20º, confrontando com orientação W, onde
se definem várias zonas de vale a entrecortar os maciços graníticos.
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Os parâmetros topográficos presentes na área em estudo onde se estuda a viabilidade de
licenciamento da pedreira indicam que se trata de um local com altitudes máximas situadas
entre os 300 e os 375 de altitude (aproximadamente).
A exploração que ocorre na envolvente da área em estudo, tem alterado a topografia do local
onde se insere a área a licenciar, com ações diretas através de movimentações de terras e
aterros, devendo ser considerada a implementação das medidas de recuperação paisagística
sugeridas quer no Plano de Pedreira quer no Estudo de Impacte Ambiental.
Na fase preparatória as ações resumem-se às movimentações de terras e remoção de
materiais alterados à superfície, com o intuito de preparar as frentes para o desmonte e definir
os caminhos internos previstos.
Na fase de exploração são expectáveis impactes negativos devido às operações de desmonte
do recurso geológico com o intuito de atingir as cotas definidas no projeto, provocando
inevitavelmente alterações ao nível da topografia característica dos terrenos.
Na fase de desativação, os trabalhos inerentes à implementação do Plano Ambiental e de
Recuperação Paisagística proposto implicarão a aplicação de medidas que visam
essencialmente a recuperação das características originais da geomorfologia da área.
Geologia e sismicidade: O presente estudo refere-se à área onde se pretende licenciar a
pedreira em estudo a qual, se encontra implantada Granitos Orogénicos, sintectónicos, onde é
explorado o “Granito Amarelo” de duas micas. Esta área é abrangida pela Carta Geológica de
Portugal, Folha 10 - A.
Os Granitos da Senhora da Graça, ocupam um maciço circunscrito de forma elíptica sendo a
sua maior dimensão paralela a F2. Estes, consistem num granito de duas micas, de grão médio
com esparsos megacristais. Apresentam textura granular, às vezes porfiroide e deformação
cataclástica.
Dado que o intuito da pedreira é o de explorar um recurso natural não renovável, através da
sua remoção da zona de extração, está a criar-se uma situação de recuperação irreversível
devido à destruição das estruturas naturais presentes, uma vez tratar-se de um recurso
limitado e não renovável à escala de vida humana.
Os impactes mais óbvios, e irreversíveis, são estimados para o consumo de granito bem como
para as alterações geomorfológicas que resultam da criação de depressões extensas,
situações estas que se iniciam logo na fase de preparação do terreno, mantendo-se até ao final
da fase de exploração.
A fase preparatória compreende a desmatação e remoção do solo de cobertura, sendo que, ao
mesmo tempo, irão provocar-se alteração do moldado granítico em consequência da remoção
da sua camada superficial e das terraplanagens para a implantação das infraestruturas.
Os impactes esperados na fase de exploração prendem-se com a remoção da formação
geológica (desmonte da massa mineral), em consequência da atividade de exploração assim
como devido à deposição de materiais, ocorrendo a alteração da topografia local e a um
aumento do potencial de erosão. Na fase de desativação, a implementação integral do PARP
irá permitir a minimização dos impactes ambientais.
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Segundo a escala internacional e de acordo com o Atlas do Ambiente que disponibiliza
informação, a região em estudo apresenta valores de intensidade máxima de sismicidade
iguais a V e VI na escala de Wood-Neumann, dados estes que se podem confirmar através da
carta de intensidades máximas, onde a área em estudo de insere.
Por sua vez, a cartografia de sismicidade histórica (Isossistas de Intensidades Máximas)
disponível no Atlas do Ambiente indica o local onde se encontra a exploração como zona de
intensidade 6.
Vias de Comunicação e Tráfego: A área em estudo localiza-se na freguesia de Mondim de
Basto, concelho de Mondim de Basto, distrito de Vila Real. O acesso poderá ser feito pela EN
312, entre Mondim de Basto e Sobreira.
As principais ligações ao exterior do concelho são asseguradas pelas atuais Estradas
Nacionais. A EN 304 liga Mondim de Basto ao Alto Minho através dos concelhos de Celorico de
Basto e Fafe. Em sentido inverso liga ainda ao IP4 no nó de Campeã, já próximo de Vila Real.
A EN 312, por seu lado, assegura a ligação ao concelho de Ribeira de Pena e à zona Norte de
Trás-os-Montes.
Na fase preparatória e de exploração é de esperar uma contribuição para a densidade de
tráfego sobre as vias públicas, derivado essencialmente ao transporte expedição de matériaprima, resultando numa contribuição para a degradação das estradas de acesso
incrementando assim o grau de significado negativo, caso não se adotem as necessárias
ações de minimização sugeridas no Estudo de Impacte Ambiental.
Pedologia e Ocupação do Solo: Os solos existentes na área em estudo formaram-se a partir
de materiais resultantes da alteração e desagregação do substrato rochoso subjacente por
ação dos agentes erosivos, de intensidade variável em função do clima, do relevo e da
vegetação existente na área, dando origem a materiais soltos com granulometria e espessura
variadas. Verifica-se a predominância dos solos do tipo Cambissolos, caracterizando-se
basicamente pela existência de teores razoáveis de matéria orgânica.
Nas fases preparatórias e de exploração, o impacte negativo ao nível do solo decorre da sua
parcial remoção na área de extração o que poderá conduzir a um incremento da sua
degradação bem como dos fenómenos erosivos.
De registar igualmente, a destruição do coberto vegetal de acordo com os avanços previstos no
Plano de Lavra, originando extensões de solos expostos às condições climáticas mais
adversas, incrementando, como já foi referido, os fenómenos erosivos. Ainda assim, a adoção
de medidas de minimização propostas no Estudo de Impacte Ambiental permitirá considerar
uma reduzida significância e uma magnitude moderada dos impactes expectáveis apontados.
Clima e Meteorologia: O clima desta região é considerado húmido, com uma humidade
relativa do ar de cerca de 63-86%, com o período da tarde mais seco e quente do que o
período da manhã. Em termos de insolação, ou seja, do número de horas de sol por ano,
verifica-se uma insolação total de 2435, 2 horas.
Os meses de vento mais forte são os de janeiro, fevereiro e dezembro com velocidades médias
da ordem dos 20, 0 km/h. No Verão o vento é um pouco mais ligeiro mas não baixa muito dos
7,0 km/h. No que diz respeito ao rumo dominante do vento, verifica-se que são os rumos N, NE
e S que apresentam uma frequência mais elevada, sendo a variabilidade ao longo dos meses
pouco elevada.
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Recursos Hídricos: As características da rede hidrográfica e da densidade de drenagem
estão intimamente ligadas ao tipo de clima, à natureza do solo e aos acidentes tectónicos das
áreas atravessadas. Os sistemas aquíferos existentes na região próxima da área em estudo
correspondem às unidades litológicas, sendo do tipo fissural e dependem da fracturação e
alteração dos afloramentos graníticos. Estas duas características, aliadas às condições
topográficas e geomorfológicas, condicionam a localização das zonas de descarga e recarga
dos aquíferos da zona.
De um modo geral, a rede de drenagem da área envolvente da pedreira é muito pouca
ramificada, sendo que esta rede de drenagem superficial na envolvente da área em estudo
está nitidamente condicionada pelo substrato geológico existente, o granito, que pela sua baixa
permeabilidade proporciona o aparecimento de redes de drenagem superficiais relativamente
densas, em detrimento da componente subterrânea.
O arrastamento, transporte e deposição de partículas sólidas em suspensão, hidrocarbonetos
resultantes das operações de desmonte das frentes, através do escoamento superficial,
sobretudo nas alturas de maior pluviosidade, pode levar, de forma indireta, à contaminação das
águas subterrâneas e superficiais, por infiltração caso não se adotem as necessárias medidas
de salvaguarda (adequada rede de drenagem periférica das águas pluviais e adequado destino
final).
Não são expectáveis impactes significativos e de qualquer magnitude, embora seja necessário
a salvaguarda da aplicação das medidas de minimização de impactes expectáveis previstas no
Estudo de Impacte Ambiental.
Biologia e Ecologia: A área de implantação do projeto denota um interesse florístico a
faunístico reduzido, atendendo a que a envolvente está já bastante alterada em resultado da
proliferação de explorações de granito na zona. Quer o nível florístico quer ao nível faunístico,
o estudo efetuado demonstrou que a área que se pretende o licenciamento não se encontra
sobre qualquer área classificada para a proteção da natureza, quer ao nível da REDE NATURA
2000, quer ao nível dos designado BIÓTOPOS CORINE.
Os impactes identificados e expectáveis na fase preparatória e de exploração serão as
desmatações e afastamento das espécies pela destruição dos seus habitats, redução do
coberto vegetal e consequente diminuição da camada fértil do solo, afastamento gradual da
fauna e microfauna devido às fontes de ruído e criação de novos acessos (tráfego). Na fase de
desativação, o tipo de impactes esperados são todos positivos, dado proceder-se a uma
reabilitação dos habitats afetados, promovendo-se, assim, o enquadramento com os
ecossistemas envolventes.
Não são expectáveis impactes muito negativos em face do reduzido interesse florístico e
faunístico do local, embora seja necessário a salvaguarda da aplicação das medidas de
minimização de impactes expectáveis previstas no Estudo de Impacte Ambiental,
nomeadamente, as espécies vegetais a utilizar na recuperação paisagística deverão ser as
adequadas aos fins a que se destinam, adaptadas às condições edafo-climáticas da região e
sempre que possível serem espécies autóctones semelhantes às que foram removidas.
Paisagem: A área em estudo encerra recursos naturais, ambientais e patrimoniais de valor que
pode ser considerado interessante (recursos minerais, paisagem, fauna, flora e água, que são
fruto da evolução de um conjunto interligado de fatores - geomorfológicos, hidrológicos,
pedológicos, bióticos e humanos) que determinam o próprio funcionamento, condicionando os
modos de evolução da paisagem, dos recursos e das atividades humanas.
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Na envolvente à exploração é evidente a sensação de abandono ao longo do tempo
evidenciado pela fuga da presença humana nas proximidades e uso do solo com interesse
silvo-agro-pastoril cada vez menor. Esta situação torna-se evidente nas antigas explorações
agrícolas, algumas das quais agora abandonadas e cobertas por matos, vegetação herbácea e
arbustiva.
Na fase preparatória e de exploração consideram-se impactes ao nível do decréscimo da
qualidade visual da área como resultado da remoção do coberto vegetal e respetivo desmonte,
assistindo-se, assim, a uma alteração da cor, forma e textura da paisagem.
Na fase de desativação ocorrerão somente impactes positivos, pelo que se espera a criação de
uma forma de relevo mais naturalizada que permita minimizar a ocorrência de fenómenos de
erosão. Espera-se a promoção do acréscimo da qualidade visual da área de intervenção
devido ao aumento da variedade e diversidade da vegetação bem como uma melhoria da
integração paisagística da área do projeto na paisagem envolvente.
Ordenamento do Território: O Plano Diretor Municipal (PDM) de Mondim de Basto na Carta
de Ordenamento, classifica a área a licenciar como Área Submetida a Regime Legal
Específico, a qual não é considerada de particular interesse, do ponto de vista de classificação
de zonas sensíveis, de acordo com o Decreto-lei nº 340/2007 de 12 de outubro.
Por outro lado, o Plano Diretor Municipal (PDM) de Mondim de Basto, na carta de
condicionantes para a área a licenciar, não tem sobreposição com a Reserva Ecológica
Nacional (REN), nem com a Reserva Agrícola Nacional (RAN).
A área em estudo não integra a REDE NATURA 2000 assim como não integra os designados
BIÓTOPOS CORINE.
Não são expectáveis impactes muito negativos neste descritor, atendendo a que o PDM não
interdita atividades desta natureza na classe de espaço considerada, sendo ainda de realçar o
facto da aplicação do Plano de Pedreira, designadamente ao nível do PARP, promover a
recuperação e integração paisagística com base nas características originais da zona.
Resíduos Industriais: Na laboração de uma indústria extrativa desta natureza, existe sempre
a inevitável produção de resíduos inerentes a todo o processo extrativo. Os resíduos
produzidos neste tipo de atividade dividem-se em dois grandes grupos:

Gerados na produção propriamente dita (resíduos inertes);

Resíduos resultantes das atividades complementares necessárias ao normal
desenvolvimento da exploração.
É expectável a produção de resíduos inertes e resíduos provenientes da manutenção de
equipamentos e desgaste de máquinas, designadamente: pneus, óleos, desperdícios, brocas,
sucatas e baterias. Deste modo, poderão ocorrer impactes ambientais significativos tais como
derrames de óleos, proliferação de resíduos sólidos de sucatas e contaminação dos solos. É
proposto no Estudo de Impacte Ambiental um Plano de Gestão de Resíduos a implementar.
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EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO AMBIENTAL ATUAL NA AUSÊNCIA DO PROJETO
Considerando a atual situação da zona em estudo, no qual a sua envolvente se encontra
bastante alterada devido à exploração dos recursos existentes, verificamos que, na ausência
do projeto em análise, a qualidade ambiental sofreria alterações numa zona mais restrita, isto
é, na área de implantação da pedreira.
A qualidade do ar e acústica naquela zona poderão manter-se inalterados se a implantação da
pedreira não for autorizada, no entanto, a zona sofrerá sempre alterações, ao nível destes
descritores. Estas alterações estão dependentes da exploração existente nas imediações,
correspondendo a emissões de poluentes atmosféricos (partículas, óxidos de azoto e óxidos de
enxofre e monóxido de carbono) e a poluição sonora.
Em relação à geologia e geomorfologia a situação de referência iria manter-se inalterada.
Porém, em termos de paisagem mesmo que a legalização da futura área a explorar não ocorra,
esta irá sempre sofrer alterações ao nível da envolvente, com a exploração de recursos
geológicos.
Salienta-se que com as explorações de granito na área envolvente, a topografia e fisiografia
daquela área tem vindo a sofrer diversas alterações ao longo do tempo.
Sob o ponto de vista da flora, os sistemas ecológicos, envolventes ao projeto tenderá a manter
o sistema ecológico existente. Sob o ponto de vista faunístico, considera-se que a ausência do
projeto pode induzir a um potencial de manutenção e até ao incremento das espécies
faunísticas.
É previsível que no período relativo ao horizonte do projeto, o número de espécies de aves,
herpetofauna, répteis e mamíferos, possam aumentar de modo pouco significativo, dada a
proximidade a outras pedreiras existentes e dada a pouca área a ocupar pelo desenvolvimento
do presente projeto, comparativamente à dimensão das pedreiras envolventes.
Na ausência do projeto, a ocupação dos solos de carácter florestal da área de estudo iria
provavelmente manter-se, tendo em conta que não se prevê alterações significativas no uso do
solo. As zonas de matos baixos iriam evoluir para matagais, que localmente poderão ser
ocupados por núcleos de salgueiros e acácias em zonas mais húmidas e provavelmente
também por eucalipto e pinheiro em zonas mais secas.
O solo sem vegetação deverá evoluir para um habitat semelhante aos matos baixos atuais.
Não se espera por isso uma sucessão ecológica com elevado valor para a conservação da
natureza.
Com a impossibilidade de implantação da pedreira, não se preveem alterações no descritor
recursos hídricos face à situação de referência, assim como, não se preveem qualquer tipo de
alterações relativamente ao clima e ao património cultural e arquitetónico.
Com a não autorização do projeto a componente socioeconómica seria afetada de forma direta,
visto que a indústria extrativa proporciona a diversificação do tecido económico, na medida em
que fomenta as atividades a jusante, principalmente na construção civil, pelo que a não
legalização da futura pedreira provocaria a diminuição de matéria-prima e o consequente
aumentos dos custos de produção nas indústrias a jusante, na medida em que estas teriam de
procurar outros fornecedores, porventura, mais afastados do seu local de trabalho.
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Por outro lado, as pedreiras proporcionam um aproveitamento dos recursos da região. A
extração de pedra permite obter matéria-prima para utilização na construção civil, contribuindo
para a construção de habitações com características típicas da região.
Para além disso, sendo a construção civil um motor da economia e encontrando-se a
construção civil a jusante da extração de pedra, esta torna-se um importante fator de
desenvolvimento.
A não aprovação do presente projeto representará para o proponente prejuízos acentuados,
atendendo a que o mesmo precisa urgentemente da exploração para desenvolver a sua
atividade.
MEDIDAS DE MITIGAÇÃO
O Estudo de Impacte Ambiental propõe a adoção de um conjunto de medidas de mitigação dos
impactes ambientais negativos gerados pela laboração da pedreira em relação a cada descritor
caracterizado.
No quadro seguinte sintetizam-se algumas das medidas de mitigação propostas.
Quadro 4.2. Medidas de Mitigação.
Descritor

Fase do projeto

Medidas propostas
- Utilização de dispositivos de proteção individual (saúde e
higiene no trabalho);
- Adoção das medidas de boa prática na utilização de
explosivos, definidas no Plano de Pedreira;
- Redução ao máximo das operações de taqueio com
explosivos;

Qualidade do Ar

Fase preparatória

Fase de exploração

- Irrigação dos troços iniciais dos caminhos em terra junto do
acesso às vias pavimentadas e humedecimento das áreas de
circulação nas frentes de desmonte e de carga de produto
acabado, de modo a diminuir a dispersão das poeiras
resultantes. Esta operação poderá ser feita com recurso a
viatura cisterna adequada ou a dispositivos de aspersão móvel.
A periodicidade nos meses de primavera e verão deverá ser bidiária (manhã e tarde) e nos restantes períodos do ano, sempre
que as condições climatéricas assim o exijam;
- Controle rígido da velocidade de circulação com limitação de
velocidades e trajetos;
- Técnica de lavagem de rodados e colocação de pequenas
lombas à saída da pedreira e que têm por propósito provocar
vibração que permita “soltar” as terras que poderão estar nos
pneus. Assim, e de acordo com os planos de.

- Cumprimento das regras de utilização de fogo preconizadas no
Plano de Pedreira;
Ruído Ambiental

Fase preparatória

Fase de exploração

- Cumprimentos dos planos de manutenção da maquinaria;
- Controle da velocidade de circulação de veículos com
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Descritor

Fase do projeto

Medidas propostas
sinalização adequada já prevista no Plano de Pedreira;
- Manutenção e incremento das cortinas arbóreas;

- Montagem de forras de borracha nas caixas dos camiões;

- Redução do uso do martelo pneumático, privilegiando-se o uso
de máquinas de fio diamantado em muitas das operações.

- Controle da velocidade de circulação de veículos com
sinalização adequada já prevista no Plano de Pedreira;
Vibrações

Fase preparatória

Fase de exploração

- Redução ao máximo possível as operações de taqueio com
explosivos;

- Redução do uso do martelo pneumático, privilegiando-se o uso
de máquinas de fio diamantado em muitas das operações;
- Implementação do Plano de Monitorização proposto;

- Implementação e manutenção da cortina arbórea existente.
Geologia e
Geomorfologia

Fase preparatória

Fase de exploração

- Realização dos desmontes em bancadas estáveis com
faseamento e dimensões de acordo com o descrito no plano de
lavra;
- Criação de taludes com pendentes adequados e uma boa
aplicação do coberto vegetal previsto.
- Manutenção adequada dos veículos;

Vias de
Comunicação e
Tráfego

Pedologia e
Ocupação do Solo

Fase preparatória

Fase de exploração

- Controle rígido da velocidade de circulação com limitação de
velocidades e trajetos;

- Manutenções periódicas nas vias em terra batida, na área e
adjacentes à mesma em licenciamento sempre que se justificar.
- Remoção de solos no período seco;

Fase preparatória

Fase de exploração

- Os desmontes deverão ser realizados em pequenos
patamares estáveis, com dimensões e faseamento de acordo
com o descrito no Plano de Lavra;
- Construção de bacia de retenção de óleos;

- Definição de local adequado ao armazenamento de resíduos.
- Em caso de contaminação acidental de solos, os mesmos
deverão ser removidos;
- Implementação de um sistema de drenagem periférica de
águas pluviais assim como adequado destino final;

Recursos Hídricos

Fase preparatória

Fase de exploração

- Na eventualidade da escavação intersetar o nível freático, esta
deverá ser suspensa e ser, de imediato comunicado à APA/ARH
do Norte;

- Serão criadas Zonas de Defesa de 50 metros em relação a
estas Linhas de água;
- Regulação do ciclo hidrológico através da promoção da
infiltração em detrimento do escoamento superficial, de forma a
reduzir a perda de solo, a colmatação dos solos a jusante e o
assoreamento das massas de água;
- Assegurar o correto armazenamento dos resíduos produzidos,

30

Descritor

Fase do projeto

Medidas propostas
de modo a evitar a ocorrência de derrames.

- Plantação de cortinas arbóreas com vegetação local;

- Condicionamento da circulação aos acessos definidos no
Plano de Pedreira;
Biologia e Ecologia

Fase preparatória

Fase de exploração

Fase de desativação

- Localização dos depósitos de materiais em locais já
desprovidos de vegetação;
- Evitar as fases iniciais de exploração em épocas de
reprodução e/ou nidificação;

- Utilização de espécies autóctones na revegetação dos
ecossistemas afetados;
- Adotar medidas de minimização de ruído já referidas.

Resíduos industriais

Fase preparatória

Fase de exploração

Fase de desativação

- Manutenção das viaturas em local adequado;

- Definição de locais de armazenagem de resíduos e
encaminhamento para reciclagem.

5. MONITORIZAÇÃO

A necessidade de monitorizar e controlar periodicamente o estado do ambiente e os efeitos do
projeto, surge como forma avaliar a eficácia das medidas de minimização previstas, de forma a
evitar, minimizar ou compensar os impactes negativos decorrentes da implementação deste
projeto.
Neste sentido, tendo em conta o disposto no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, com as alterações
induzidas pelo disposto no Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março e recentemente pelo
Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto e da Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril, propõe-se
um Plano de Monitorização para a Qualidade do Ar, Ruído Ambiental, Vibrações, Gestão de
Resíduos, Arqueologia, Cortina Arbórea, Vedação, Hidrogeologia e Rede de Drenagem
Periférica.
Esta seleção teve em conta os descritores ambientais com maior impacte nas atividades deste
projeto.
Quadro 5.1. Planos de Monitorização Propostos
Descritores a Monitorizar
Qualidade do Ar
Ruído Ambiental
Vibrações
Rede de Drenagem Periférica
Gestão de Resíduos
Cortina Arbórea
Vedação
Arqueologia

Periodicidade
Ano Zero e de cinco em cinco anos
Ano Zero e de cinco em cinco anos
Ano Zero e de cinco em cinco anos
Constante
Constante
Constante
Constante
Constante e na Abertura de Novas Frentes
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Cada campanha de monitorização permitirá concluir não só da eficácia das medidas previstas
para minimizar os impactes, mas também traçar novas medidas de atuação para uma correta
gestão ambiental da área.

6. RESUMO E RECOMENDAÇÕES

Conforme resulta de todos os estudos globais e setoriais efetuados para avaliar o impacte
ambiental do desenvolvimento do projeto em apreço, os impactes ambientais negativos
expectáveis associados à laboração da pedreira serão, na generalidade, pouco significativos,
sendo ainda passíveis de ser reduzidos e, em alguns casos, suprimidos com a implementação
das medidas minimizadoras propostas.
Não são apontadas alternativas de localização, atendendo a que o recurso natural está
integrado numa área com potencial de exploração dos recursos geológico, tendo os projetistas
do Plano de Pedreira enveredado por formular um projeto de exploração que compatibilizasse
as características dos terrenos com o método de exploração mais apropriado.
Relativamente aos impactes positivos mais significativos gerados pelo projeto em estudo,
estes estão associados essencialmente à manutenção de alguns postos de trabalho diretos, o
que irá contribuir de uma forma importante para a economia da região.
Por outo lado, o Plano Ambiental de Recuperação Paisagística, elaborado em consonância
com o Plano de Lavra, potencia os impactes positivos durante e após término da exploração,
que consiste na criação das condições necessárias à implementação de outros usos do solo
que substituam, de forma rentável, o uso atual, garantindo a compatibilidade com as
disposições de ordenamento do uso do território.
A proposta de medidas de minimização, ajustadas a cada impacte previsto, de planos gerais
de monitorização (a cumprir durante a vida útil da pedreira) e a elaboração de um plano
ambiental e de recuperação paisagística pretendem funcionar como instrumentos essenciais
para o proponente, no sentido de caminhar para uma correta gestão ambiental do
empreendimento, assumindo, deste modo, uma postura pró-ativa, em relação às questões
ambientais.
Mondim de Basto, junho de 2016.
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ANEXOS 7

CAPÍTULO 3 – DESCRIÇÃO DO
PROJETO - REVISTO

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO E DAS ALTERNATIVAS
Apresenta-se em seguida uma descrição breve e que se pretende objetiva do projeto a
licenciar, assim como os principais processos tecnológicos envolvidos, projetos
complementares ou subsidiários, programa temporal das fases de construção,
exploração e desativação.
O Plano de Pedreira anexo ao presente EIA é apresentado ao nível de Projeto de
Execução.
Indica-se a localização dos projetos face aos limites administrativos e enquadramento
com planos de ordenamento do território mais importantes.

3.1. ENQUADRAMENTO E LOCALIZAÇÃO À ESCALA LOCAL E REGIONAL

Não são apontadas alternativas de localização, atendendo a que o recurso natural
está integrado numa área com potencial de exploração dos recursos geológicos, tendo
os projetistas do Plano de Pedreira enveredado por formular um projeto de exploração
que compatibilizasse as características dos terrenos com o método de exploração
mais apropriado.
A fonte de informação na qual foi recolhida a informação sobre o projeto a licenciar
incidiu fundamentalmente sobre consultas ao Plano de Pedreira, incluindo Plano de
Lavra e Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (adiante designado por
PARP), em anexo ao presente EIA, para além de reuniões com os técnicos
incumbidos do seu desenvolvimento.
A PEDREIRA DE MONDIM está inserida em terrenos alugados para o efeito.

A área em estudo localiza-se na freguesia de Mondim de Basto, concelho de Mondim
de Basto, distrito de Vila Real. O acesso poderá ser feito pela EN 312, entre Mondim
de Basto e Sobreira.
As principais ligações ao exterior do concelho são asseguradas pelas atuais Estradas
Nacionais. A N304 liga Mondim de Basto ao Alto Minho através dos concelhos de
Celorico de Basto e Fafe. Em sentido inverso liga ainda ao IP4 no nó de Campeã, já
próximo de Vila Real. A N312, por seu lado, assegura a ligação ao concelho de Ribeira
de Pena e à zona Norte de Trás-os-Montes.
Para além das Estradas Nacionais, as restantes ligações aos concelhos vizinhos são
asseguradas por Caminhos Municipais e Florestais, como acontece nas ligações de
Campanhó e Paradança ao Concelho de Amarante.
O projeto consiste no licenciamento de uma indústria extrativa de granito ornamental,
estando elaborado ao nível do “Projeto de Execução”, com uma área a licenciar
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prevista de 32.950 m2, dos quais 5.786,53 m2 correspondem à área apontada para a
exploração, 1.627,57 m2 para escombros, 1.711,89 m2 para a área de expedição,
15.856,98 m2 para a área de defesa e 7.967,02 m2 para a restante área.

As Cartas n.ºs 1, 2, 2.1, 3 e 4 em ANEXOS 1 representam a localização da área em
estudo à escala local e regional em carta militar e fotografia aérea plana (2013 e 2014)
e tridimensional, assim como a sua localização relativa com outras áreas de pedreiras
ativas cuja georreferenciação foi possível aferir (ver carta n.º 2.1 em ANEXOS 1).

3.2. PROJETO DE EXPLORAÇÃO

A área a licenciar é de 32.950 m2 a superfície topográfica do terreno situa-se entre as
cotas 321 m e 325 m, sentido Sudoeste para Nordeste. De Noroeste para Sudeste o
terreno situa-se entre as cotas aproximadas de 305 m e 343 m.
No local da exploração ocorrem formações que apresentam uma intensa granitização
Hercínica, associada ao final do Paleozóico. O granito da zona é caracterizado por
uma textura hipautomórfica granular, por vezes porfiróide e por deformações
cataclásticas.
Do ponto de vista mineralógico, ocorrem principalmente as seguintes variedades:
quartzo, microclina-pertite, microclina-sódica, moscovite e biotite. Como
mineralizações subordinadas ocorrem as seguintes: opaco, apatite, zircão, óxidos de
ferro, rútilo, turmalina e clorite.

3.2.1. EQUIPAMENTO

Inicialmente o equipamento a utilizar na exploração é o que se descreve de seguida,
contudo e de acordo com o referido no Plano de Lavra, com o evoluir da exploração,
poderá ser adquirido mais equipamento.
O equipamento a utilizar é o que se descreve de seguida.
Quadro 3.1. Equipamento
Equipamento

Quantidade

Escavadoras giratórias KOMATSU

1

Retroescavadora JCB

1

Gerador

1

Compressores Atlas Copco

2

FONTE: PLANO DE PEDREIRA

Existe também outro tipo de equipamento do qual se salienta:



Contentores para escritório e instalações sanitárias;
Ferramentas de pequeno porte (guilhos, marretas, pás, picaretas, etc.);
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Ferramentas rotativas manuais.

Prevê-se ainda a aquisição de um contentor sanitário dotado de fossa séptica
estanque. Com o evoluir da exploração poderá ser adquirido mais equipamento.

3.2.2. MÉTODO DE EXPLORAÇÃO

Como se pode observar no levantamento topográfico que serviu de base à elaboração
do Plano de Lavra, com ligação à rede geodésica nacional, à escala 1:1000, de que se
apresenta a seguir uma representação em escala reduzida, a superfície topográfica do
terreno situa-se entre as cotas 321 m e 325 m, sentido Sudoeste para Nordeste. De
Noroeste para Sudeste o terreno situa-se entre as cotas aproximadas de 305 m e 343
m.
O método de exploração da massa granítica será a “céu aberto” por degraus. A
exploração, com escavação em profundidade, desenrolar-se-á até à cota aproximada
de 330 m (cota mais baixa).

3.2.2.1. ESCOMBREIRA

A escombreira está localizada a Oeste da zona de exploração – local indicado na
Planta de Zonamento, ocupando uma área total de aproximadamente de 1.627,57 m2.
Esta crescerá, tanto em área, como em altura, à medida que a exploração for
decorrendo. Contudo, quando forem vendidos ou cedidos entulhos, o volume da
escombreira irá diminuir, uma vez que será retirado material dela.

FONTE: PLANO DE PEDREIRA

Figura 3.1. Localização da Escombreira – Planta do Zonamento.
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3.2.2.2. PARGAS DE SOLOS

As pargas de solos são constituídas pelas terras de cobertura existentes nos locais a
escavar, que são decapadas e acumuladas nestes locais. Prevê-se a constituição de
uma zona para as pargas de solos (aproximadamente 295 m2), localizada dentro da
área a licenciar.
Durante as fases de recuperação (ver P.A.R.P.), se necessário poderá ser prevista a
necessidade de aquisição de solos para a reflorestação das zonas afetadas pela lavra
mineira.

FONTE: PLANO DE PEDREIRA

Figura 3.2. Pargas de Solos – Planta de Zonamento.

3.2.2.3. ANEXOS E ARMAZENAMENTO DE PRODUTO FINAL

As zonas de Anexos e de Expedição de Matéria-prima (Parque de Blocos) estão
localizadas no sector Nordeste da pedreira, junto do caminho de acesso à frente de
exploração. Será a local onde se armazenam os blocos de boa qualidade para
posteriormente serem comercializados. A sua arrumação deve ser feita de forma
ordenada, respeitando todas as normas de segurança, possibilitando assim ao
explorador uma melhor gestão do seu stock e, por outro lado, diminuindo o seu
impacte visual.
O Parque de Blocos ocupará uma área aproximada de 1.711,89 m2.
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3.2.2.4. ZONAS DE DEFESA

Existirá em todo o perímetro da pedreira uma Zona de Defesa de largura, de acordo
com o Decreto-Lei n.º 270/2001, de 06 de outubro, com redação atual pelo Decreto-Lei
n.º 340/2007, de 12 de outubro.
De acordo com o Decreto-Lei nº 340/2007, de 12 de outubro serão constituídas Zonas
de Defesa em todo o perímetro da pedreira:



50 m em relação à Linha de Água;
10 m nas restantes zonas da pedreira.

FONTE: PLANO DE PEDREIRA

Figura 3.3. Zona de Defesa de 10 m - Planta da Fase de Exploração

FONTE: PLANO DE PEDREIRA

Figura 3.4. Zona de Defesa de 50 m - Planta do Zonamento
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Atualmente estas zonas de defesa não estão constituídas. A empresa deverá, assim,
proceder à constituição das mesmas de forma a cumprir as prescrições do presente
Plano de Lavra. A escombreira não poderá ultrapassar o limite da zona de defesa.

3.2.2.5. MÉTODO DE DESMONTE

A operação de preparação das frentes é constituída por atividades que permitem o
início dos trabalhos de desmonte das bancadas, de forma a serem criadas condições
de acesso em segurança e operacionalidade do equipamento adequado e pessoal.
O método de desmonte consistirá na execução da lavra a céu aberto, em bancadas,
por degraus direitos com cerca de 2 m de altura (valor médio), não podendo estes
ultrapassar os 15 m. Cada patamar deverá ter um patamar com um mínimo de 2 m
para permitir a circulação em segurança de máquinas e pessoas. As bancadas de cota
superior serão desmontadas em primeiro lugar, seguindo-se de forma sequencial as
bancadas de cota inferior.

O desmonte do bloco é realizado por ação de explosivos. O explosivo utilizado é a
pólvora, sobre a forma de cartucho. A pólvora é uma mistura deflagrante, sendo a sua
ação fraturante muito limitada. É usada basicamente para aproveitar os efeitos de
empurrão provocados pelos gases resultantes da deflagração. Devido a estas
características consegue-se retirar, da exploração blocos de média e grande
dimensão.

FONTE: PLANO DE PEDREIRA

Figura 3.5. Método de Exploração de rocha a céu aberto.
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É esperado um consumo Pólvora (250 kg/ano) e algum cordão detonante.

3.2.2.6. ETAPAS DO PROCESSO DE DESMONTE

1ª Etapa: A operação de perfuração é uma das principais tarefas da exploração da
pedreira, dada a elevada resistência da rocha granítica. Os equipamentos de
perfuração utilizados neste método de desmonte são os martelos pneumáticos
manuais para furação vertical e para a furação horizontal – “Tiro de “Levante” do
bloco.
2ª Etapa: Após a realização da furação vertical e horizontal procede-se ao
carregamento dos respetivos furos com o explosivo – Pólvora e Cordão Detonante. O
Atacamento é efetuado com terras recolhidas nos terrenos da pedreira. Após
sinalização de rebentamento é efetuado o disparo, ficando o bloco liberto e
individualizado, podendo ser removido da bancada.

3ª Etapa: Se o bloco resultante do disparo não for adequado para o transporte ou para
o fim comercial a que se destina, devido a ser ainda de dimensões elevadas, então
será necessário proceder a uma nova operação de corte (esquartejamento) com
ferramentas mecânicas e/ou manuais ou à operação de Taqueio (1). O taqueio poderá
será efetuado com o recurso a explosivos (“Secondary Blasting”). Neste segundo
disparo será utilizada a pólvora ou então apenas cordão detonante (cordão detonante
e água). O taqueio deverá ser evitado devido aos riscos envolvidos na manipulação de
explosivos e ao aumento dos custos de produção.
4.ª Etapa: Remoção do bloco da frente de desmonte por uma pá carregadora, para o
Parque de Armazenamento de Blocos
Preparação da
Frente

Furação

Ação explosivo

Não

Dimensão
adequada
ao
transporte
?

Sim

Não

Bloco
Aproveitável
?

Taqueio

Sim

Esquartejamento

Escombreira

Expedição

FONTE: ADAPTADO DE PLANO DE PEDREIRA

Figura 3.6. Operações unitárias.
Entende-se por Taqueio a quebra de blocos de grandes dimensões, não adequados para transporte ou para o
processo produtivo.
1
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3.2.3. FASEAMENTO DA EXPLORAÇÃO

A exploração da pedreira está planeada em apenas uma Fase de Exploração. A zona
de exploração abrange uma área aproximada de 5.786,53 m2 como se pode ver no
quadro seguinte.
Quadro 3.2. Áreas reservadas de exploração.
Áreas
reservadas
2
(m )

Fase de
Exploração
5.786,53

Escombreira
1.627,57

Zona de
Expedição
1.711,89

Zona de
Defesa

15.856,98

Área
Restante
7.967,02

Total
32.950,00

FONTE: PLANO DE PEDREIRA

Figura 3.7. Áreas de exploração – Planta de Zonamento.
A única fase de exploração terá um setor, localizado a Sul da área a licenciar, com
cerca de 5.786,53 m2.
A rocha granítica será desmontada em vários degraus. Cada degrau terá altura média
de 2 metros, com uma largura mínima de 2 m, para permitir a movimentação de
homens e equipamento com segurança, nos termos do proposto no Plano de
Segurança e Saúde do Plano de Pedreira.
A espessura média do material a desmontar será, em média, de 6,3 m.
No final da Fase de Exploração o fundo da escavação ficará à cota mais baixa
aproximada de 330 m.
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3.2.4. ESTIMATIVA DE RESERVAS, GRAU DE APROVEITAMENTO E PREVISÃO TEMPORAL

Nas áreas indicadas como zonas de extração, prevê-se a extração de granito até às
cotas indicadas nas plantas e nos perfis de exploração durante a vida da pedreira.
Quanto ao grau de aproveitamento, como há sempre que contar com a existência de
zonas de fraqueza, por vezes relacionadas com a alteração dos feldspatos e/ou com
alterações ferruginosas, por onde o bloco parte, o aproveitamento é da ordem dos
60% para o bloco comercial.
Grande parte do material restante extraído será comercializada como alvenaria
(aumentando a taxa de recuperação e diminuindo o volume de escombros).
Quadro 3.3. Estimativa das Reservas e Previsão Temporal da Exploração.

Área explorada (m2)

Fase de
Exploração

Escombreira

5.786,53

1.627,57

Zona
Expedição
1.711,89

Zona de
Defesa
15.856,98

Área
Restante

TOTAL

7.967,02

32.950,00

Volume total bruto de material a
desmontar (m3)

36.225,77

36.225,77

Volume total de alvenaria e
desperdício (m3)

21.735,46

21.735,46

14.490,31

14.490,31

Volume total de bloco comercial
(m3)

N.º meses Trabalho/ano

Produção mensal média de
bloco comercial (m3)

Previsão Temporal da
Exploração
FONTE: PLANO DE PEDREIRA

12,0
60,00
30,19

30,19

O Plano de Pedreira considera um tempo de vida produtiva de aproximadamente de
30,2 anos.

3.2.5. VENTILAÇÃO

Dado o tipo de exploração, será natural.

3.2.6. ILUMINAÇÃO

Dado o tipo de exploração será natural. No caso de trabalho em dois turnos ou
prolongamento do turno normal na época de Inverno, far-se-á iluminação colectiva por
grandes focos, instalados em locais próprios, fixos ou móveis.
As máquinas de remoção possuem equipamento próprio de iluminação.
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3.2.7. VEDAÇÃO DA ÁREA DE EXPLORAÇÃO

Todo o perímetro da área será vedada e devidamente sinalizada ver (Plano de
Segurança de Saúde).

3.2.8. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

A drenagem de águas será a drenagem natural dos terrenos, sendo que – sempre que
necessário – proceder-se-á a bombagem de águas exterior para o sistema de
escoamento mais próximo e com a construção de uma vala de drenagem.

3.2.9. ABASTECIMENTO DE ÁGUA

O abastecimento de água às instalações sociais será a partir da rede pública
existente.

3.2.10. ÁGUAS RESIDUAIS

As águas residuais são conduzidas para uma fossa séptica, instalada na área da
pedreira.

3.2.11. PESSOAL E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Para assegurar o processo produtivo a empresa contará com a colaboração de 5
funcionários.
Os trabalhos de desmonte, com recurso a substâncias explosivas, são da
responsabilidade do Encarregado da Pedreira e do Empresário, que possuirão cédula
de operador de explosivos.
A responsabilidade técnica da pedreira estará a cargo de um técnico com formação
superior coma especialidade adequada.
No quadro seguinte encontra-se explícito o horário de trabalho semanal.
Quadro 3.4. Horário de Trabalho.
Período

Inicio

2º Período

13:00

1º Período

8:00

Fim

12:00
17:00

Nota: Com um período de descanso de 10 min, no período da manhã e da tarde.
FONTE: PLANO DE PEDREIRA

3.2.12. MATERIAIS EXPLOSIVOS

Na exploração serão utilizadas pólvoras e cordão detonante no desmonte dos blocos.

23

As pólvoras serão utilizadas sobre a forma de cartucho.
Na pedreira não serão armazenados explosivos, apenas será consumida a quantidade
necessário para o dia de trabalho.
As quantidades de explosivo, que não forem utilizadas, serão devolvidas.

3.2.13. ENERGIA ELÉTRICA

Se necessária será fornecida através de um gerador e da rede existente.

3.2.14. COMBUSTÍVEIS

Não haverá armazenamento de combustíveis na pedreira. Estes deverão ser
fornecidos, na dose necessária para o consumo do dia, pelo posto de abastecimento
da zona.

3.2.15. INSTALAÇÕES AUXILIARES - ANEXOS

No local existirá um contentor de apoio que assegura o indispensável abrigo ao
pessoal e onde se guardam as ferramentas para a manutenção das máquinas e
utensílios diversos necessários à atividade extrativa, nomeadamente no que respeita à
conservação, manutenção e reparação de equipamentos e viaturas.
Prevê-se a instalação de um contentor sanitário, dotado de instalações sanitárias,
vestiário, duche e refeitório.

3.3. PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE

O Plano de Pedreira apresentado contempla também um Plano de Segurança e
Saúde (PSS) e tem como objetivo auxiliar na gestão da segurança, higiene e saúde no
trabalho da pedreira, apresentando uma análise de riscos com indicação das principais
medidas de segurança a implementar para a sua minimização, bem como os planos
de prevenção a adotar ao nível da sinalização, proteções coletivas, proteções
individuais, de saúde, formação e sensibilização, controlo de sinistralidade,
manutenção de visitantes e emergência.
Na elaboração do PSS foi levada em conta legislação relevante, bem como toda a
legislação de Segurança relativa à actividade em causa.
A sua aplicação abrange sem exceção todos os trabalhadores que utilizem a pedreira
como local onde desenvolvem a sua atividade profissional, devendo o seu contrato
contemplar o cumprimento das regras de segurança estabelecidas por este PSS.
O PSS é de natureza dinâmica, sendo portanto revisto anualmente e sempre que
houver alterações, ampliações ou transformações importantes no local de trabalho.
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O Plano de Pedreira – neste capítulo – faz uma avaliação de riscos associados a este
tipo de explorações, propondo as medidas de prevenção necessárias.

É apresentado um Plano de Sinalização e para a área a licenciar, incluindo um Plano
de Proteções Coletivas e Individuais.
É ainda apresentado um Plano de Manutenção dos Equipamentos, um Plano de
Saúde dos Trabalhadores, um Plano de Formação e Sensibilização dos trabalhadores,
Plano de Visitantes e um Plano de Resposta a Emergências.

3.4. PLANO AMBIENTAL E DE RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA

Com o Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) procura-se minimizar
o impacte ambiental paisagístico decorrente da extração, para que seja possível
estabelecer um equilíbrio ecológico de substituição, uma vez terminada a exploração.
O plano contempla um conjunto de medidas das quais se podem destacar a plantação
de cortinas arbóreas de proteção como medida de minimização dos impactes visuais.
A área ocupada pela pedreira é de 32.950 m2. Serão deixadas intactas, as áreas
respeitantes às zonas de defesa exigidas por lei, bem como algumas áreas onde se
identifiquem espécies a proteger.
Os aterros a efetuar terão carácter temporário (escombreira resultante da exploração)
e final (modelação final do terreno), sendo a sua execução realizada na área do
licenciamento da exploração.

3.4.1. SÍNTESE DO PLANO DE PEDREIRA

A área a licenciar é de 32.950 m2. A superfície topográfica do terreno situa-se entre as
cotas 321 m e 325 m, sentido Sudoeste para Nordeste. De Noroeste para Sudeste o
terreno situa-se entre as cotas aproximadas de 305 m e 343 m.
Por imperativos da extração, os pinheiros e eucaliptos existentes terão que ser
removidos da zona de desmonte, mas o pinhal será replantado de modo faseado,
aquando da recuperação das várias fases de exploração, como descrito neste Plano
Ambiental de Recuperação Paisagística (PARP).
As zonas de desmonte serão recuperadas de acordo com o PARP e nessas áreas
serão replantados pinheiros bravos, que têm um crescimento mais rápido.
O projeto consiste no licenciamento de uma indústria extrativa de granito ornamental,
estando elaborado ao nível do “Projeto de Execução”, com uma área a licenciar
prevista de 32.950 m2, dos quais 5.786,53 m2 correspondem à área apontada para a
exploração, 1.627,57 m2 para escombros, 1.711,89 m2 para a área de expedição,
15.856,98 m2 para a área de defesa e 7.967,02 m2 para a restante área.
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Quadro 3.5. Síntese das áreas de projeto.
Área a licenciar (m2)

Fases de Exploração

32.950,00

32.950,00

Zona de defesa total (10 m e 50 m)
Fases de Recuperação

32.950,00

Área de exploração (m2)

5.786,53

Talude (m2)

0,00

Escombreira (m2)

1.627,57

Patamar (m2)

Parque de Blocos (m )
2

Área Restante (m )
2

Zona de Defesa (m2)

1.711,89

5.786,53

Escombreira (m )
2

7.967,02

1.711,89

Zona de Defesa (m )

15.856,98

Área Restante (m2)

2

Cota maior prevista para a
escavação (m)

Cota menor da escavação (m)

Volume total de bloco comercial
(m3)
Volume total de alvenaria e
desperdício (m3)

Altura média dos degraus (m)

Número de degraus previstos
para a exploração
FONTE: PLANO DE PEDREIRA

7.967,02

340
330
1.ª Fase de Exploração

Volume total bruto de material a
desmontar (m3)

1.627,57

Parque de Blocos (m )
2

15.856,98

15.856,98

2ª Fase de Exploração

36.225,77
21.735,46
14.490,31
2
3 - 4 degraus

3.4.2. METODOLOGIA DA RECUPERAÇÃO

O plano de recuperação visa genericamente e tanto quanto possível a reconstituição
das características biofísicas próximas das originais, dentro dos limites possíveis e no
contexto dos condicionalismos que a própria exploração impõe.
Apesar dos aspectos negativos que uma exploração deste cariz acarreta em termos
de ambiente, é possível, apostando nos aspetos positivos, inverter esta situação.
A pedra deve ser extraída de uma forma orientada para, depois, tanto quanto possível,
se recuperar à medida que se faz a exploração.

Assim, são descritas seguidamente as medidas cautelares a tomar e os trabalhos a
executar de forma a permitir a melhor reconstituição dos parâmetros biofísicos
anteriormente analisados e descritos.
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3.4.3. FASEAMENTO DA RECUPERAÇÃO

A recuperação está planeada em duas Fases de Recuperação.
O material destinado à modelação do terreno provém da escombreira (materiais
inertes de diferentes granulometrias) e das pargas de solos (terra viva).
A recuperação usará meios principalmente meios próprios nas operações de
Recuperação com o objetivo de diminuir custos operacionais e a manter a viabilidade
económica da empresa e do projeto.
A recuperação será realizada pondo-se em prática as seguintes ações:

1.
Desmonte das “cristas”, dos degraus superiores com recurso ao seu
“desbaste” com os martelos dos compressores, ou explosivos para permitir a sua
ocultação completa com os inertes provenientes das escombreiras, situação
ilustrada nos perfis de recuperação e/ou modelação;
2.
Na modelação do terreno, procede-se ao preenchimento das cavidades
com inertes, em cerca de 4 m de altura com decrescimento de granulometrias da
base para o topo;
3.
Posteriormente procede-se à mobilização do solo (ripagem), à retirada
dos equipamentos e contentores;
4.
Finalmente reconstitui-se o solos com o espalhamento de 0,15 m de
terras provenientes das pargas de solos, com granulometria fina (< 2 mm);
5.
Posteriormente procede-se às fertilizações, com o espalhamento e
mistura com o solo de estrume de vaca à razão de 2,5 kg/m2 ou com adubo
binário N.P.K. 10:20:0, tipo Fosfonitro 120 ou equivalente, à razão de 15g/m2;
6.
No final procede-se à plantação de pés de pinheiro bravo (Pinus
Pinaster) com compasso de 5 m x 5 m;
7.
Deverá ser feita a manutenção das zonas recuperadas durante um
período de 2 anos.

3.4.3.1. 1.ª FASE DE RECUPERAÇÃO

Esta 1ª Fase de Recuperação visa recuperar a cavidade deixada pela exploração da
Fase de Exploração. Será efetuada a Modelação do terreno com o enchimento parcial
da escavação.
Durante esta Fase, as Zonas de Defesa deverão estar arborizadas, tal como descritas
no Plano de Lavra.

3.4.3.2. 2.ª FASE DE RECUPERAÇÃO

Nesta fase serão recuperadas as restantes zonas: Zonas de Expedição, Escombreira
e Área restante.
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1ª Fase (Modelação da Fase de Exploração)

FONTE: PLANO DE PEDREIRA

2ª Fase (Plano de Sementeiras)

2ª Fase (Plano de Plantações)

Figura 3.8. Fases da Recuperação da Pedreira.

3.4.4. DESMANTELAMENTO DE INSTALAÇÕES

As instalações sociais e de apoio previstas para a pedreira são compostas por:


Contentor armazém;



Contentor sanitário dotado de fossa séptica.



Contentor oficina;

Na fase de encerramento da pedreira, estas instalações serão retiradas e
transportadas por camiões para as instalações das empresas onde foram alugados ou
serão vendidas.
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Os recursos humanos afetos à pedreira serão reencaminhados para outras pedreiras e
unidades de transformação de pedra existentes próximas da pedreira ou da área
geográfica da sede da empresa
Os equipamentos móveis existentes na pedreira serão objeto de comercialização por
parte da empresa, ou remobilizados para outras pedreiras ou unidade industriais.
Durante a Fase de Encerramento da exploração ficará na pedreira uma pá
carregadora, para fazer face às necessidades das operações inerentes ao processo
de fecho. Após o fecho da exploração não restará na área qualquer equipamento
móvel, nem material nas escombreiras (que estarão recuperadas).

3.4.5. CUSTOS TOTAIS DA RECUPERAÇÃO

Foi considerado um custo de 500 € para transporte de todas as infra-estruturas da
pedreira (contentores, compressores, etc).
O valor da remoção de resíduos foi atribuído um custo de 120 €, sendo este um valor
estimado para a remoção de resíduos por uma empresa acreditada para o efeito.
Quadro 3.6. Resumo dos orçamentos para cada Fase de Recuperação.
Fases

1ª Fase de Recuperação
2ª Fase de Recuperação

Remoção das Instalações
Remoção dos Resíduos
Total
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Custo

17.863,65 €
6.842,31 €
500,00 €

120,00 €

25.325,96 €

Quadro 3.7. Resumo da Exploração/Recuperação, prazos de execução e custos.
Fases da Exploração

Área (m²)

1ª Fase

Produção mensal
(m3)
Duração (anos)

Final fase exploração

5.786,53
60

30,2

2045

Área Total
(m²)

21.643,518

Patamar (m²)

5.786,534

Parque de
Blocos

-

Talude (m²)

Escombreira

Produção mensal
(m3)
Duração (anos)

Final fase exploração

Área Total
(m²)

11.306,48
-

Escombreira

1.627,57

Zona defesa

5.786,53

Fim da Exploração

2045

FONTE: PLANO DE PEDREIRA

Área Restante
Manutenção da
Área
recuperada
Área Total
Recuperada
(m²)
Fim do prazo
de execução

Custos

2045-2047

17.863,65 €

-

Talude (m²)

Parque de
Blocos

Área Total de
exploração (m²)

-

15.856,984

Patamar (m²)

Prazos de
Recuperação

-

Zona defesa

Área Restante

Área (m²)

2ª Fase

Fases da Recuperação

2045-2047

1.711,89

6.842,31 €

-

7.967,02

32.950,00
2049

2047-2049
Custo Total

25.325,96 €

3.4.6. CÁLCULO DA CAUÇÃO

No que se refere ao cálculo do valor da caução, é utilizada uma nova fórmula de
cálculo referida no Decreto – Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro, Art.º 52, que se
baseia na prestação de caução em função das áreas afetas (excluem-se as áreas
virgens e as já recuperadas):

X  Ctrec  (Ctrec : Atl)  (Avg  Arec)

A “PEDREIRA DE MONDIM" deve ser considerada, face ao Decreto-Lei 340/2007, de 12
de outubro como uma Pedreira de Classe 2.

Após os 3 (três) primeiros anos – Programa Trienal (sendo definido como o programa
contendo a descrição dos trabalhos de exploração e recuperação paisagística para
três anos, em execução do plano de pedreira aprovado) o valor da caução deverá ser
revisto.
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Para os 3 (três) primeiros anos:


Área de exploração: Fase de Exploração;



Áreas recuperadas ou em recuperação: 0 (zero) m2.

Área não mexida: 15.856,98 m2. Considera-se que toda a área de
defesa não seja mexida;


Quadro 3.8. Determinação do Valor de Caução.
Ctrec = Custo Total do Projeto Aprovado para a execução do PARP

25.325,96 €

Avg = área licenciada não mexida à data do cumprimento do respetivo programa trienal

15.856,98

Atl = área total licenciada (m²)

32.950,00

X = Valor da caução

13.138,00

Arec = Área explorada já recuperada (m²)

Com base no quadro anterior, propõe-se que seja aplicada à empresa responsável
pela exploração da “PEDREIRA DE MONDIM" a caução de 13.138,00 €.

3.5. ÁREAS SENSÍVEIS

O presente projeto corresponde ao culminar de um vasto programa de estudos
técnicos setoriais, decorrentes da exigência do processo de licenciamento de
indústrias desta natureza. A empresa NORBERTO TEIXEIRA RODRIGUES, desenvolve
neste momento um conjunto de diligências no sentido de proceder ao licenciamento da
área que pretende para pedreira, do qual o presente EIA é parte fundamental.
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 36/95, publicada no Diário da República 1.ª Série - N.º 94 - 21-04-1995, define o Regulamento do PDM de Mondim de Basto no
Capítulo V - enquadra as áreas delimitadas na Planta de Ordenamento do Concelho à
escala 1: 10 000 e designadas no seu conjunto como ESPAÇOS FLORESTAIS, que
englobam a Área Submetida a Regime Legal Específico, a Zona Florestal do Tipo I e a
Zona Florestal do Tipo II.
Em termos de ordenamento do território, a área de extração a licenciar enquadrada
pelo Plano Diretor Municipal (PDM) de Mondim de Basto, classifica a área a licenciar
como Área Submetida a Regime Legal Específico (ver carta n.º 7 em ANEXOS 1), a
qual não é considerada de particular interesse, do ponto de vista de classificação de
zonas sensíveis, de acordo com o Decreto-lei nº 340/2007 de 12 de outubro.
Por outro lado, o Plano Diretor Municipal (PDM) de Mondim de Basto, na carta de
condicionantes para a área a licenciar, não tem sobreposição com a Reserva
Ecológica Nacional (REN), nem com a Reserva Agrícola Nacional (RAN) (ver carta n.º
8 em ANEXOS 1).
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A área em estudo não integra a REDE NATURA 2000 assim como não integra os
designados BIÓTOPOS CORINE (ver cartas n.ºs 14 e 16 em ANEXOS 1).

Nos pontos 4.14 e 5.15 é feita a análise da pretensão de instalação da indústria
extrativa com a compatibilidade com os instrumentos de ordenamento territoriais em
vigor.
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