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AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA N.º 5116 “CAMPINHOS” 

– PIAS E ABEDIM • MONÇÃO – 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

RESUMO NÃO TÉCNICO  
 

Setembro de 2018 

 

1 – INTRODUÇÃO 
 

O presente Resumo Não Técnico (RNT) descreve, de forma sumária e em linguagem 

acessível à generalidade do público interessado, as matérias referentes ao Estudo de Impacte 

Ambiental (EIA) do projeto de ampliação da pedreira N.º 5116, denominada “Campinhos”, 

tendo como finalidade constituir o documento de suporte ao procedimento de Consulta 

Pública, a realizar em sede de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), conforme estabelecido 

no D. L. 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo D. L. 152-B/2017, de 11 de 

dezembro. 

 

A empresa proprietária da pedreira de Campinhos e proponente do projeto em avaliação tem 

a designação social de GRANITOS SÃO MARTINHO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA. 

(GRANITOS S. MARTINHO), com sede no Pólo Empresarial da Lagoa, Lote N1, 4950-850 

Cortes, concelho de Monção, distrito de Viana do Castelo. Trata-se de uma empresa 

especializada na exploração e comercialização de rochas ornamentais, inserida no grupo 

DFG (DAVID FERNÁNDEZ GRANDE), grupo multinacional espanhol com sede em Vigo 

(Pontevedra). 

 

Este projeto encontra-se em fase de execução e refere-se à ampliação de uma pedreira de 

granito ornamental, dos atuais 16,84 ha licenciados para uma área total de 42,97 ha, estando 

sujeito a AIA, nos termos do D. L. 151-B/2013, de 31 de outubro (com a redação atual), 

constituindo a COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO 

NORTE (CCDR-Norte), a Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental, e a DIREÇÃO 

GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA (DGEG – Área Norte), a entidade competente para a 

atribuição da licença de exploração. 
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A realização do EIA teve início em abril de 2017 e a conclusão dos últimos trabalhos em 

novembro do mesmo ano. Entretanto, face à publicação do D. L. 152-B/2017, de 11 de 

dezembro, que alterou e republicou o D. L. 151-B/2013, de 31 de outubro, procedeu-se à 

revisão e adaptação do EIA em conformidade com as especificações deste diploma legal, o 

que se concluiu em janeiro do corrente ano. 

 

Na elaboração deste RNT foram consideradas as especificações da Portaria 399/2015, de 5 

de novembro, e as publicações “Critérios de Boa Prática para o RNT” da Agência Portuguesa 

do Ambiente (APA, 2008) e “Critérios para a Fase de Conformidade em AIA” do Ministério do 

Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional (MAOTDR, 2008). 

 

O RNT primordialmente submetido a Avaliação de Impacte Ambiental foi reformulado, de 

forma a traduzir a informação adicional solicitada pela Autoridade de AIA, em 29 de maio de 

2018, constituindo este documento a versão reformulada com a inserção da informação 

considerada mais relevante do ponto de vista não-técnico. 

 

2 – LOCALIZAÇÃO  
 

A pedreira de Campinhos localiza-se nas freguesias de Pias e Abedim, do concelho de 

Monção, inserindo-se num meio rural caracterizado por um relevo acidentado, onde 

predominam os afloramentos rochosos e os povoamentos de pinheiro-bravo. As povoações 

mais próximas da pedreira são indicadas no quadro seguinte. 

 
Quadro 1 – Povoações mais próximas da pedreira de Campinhos. 

Aglomerados populacionais Distância à pedreira 
(m) 

Posicionamento geográfico 
relativamente à pedreira 

Gandrachão (Abedim) 400 SSE 

Retorta (Pias) 800 NNE 

Tourôa (Abedim) 1000 E 

Verdisão (Barroças e Tais) 1550 NE 

Pedreira (Boivão) 1650 NW 

Santo André (Barroças e Taias) 2000 NE 

Distância à pedreira: medida de uma linha reta entre o limite da área da pedreira e o limite imediato da povoação. 
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O acesso à pedreira de Campinhos faz-se a partir da EN101, que efetua a ligação Valença - 

Monção - Arcos de Valdevez. Seguindo no sentido de Arcos de Valdevez, depois de passar 

por Barroças e Taias e Santo André, aproximadamente ao km 30 desta rodovia, encontra-se à 

direita um acesso asfaltado com a indicação “Granitos São Martinho”, no qual se percorrem 

cerca de 2 km até se encontrar a pedreira.  

 

A figura seguinte representa a área em estudo nos extratos das cartas militares números 2, 3, 

7 e 8, à escala 1/25 000, publicadas pelo Instituto Geográfico do Exército, onde se pode 

visualizar a fisiografia da área de implantação da pedreira de Campinhos e o seu 

enquadramento em relação aos aglomerados populacionais, eixos viários, fisiografia e 

hidrografia daquele território. 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Enquadramento geográfico da pedreira de Campinhos. 
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3 – ANTECEDENTES 
 

O processo de licenciamento da pedreira de Campinhos remonta ao ano de 1988, altura em 

que obteve licença de estabelecimento emitida pela Câmara Municipal de Monção, tendo-lhe 

sido atribuído pela então Direção Geral de Geologia e Minas, o número de cadastro 5116 e a 

denominação de “Campinhos”.  

 

Em 1990, a licença de estabelecimento camarária passou para o foro da então Direção-Geral 

de Geologia e Minas, atribuída a título definitivo, tendo em 2003 a empresa exploradora 

procedido à adaptação desta licença às exigências da legislação aplicável às pedreiras que 

entretanto havia entrado em vigor. 

 

Para este efeito, apresentou à entidade licenciadora, a Direção Regional da Economia do 

Norte, um Plano de Pedreira/Adaptação, que viria a ser aprovado em março de 2009, com 

emissão de licença em fevereiro de 2015.  

 

Posteriormente, houve necessidade de se reajustar o limite nascente da área licenciada da 

pedreira, face ao acordado entre a GRANITOS S. MARTINHO e a junta de freguesia de 

Abedim, bem como o limite nascente da área de exploração, face à delimitação da Zona Geral 

de Proteção (ZGP) proposta no procedimento de classificação do Castelo de São Martinho 

(também conhecido por Castelo de Pena da Rainha ou Castelo de São Martinho da Penha), 

localizado numa elevação topográfica contígua à encosta onde se desenvolve a pedreira de 

Campinhos.   

 

A área da pedreira de Campinhos definida no Plano de Pedreira agora submetido a 

licenciamento, ao qual o presente processo de Avaliação de Impacte Ambiental diz respeito, 

cumpre as condições acima referidas, sendo que a área de exploração não abrange a 

mencionada Zona Geral de Proteção. 
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4 – DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 

4.1 – ÂMBITO E OBJETIVOS 

 
O projeto de ampliação da pedreira de Campinhos é consubstanciado num Plano de Pedreira, 

composto, entre outras peças técnicas, por um Plano de Lavra e por um Plano Ambiental de 

Recuperação Paisagística (PARP), realizado de acordo com as especificações da legislação 

aplicável ao aproveitamento/valorização de massas minerais (D. L. 270/2001, de 6 de outubro, 

alterado e republicado pelo D. L. 340/2007, de 12 de outubro). 

 

As principais componentes do Plano de Pedreira relacionam-se com o método de exploração 

do maciço granítico e com a recuperação ambiental e paisagística que será levada a cabo nas 

áreas exploradas. 

 

O Plano de Pedreira agora submetido a licenciamento incide sobre uma área total de           

429 738,00 m2 (cerca de 42,97 ha), a afetar à exploração do maciço granítico e às instalações 

anexas, tendo como objetivo assegurar a continuidade da pedreira de Campinhos.   

 

4.2 – SISTEMA DE EXPLORAÇÃO 

 
4.2.1 – MÉTODO DE DESMONTE 

 

A ampliação da pedreira será efetuada com a aplicação do método de exploração atualmente 

em prática na pedreira, o qual consiste no desmonte a céu-aberto por degraus direitos, com 

extração de blocos de granito por pequenas cargas de explosivo e, sempre que as condições 

geológicas o permitem, por corte com fio diamantado, uma técnica eficaz para se realizar o 

arranque de rocha com precisão e a custos operacionais controlados. 
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Fotografia 1 – Vista da área de exploração da pedreira de Campinhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previamente ao avanço da exploração procede-se à remoção do estrato arbustivo e dos solos 

de cobertura para colocar à vista o maciço rochoso e, deste modo, criar as condições 

necessárias à realização do desmonte de rocha. Estes solos de cobertura serão armazenados 

em pargas, tendo em vista a sua reutilização nas zonas exploradas da pedreira, aquando da 

implementação das medidas de recuperação paisagística. 

 

Para o desmonte de blocos por ação de explosivos serão realizados no maciço a extrair, furos 

de pequeno diâmetro dispostos em linha e pouco espaçados entre si, os quais criam uma face 

fragilizada por onde o maciço ou o bloco é forçado a fender com a utilização de baixas cargas 

de explosivo, distribuídas pelos furos.  

 

Os explosivos serão também utilizados na operação de subdivisão do grande bloco extraído 

em blocos secundários e no desmonte (correntemente designado por desmonte de “limpeza”) 

de zonamentos do maciço rochoso sem potencialidades de exploração, devido a um elevado 

grau de alteração da rocha ou uma densidade de fraturação desfavorável, visando possibilitar 

a acessibilidade aos zonamentos efetivamente produtivos. 

 

Tratando-se de uma pedreira de rocha ornamental, em que a finalidade é extrair blocos 

compactos e sem fissuras que possam condicionar o seu valor comercial, as cargas de 

explosivo utilizadas são, em qualquer dos casos, mínimas, de modo a não provocar vibrações 

que possam “ferir” a massa rochosa confinante com potencialidades de exploração.  
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A operação de corte por fio diamantado substitui a utilização de explosivos sempre que as 

condições do maciço granítico o permitem. Esta operação inicia-se com a realização de furos 

perpendiculares e de furos paralelos à frente livre de desmonte, cuja interseção forma os 

planos verticais e o plano horizontal de corte, definindo, respetivamente, a altura e a largura 

do bloco a extrair. Através do canal formado pelos furos intersetados faz-se passar o fio 

diamantado que é depois acionado pela máquina de corte. 

 

Uma vez extraídos do maciço e dispostos junto das frentes de desmonte, os grandes blocos 

primários serão depois subdivididos em blocos de menores dimensões - blocos secundários -, 

recorrendo a máquinas perfuradoras munidas de dois ou quatro martelos pneumáticos e/ou 

hidráulicos para a utilização de explosivos, neste caso com cargas ainda menores para não se 

correr o risco de fissurar o bloco, e/ou para a realização do corte com fio diamantado. 

 

Por fim, ainda nas frentes de desmonte, estes blocos secundários serão sujeitos a operações 

de esquadrejamento para se obterem os blocos com as dimensões finais – blocos comerciais 

–, regra geral, com cerca de 6,3 m3 (2,80 m x 1,40 m x 1,60 m), recorrendo também a 

máquinas perfuradoras que, neste caso, realizam furos verticais nos quais são introduzidas 

cunhas metálicas que fazem fender o bloco pela face pretendida. 

 

Fotografia 2 – Trabalhos de pedreira na frente de desmonte.  
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A exploração da pedreira progredirá em flanco de encosta, entre as cotas 516 e 290 (cota final 

de exploração proposta), criando bancadas com alturas entre 10 e 15 m e patamares de 

transição entre si com largura mínima de 5 m, de modo a garantir o acesso em segurança de 

pessoas e equipamentos. 

 

O desenvolvimento das bancadas de exploração com as caraterísticas acima referidas, 

processar-se-á em toda a área demarcada no Plano de Lavra, sendo as zonas exploradas 

utilizadas para a deposição dos materiais rejeitados (escombros), procedendo-se, assim, ao 

enchimento dos vazios da escavação e consequente regularização dos taludes.  

 

As áreas de exploração, à medida que forem sendo desativadas, serão de imediato 

recuperadas, sempre que tal for compatível com os trabalhos de exploração em zonas ativas 

da pedreira. 

 

A peça desenhada seguinte representa o modelo final da exploração da pedreira de 

Campinhos, previsto no Plano de Lavra. 
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4.2.2 – REMOÇÃO, CARGA E TRANSPORTE 

 
A remoção dos blocos acabados, das frentes de desmonte para o parque de armazenamento 

da pedreira – parque de blocos –, é efetuada por pá-carregadora munida de garfo frontal. 

 

A remoção da rocha rejeitada (escombros) das frentes de desmonte é efetuada por 

escavadora giratória ou por pá-carregadora com balde frontal, sendo utilizado um dumper 

para efetuar o transporte desses fragmentos de rocha para as zonas já exploradas da 

pedreira onde são acondicionados, quando essas zonas se encontram mais afastadas das 

frentes de desmonte. 

 

O sistema de acessos previsto para a área de ampliação foi projetado com base na rede já 

existente, tendo como objetivo ligar os diferentes locais da pedreira, bem como garantir a 

existência de vias de comunicação entre as zonas de desmonte e as zonas das instalações 

anexas. 

 

4.3 – EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA EXPLORAÇÃO 

 
O parque de equipamentos da pedreira de Campinhos, afeto às atividades de exploração do 

maciço granítico, é constituído por: 

 

− Escavadora-giratória (2 unidades); 

− Pá-carregadora (4 unidades);  

− Dumper (1 unidade); 

− Perfuradora (1 unidade); 

− Martelo pneumático de coluna (3 unidades) 

− Banqueador de martelos pneumáticos (4 unidades); 

− Máquina de corte por fio diamantado (7 unidades); 

− Compressor elétrico (3 unidades); 

− Compressor diesel (1 unidade). 

 

Estes equipamentos encontram-se em laboração na pedreira e são suficientes para 

corresponder aos requisitos do projeto de ampliação, tratando-se de equipamentos recentes 

das melhores tecnologias disponíveis para a extração de granito. 
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Embora possam vir a ser incorporados novos equipamentos (substituição dos existentes ou 

novas unidades) durante a vida útil da pedreira, não se prevê que a capacidade produtiva 

nesta instalada venha a diferir substancialmente da que se verifica atualmente. 

 

4.4 – PRODUÇÃO ANUAL E PRAZO DE EXPLORAÇÃO 

 
O objetivo desta exploração é a produção de blocos e semi-blocos de granito destinados à 

indústria de transformação de pedra em variados artefactos para aplicação na construção 

civil.  

 

Os fragmentos de granito resultantes das operações de preparação dos blocos comerciais, 

que se revelam ainda passíveis (em dimensões e em qualidade) se serem aproveitados com 

fins comerciais, são transformados numa instalação própria da pedreira, em materiais de 

construção (produtos secundários), tais como cubos de calçada, paralelos, guias, perpianho 

de variadas dimensões e pedra de alvenaria. 

 

A produção média bruta anual de granito estimada é cerca de 225 000 m3/ano, quantidade da 

qual, considerando a taxa de aproveitamento de 60%, resultarão cerca de 135 000 m3/ano de 

rocha ornamental – blocos, semi-blocos e produtos secundários.  

 

Face às reservas exploráveis da pedreira e à produção média bruta anual acima indicadas, 

prevê-se um prazo de exploração de cerca de 48 anos.  

 

4.5 – EXPEDIÇÃO DOS PRODUTOS 

 

Uma vez no parque de blocos, estes são marcados (numerados) e acondicionados para 

serem expedidos da pedreira por camião. 

 

Os cubos e o perpianho são colocados em stock junto das respetivas instalações, aptos a 

serem também expedidos por camião. 

 

Os blocos e o perpianho são carregados em camião por pá-carregadora munida de garfo 

frontal, sendo os cubos carregados por pá-carregadora de balde diretamente nos camiões ou 

em sacos (big-bags). 



 

 

AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA N.º 5116 “CAMPINHOS” 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL - RESUMO NÃO TÉCNICO  

13 

Os camiões de expedição seguem predominantemente pela EN101, em direção a Norte, até 

Monção, onde se localiza a unidade de transformação do Grupo DFG, a PAVESTONE, 

podendo continuar pela mesma rodovia no sentido Oeste, em direção à A3/IP1 através da 

qual acedem aos restantes mercados e aos portos marítimos nacionais, assim como ao norte 

de Espanha, nomeadamente às unidades de transformação de rocha ornamental existentes 

na Galiza e ao porto de Vigo. 

 

O tráfego médio diário (TMD) previsto é de 26 camiões. 

 

4.6 – ANEXOS DE PEDREIRA 

 
As instalações anexas da pedreira de Campinhos inserem-se no interior da sua área               

(429 738 m2) e são constituídas pelos seguintes edifícios e equipamentos: 

 

− Escritório e instalações sociais (sanitários e vestiários); 

− Oficina de manutenção;  

− Instalação de fabrico de cubos e perpianho (pedra de construção); 

− Instalação de compressores elétricos de ar comprimido; 

− Posto de transformação (630 kVA); 

− Báscula de pesagem de camiões; 

− Depósito de gasóleo (20 000 l). 

 

O depósito de gasóleo está implantado sobre uma bacia de retenção de derrames acidentais 

de combustível, com piso em betão armado impermeabilizado, ligado a um depósito enterrado 

munido de separador de hidrocarbonetos. Para este separador de hidrocarbonetos são 

também encaminhadas as águas resultantes da lavagem dos equipamentos.  

 

A empresa exploradora pondera a possibilidade de instalar uma unidade móvel de britagem 

para aproveitamento de parte dos escombros, para a produção de inertes (agregados) 

destinados ao mercado regional da construção civil e obras públicas. 
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4.7 – TRABALHADORES E HORÁRIO DE LABORAÇÃO 

 
O quadro seguinte indica as funções e o número dos trabalhadores afetos à pedreira. 

 

                   Quadro 2 – Trabalhadores da pedreira.  

Funções  Número 

Encarregado  1 

Administrativo 1 

Manobradores de máquinas  4 

Pedreiros  9 

Fabrico de cubos/alvenaria  5 

Total 20 

 

Tal com se referiu para os equipamentos, também o atual quadro de pessoal será suficiente 

para levar a cabo a ampliação da pedreira, sendo, contudo, previsível que ao longo da vida 

útil da pedreira venham a ser admitidos novos funcionários, quer por substituição dos atuais 

trabalhadores (por reforma, recolocação, etc.), quer por criação de novos postos de trabalho.  

 

O período de laboração da pedreira é compreendido entre as 07:00 horas e as 19:00 horas, 

de segunda-feira a sexta-feira.  

 

Este horário pode ser flexibilizado/alterado em função das necessidades dos trabalhos a 

realizar na pedreira, das necessidades produtivas, para dar resposta a pedidos prementes dos 

clientes, para realizar trabalhos de manutenção de equipamentos, etc..   

 

4.8 – FONTES DE ENERGIA 

 

As fontes de energia do processo produtivo da pedreira são o gasóleo e a eletricidade. 

 

O gasóleo é o combustível utilizado pelos equipamentos móveis da pedreira, sendo fornecido 

por uma empresa distribuidora de combustíveis, e a eletricidade é a fonte energética de 

equipamentos como os compressores fixos e as máquinas de corte por fio diamantado, sendo 

adquirida à rede elétrica nacional.  
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4.9 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

O abastecimento de água à pedreira é efetuado a partir de um furo de captação de água 

subterrânea, licenciado para esta finalidade.  

 

O furo de captação situa-se no interior da pedreira, sendo a água utilizada nas instalações 

sociais e nas operações de desmonte, nomeadamente no corte por fio diamantado (para 

arrefecimento dos equipamentos) e na perfuração (para evitar o empoeiramento), bem como 

na aspersão de água nos caminhos de terra batida.  

 

O consumo de água pelos trabalhadores é assegurado pela empresa através da 

disponibilização de água engarrafada (garrafas e garrafões) adquirida no comércio local. 

 

4.10 – EFLUENTES LÍQUIDOS 

 
Na pedreira de Campinhos não são originados efluentes líquidos industriais. Os quantitativos 

de água utilizados nas atividades de exploração acima referidas são diminutos, acabando por 

ficar impregnados na própria rocha ou sofrer evaporação. 

 

Conforme já referido, as águas residuais resultantes da lavagem dos equipamentos são 

enviadas a depósito munido de separador de hidrocarbonetos. A água tratada neste 

equipamento pode ser recirculada para a referida operação de lavagem ou ser libertada no 

solo, mediante autorização da entidade competente neste âmbito. 

 

Os efluentes domésticos originados nas instalações sociais são enviados a fossa séptica, 

seguida de poço absorvente, devidamente dimensionada para o número de utilizadores.  

 

4.11 – RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E PAISAGÍSTICA 

 
O Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP), integrante do Plano de Pedreira, 

define as medidas a implementar na pedreira de Campinhos destinadas a promover a sua 

integração paisagística durante a exploração e o restabelecimento do equilíbrio biológico e 

cénico do espaço afetado no final da exploração. 



 

 

AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA N.º 5116 “CAMPINHOS” 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL - RESUMO NÃO TÉCNICO  

16 

O PARP propõe uma recuperação ambiental e paisagística faseada que envolve medidas a 

implementar no curto-prazo (Fase I), medidas a implementar durante a exploração da 

pedreira, em articulação com o desenvolvimento da lavra (Fase II) e medidas a implementar 

no final da exploração (Fase III). 

 

As medidas propostas para o curto-prazo (Fase I) são medidas de integração paisagística, 

tendo como finalidade diminuir o impacte visual associado à pedreira e ao mesmo tempo 

impedir a propagação para o exterior de ruído e poeiras. 

 

Esta fase, que será de implementação imediata, consistirá na continuação dos trabalhos de 

exploração, no reforço da vedação de toda a área da pedreira, melhoramento da rede de 

drenagem e plantação e manutenção de cortina arbórea no setor Este da pedreira. 

Paralelamente serão melhoradas as infraestruturas coletivas/sociais como também as 

infraestruturas para criação de condições de receção das terras de cobertura e dos 

escombros da exploração da pedreira. 

 

Durante a fase de exploração, em articulação com o Plano de Lavra, as medidas propostas 

pelo PARP (Fase II) incidirão nas áreas que forem dadas por exploradas, procedendo à 

suavização e adoçamento das formas finais das bancadas através do enchimento dos vazios 

com os escombros gerados na pedreira. 

 

As camadas de escombro serão cobertas com uma altura mínima de 10 cm de terra ou solos 

de cobertura, utilizando os solos resultantes das decapagens realizadas na pedreira, que se 

encontrarem armazenados nas pargas.  

 

Após os trabalhos de modelação acima descritos, proceder-se-á à revegetação imediata dos 

taludes finais através de sementeiras e plantações de espécies, respetivamente, herbáceo-

arbustivas e arbóreas, características da região e adaptadas às condições edafo-climáticas 

locais. O PARP apresenta a listagem das espécies herbáceas, arbustivas e arbóreas a 

aplicar, indicando, para estas últimas, o carvalho, o pinheiro-bravo, o castanheiro e o 

medronheiro.  

 

Para a drenagem das águas pluviais nas áreas em recuperação, o PARP prevê a construção 

de valas de drenagem, tendo como objetivo recolher e ordenar as águas de precipitação 

direta e o seu encaminhamento para a rede de drenagem exterior à pedreira. 
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A rede de caminhos interiores da pedreira será mantida nas áreas em recuperação, de modo 

a permitir boas condições de circulação, garantindo também o acesso aos elementos em 

recuperação nas necessárias condições de segurança e o fácil acesso para a manutenção do 

revestimento vegetal. 

 

No final da exploração (Fase III), os escombros que se encontrarem ainda temporariamente 

depositados na pedreira serão remobilizados para o enchimento dos vazios da escavação 

resultantes das últimas ações de exploração e finalizar-se-ão os trabalhos de reflorestação e 

revestimento herbáceo-arbustivo nas zonas das plataformas e nas zonas envolventes, em 

continuidade com os trabalhos de recuperação executados na fase anterior, abrangendo, 

assim, toda a área intervencionada da pedreira.  

 

Os anexos de pedreira serão desmantelados e os materiais resultantes removidos da 

pedreira. 

 

A configuração final proposta para a pedreira e seus anexos dará origem a plataformas 

amplas de modo a poderem ser recuperadas e reflorestadas no seu final, devolvendo os 

terrenos à sua função primitiva. 

 

A peça desenhada seguinte representa o modelo de recuperação ambiental e paisagística 

previsto no PARP para o final da exploração da pedreira de Campinhos.  
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5 – DESCRIÇÃO DO AMBIENTE AFETADO, DOS EFEITOS (IMPACTES) 
E DAS MEDIDAS PREVISTAS 
 

A área em estudo insere-se no Maciço Antigo, mais concretamente na Zona Galiza         

Média – Trás-os-Montes, abrangendo os concelhos de Valença e Monção, numa área onde 

dominam as formações graníticas, mas onde estão também presentes rochas metamórficas, 

tendo estas últimas correspondência com os terrenos alóctones da unidade de Valença e com 

os terrenos parautóctones da unidade do Minho Central e Ocidental.  

 
Especificamente, a área de implantação do projeto insere-se no maciço granítico de Monção, 

no limite sul deste afloramento, ocorrendo na área da pedreira de Campinhos um granito 

porfiróide, de grão médio a grosseiro, de cor cinza clara, apresentando, na zona mais 

superficial do maciço, devido à alteração da rocha, uma coloração amarelada.  

 

No que respeita à ocupação/uso do solo, a área envolvente da pedreira é predominantemente 

ocupada por vegetação esparsa / afloramentos rochosos, por floresta, essencialmente, 

correspondente a pinhal-bravo e, em menor escala, a eucaliptal, havendo também bolsadas 

de uma vegetação mais antiga onde o carvalhal marca presença. Os terrenos agrícolas são 

de menor dimensão e dispõem-se ao redor dos aglomerados populacionais. 

 

Em termos geomorfológicos, a área em estudo insere-se numa região caracterizada por uma 

acentuada fragmentação do relevo, marcado por sucessões de elevações separadas pelos 

vales associados aos principais rios da região e seus afluentes. Concretamente na área em 

estudo, as elevações topográficas dispõem-se a diferentes altitudes e, em geral, com 

encostas declivosas, encaixando pequenos vales por onde correm linhas de água sazonais, 

tornando-se os vales progressivamente mais abertos e aplanados à medida da aproximação 

ao rio Minho. 

 
Na área em estudo, as cotas mais elevadas correspondem aos vértices geodésicos de 

“Lagoas” (782 m) e “Cárdio” (745 m), localizados no setor SW desta área, e as cotas mais 

baixas, compreendidas entre 100 m e 70 m, correspondem ao vale do rio Gadanha. 

 
O relevo da região e a sua relativa proximidade ao litoral são fatores determinantes do clima 

que, assim, se caracteriza como temperado, com um período chuvoso extenso e um período 

seco curto com défice hídrico moderado no verão, manifestando elevada humidade do ar ao 

longo de todo o ano e nebulosidade persistente. 
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Neste domínio do clima, foram analisadas as matérias relacionadas com as alterações 

climáticas, âmbito em que as projeções oficiais apontam para a manifestação frequente em 

todo o território nacional de eventos climatéricos extremos com efeitos adversos sobre os 

ecossistemas, setores económicos e populações. No cômputo dos indicadores associados a 

alterações climáticas, verificou-se para a área em estudo uma vulnerabilidade suscetível aos 

fenómenos de seca, incêndios florestais e tempestades, matérias estas que foram analisadas 

no capítulo do EIA intitulado “Análise de Riscos Ambientais”.      

 

Ocorrem na região sítios ou geoformas em alguns casos com interesse relevante, como é o 

caso do geosítio “Castelo de São Martinho”, localizado numa elevação granítica (cabeço) que 

se ergue defronte da encosta ocupada pela pedreira de Campinhos, interpondo-se entre 

ambas um pequeno vale encaixado que, assim, impõe a separação física entre estes dois 

elementos (pedreira e geosítio), preservando a integridade do geosítio. O desenvolvimento da 

pedreira para NNW (área de ampliação) irá proporcionar o seu progressivo afastamento a 

este geosítio, cuja Zona Geral de Proteção será respeitada, conforme se encontra assegurado 

no Plano de Pedreira em avaliação.  

 

Inserida na bacia hidrográfica do rio Minho, a área em estudo tem uma rede de drenagem 

superficial bastante expressiva, maioritariamente direcionada para os rios Gadanha e Manco, 

afluentes do rio Minho.  

 

A área da pedreira de Campinhos não é atravessada por linhas de água, efetuando drenagem 

pela sua envolvente W o ribeiro de Cortelhos, ao qual o projeto de ampliação da pedreira 

salvaguarda a distância de proteção legalmente estabelecida. Mais adiante, este ribeiro une-

se com a ribeira de Fervença, formando o ribeiro dos Cavaleiros que aflui no rio Gadanha. 

 

No que diz respeito à hidrologia subterrânea, a área em estudo insere-se no sistema aquífero 

Maciço Antigo Indiferenciado, concretamente na massa de água subterrânea Maciço Antigo 

Indiferenciado da Bacia do Minho, tratando-se de um sistema aquífero com baixa 

permeabilidade e consequente baixa aptidão hidrogeológica. As condições observadas na 

pedreira levam a concluir que a exploração não afeta o nível freático do aquífero subjacente a 

esta área.  
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Do ponto de vista paisagístico, destacam-se na área em estudo, para além de um relevo 

fragmentado e acidentado, a presença de extensas áreas de afloramentos rochosos nas 

zonas de maior altitude, seguidas por áreas de floresta de produção, à base de pinheiro-

bravo, nas zonas de relevo mais suave, encontrando-se as áreas agricultadas nas zonas de 

vale associadas a cursos de água sazonais e aos aglomerados populacionais.  

 
Fotografias 3 e 4 – Vistas da envolvente da pedreira de Campinhos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas áreas de afloramentos rochosos a cobertura vegetal é escassa consistindo, 

essencialmente, num estrato arbustivo de pequeno porte, pouco denso e pouco diversificado, 

que subsiste em pequenas bolsadas de solos pouco desenvolvidos, ocorrendo por vezes 

unidades dispersas ou pequenas formações de pinheiro-bravo. Nas áreas a menor altitude e 

de relevo mais suave, toma lugar a floresta de produção, conferindo um coberto vegetal denso 

de pinheiro-bravo, por vezes em consociação com o eucalipto, fazendo esbater as diferenças 

de altitude e as formas relativas de exposição das encostas. 

 

Os campos agrícolas são, em geral, de pequena dimensão, destacando-se a cultura da vinha, 

por vezes praticada em socalcos compartimentados por sebes arbustivas, ramadas de vinha 

ou muros de pedra, podendo ainda observar-se soutos e carvalhais em locais mais recônditos 

que vão subsistindo ao avanço do pinheiro e do eucalipto. As áreas agricultadas localizam-se 

nos vales mais amplos associados aos principais cursos de água, próximas das povoações 

que, em geral, ficam situadas na periferia desses vales, desenvolvendo-se pelos sopés das 

elevações que os delimitam. 
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Fotografias 5 e 6 – Vistas dos aglomerados rurais na área em estudo (povoações de Santo 
André, à esquerda, e de Abedim, à direita).  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A pedreira de Campinhos não abrange espaços urbanos ou urbanizáveis, nem espaços 

agrícolas, associados aos aglomerados populacionais que se situam na área em estudo, face 

aos quais se encontra distante e bastante isolada em termos do seu enquadramento visual e 

paisagístico.  

 

A pedreira também não interfere com as zonas de maior valor ecológico identificadas na área 

em estudo, como são as zonas de vale associadas aos cursos de água acima descritas, 

distando consideravelmente das áreas sensíveis referenciadas na região, designadamente 

áreas protegidas, Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação ou de 

proteção da flora e da fauna.  

 

Concretamente na envolvente da pedreira de Campinhos, a escassez de solos e a baixa 

densidade e diversidade do coberto vegetal conferem um valor paisagístico e ecológico pouco 

relevante, não constituindo uma área com potencialidades para a presença da maioria das 

espécies animais assinaladas para a região, em particular as mais sensíveis e que requerem 

especial estatuto de conservação. 

 

Neste domínio, teve-se em particular em atenção a referenciada presença do lobo na área em 

estudo, particularmente a designada “alcateia da Boulhosa”. As análises efetuadas levaram a 

concluir que a atividade da pedreira poderá, naturalmente, provocar o afastamento da espécie 

da área em exploração, não sendo, contudo, de admitir que possa afetar diretamente esta 

espécie ou condicionar a estabilidade da referida alcateia.  

 



 

 

AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA N.º 5116 “CAMPINHOS” 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL - RESUMO NÃO TÉCNICO  

23 

Quanto à potencial afetação de valores patrimoniais arqueológicos e arquitetónicos, os 

trabalhos de prospeção arqueológica levados a cabo para este EIA na área da pedreira (atual 

exploração e área de ampliação) indicaram a ausência de elementos com interesse 

arqueológico. Relativamente ao geosítio “Castelo de São Martinho”, que constitui o único 

elemento com valor patrimonial/arqueológico presente na envolvente da pedreira, não se 

prevê qualquer afetação decorrente do projeto de ampliação da pedreira.     

 

As condições biofísicas que caracterizam o local onde se insere a pedreira de Campinhos, 

dos pontos de vista da paisagem, dos solos, da ecologia, da hidrologia e da hidrogeologia, a 

par do seu enquadramento isolado relativamente a aglomerados populacionais, são 

favoráveis à prática da atividade extrativa, prevendo-se efeitos negativos pouco importantes 

nestes domínios na fase de ampliação da pedreira. 

 

O EIA analisou os efeitos que podem ser exercidos nestes domínios, nomeadamente ao nível 

dos solos e da qualidade da água, pelos resíduos industriais produzidos na pedreira (sucatas, 

óleos usados, etc.), concluindo que esses efeitos terão uma baixa probabilidade de 

ocorrência, face às tipologias e às quantidades dos resíduos identificados, bem como aos 

procedimentos que se verificam na pedreira para a gestão dos mesmos, nomeadamente 

quanto ao armazenamento temporário e expedição para unidades externas de tratamento e 

valorização, encontrando-se a empresa exploradora inscrita no Sistema Integrado de Registo 

Eletrónico de Resíduos (SIRER) da plataforma SILIAMB da Agência Portuguesa do Ambiente. 

 

Concretamente no que se refere à qualidade da água, não foram identificadas interferências 

da pedreira e do seu projeto de ampliação nos cursos de água superficiais e nas captações de 

água subterrâneas localizadas no território da sua envolvente, nomeadamente nas captações 

de abastecimento público geridas pelas câmaras municipais de Monção e de Valença. 

 

Não obstante a baixa importância dos efeitos negativos previstos para a generalidade dos 

domínios biofísicos da área em estudo, o EIA preconiza a adoção de medidas minimizadoras 

dos efeitos previstos, as quais, resumidamente, são assim traduzidas: 

 

Ø Promoção do aproveitamento sustentado do recurso geológico, assente na aplicação das 

melhores práticas mineiras, seguindo com critério o método de exploração do Plano de 

Lavra, a par da implementação faseada do PARP; 
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Ø Implementação de ações conducentes ao correto armazenamento dos solos que serão 

removidos das áreas a explorar; 

 
Ø Preservação dos solos e do coberto vegetal das zonas da pedreira para as quais não está 

previsto desenvolver a exploração; 

 
Ø Concentração e organização dos meios e infraestruturas de produção no interior da área 

da pedreira, cumprindo as zonas de defesa e reduzindo as externalidades sobre o 

ambiente da envolvente; 

 
Ø Instalação de sistemas de drenagem e de tratamento das águas pluviais por decantação, 

destinados a evitar assoreamentos dos terrenos vizinhos e a degradação da qualidade da 

água dos cursos de água envolventes;  

 
Ø Intensificação das medidas de racionalização de água, abolindo práticas que levem ao 

seu desperdício e reforçando os procedimentos de reutilização das águas tratadas na 

pedreira; 

 
Ø Melhoria contínua do sistema de gestão de resíduos industriais implementado na pedreira 

e dos procedimentos de planeamento e condições de manutenção dos equipamentos. 

 

Destacam-se ainda as medidas previstas no PARP, cuja implementação permitirá minimizar e 

compensar, de forma faseada ao longo da exploração, os efeitos negativos em grande parte 

dos domínios biofísicos, com principais repercussões ao nível da paisagem e das condições 

ecológicas, através da prevista deposição dos escombros nos vazios da escavação, seguida 

da reposição dos solos e da reconstituição do coberto vegetal em toda a área intervencionada 

na pedreira. 

 

Relativamente aos efeitos negativos que são exercidos noutros domínios ambientais, como o 

ambiente acústico, a qualidade do ar e as vibrações, cujas fontes identificadas na pedreira 

são, respetivamente o ruído emitido pelos equipamentos móveis e fixos ao serviço, a 

perfuração de rocha e a circulação dos equipamentos em acessos não pavimentados, e o 

desmonte de rocha por ação de explosivos, as análises efetuadas no EIA assentaram nos 

resultados obtidos em campanhas de amostragens/medições realizadas para este estudo na 

envolvente da pedreira de Campinhos, junto aos aglomerados populacionais mais próximos e 

potencialmente mais expostos às emissões provenientes da pedreira. 
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Os resultados obtidos nas referidas campanhas de amostragens e de medições, evidenciaram 

o cumprimento dos valores limite estabelecidos pela legislação em vigor aplicável a cada um 

desses domínios ambientais, indicando que a atividade da pedreira não emite níveis de 

empoeiramento, de ruído e de vibrações capazes de afetar com significado a qualidade do 

ambiente, nem causar incómodos ou afetar a saúde das comunidades humanas que se 

encontram na sua envolvente. Na origem desta situação identificaram-se na pedreira de 

Campinhos os seguintes principais fatores: 

 

v A utilização do corte de rocha por fio diamantado, método que não produz níveis de ruído, 

nem de empoeiramento com significado; 

 

v A utilização de água na perfuração do granito (martelo pneumáticos) e para aspersão nos 

acessos interiores; 

 

v A utilização de equipamentos recentes e em bom estado de manutenção, aliada a uma 

relativamente baixa circulação destes na pedreira; 

 

v A utilização de máquinas perfuradoras munidas de captador de poeiras; 

 

v A utilização de baixas cargas de explosivo no desmonte de rocha. 

 

Também para estes domínios ambientais, o EIA propõe um conjunto de medidas destinadas a 

assegurar a continuidade do cumprimento dos valores limite legalmente estabelecidos e, por 

conseguinte, o baixo significado dos efeitos produzidos ao longo da vida útil da pedreira.  

 

Estas medidas incidem nos seguintes principais aspetos: 

 

Ø Equipamentos: Recorrer, sempre que possível, ao desmonte por corte com fio 

diamantado (efeitos a minimizar: ruído, empoeiramento); Utilizar equipamentos modernos 

(efeitos a minimizar: ruído); Assegurar o correto funcionamento do sistema de captação 

de poeiras instalado nas máquinas perfuradoras (efeitos a minimizar: empoeiramento). 
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Ø Planeamento do processo produtivo: Evitar a dispersão dos desmontes por várias frentes 

de extração (efeitos a minimizar: ruído); Localizar os equipamentos fixos mais ruidosos 

em zonas da pedreira protegidas por barreiras acústicas naturais (efeitos a minimizar: 

ruído); Otimizar continuamente os processos de utilização de explosivos (efeitos a 

minimizar: vibrações); Reduzir ao indispensável o número de detonações diárias (efeitos 

a minimizar: vibrações). 

 

Ø Operações auxiliares: Assegurar a manutenção preventiva dos equipamentos (efeitos a 

minimizar: ruído); Proceder à aspersão de água nos acessos interiores da pedreira 

(efeitos a minimizar: empoeiramento); Realizar a perfuração de rocha para blocos sempre 

com injeção de água no furo (efeitos a minimizar: empoeiramento). 

 

De salientar que a análise dos efeitos ambientais entrou em linha de conta com os efeitos 

cumulativos resultantes da existência de outras pedreiras na envolvente da pedreira em 

estudo. Da análise integrada destes aspetos, realizada para cada um dos domínios 

ambientais considerados no EIA, resultou concluir que a pedreira em estudo não está na 

origem de efeitos cumulativos importantes, considerando os reduzidos efeitos negativos a 

esta intrínsecos no conjunto das unidades extrativas identificadas. 

 

No que se refere aos efeitos negativos do tráfego de camiões de expedição de granito sobre 

as rodovias utilizadas, o EIA concluiu que as rodovias mais solicitadas apresentam condições 

de segurança para processar este tipo de tráfego, não tendo sido identificadas situações 

críticas relacionadas com pressões ou incómodos nas populações. Neste âmbito, as medidas 

propostas no EIA preconizam a utilização de camiões de expedição de fabrico recente, em 

boas condições de manutenção e de transporte das cargas, a sensibilização dos camionistas 

para a necessidade de redobrar os cuidados de condução em zonas habitacionais, a 

planificação das atividades de transporte e a promoção do diálogo com as entidades públicas 

com intervenção local, tendo em vista a melhoria das condições de segurança rodoviária. 

 

Os resultados globais obtidos nos diferentes domínios ambientais analisados no EIA 

sustentaram a análise dos efeitos na saúde das populações, âmbito em que se concluiu que a 

pedreira não exerce efeitos negativos importantes. 
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Não estando previstas alterações substanciais ao atual processo produtivo na fase de 

ampliação, não se prevê que ocorram alterações significativas do quadro ambiental 

decorrente da situação atual, caracterizado, como exposto, por efeitos negativos pouco 

importantes sobre a generalidade dos domínios ambientais. Deste modo, com a 

implementação das medidas propostas nesse estudo, a par da correta implementação do 

Plano de Pedreira, poderá ser assegurado o bom desempenho ambiental da pedreira ao 

longo da fase de ampliação. 

 

Referem-se, por fim, as questões sócio-económicas, domínio em que as análises efetuadas 

no EIA identificaram importantes efeitos positivos exercidos pela pedreira de Campinhos 

relacionados com a dinamização da economia local e regional e com a criação de emprego 

direto e indireto, ao potenciar a instalação e o fortalecimento de outras atividades económicas 

no município, a montante e a jusante da atividade extrativa, tais como a construção civil, o 

fabrico e/ou comercialização de máquinas e ferramentas, a manutenção/reparação de 

equipamentos, a logística e os transportes e, de um modo geral, as atividades do setor 

terciário. 

 

As sinergias criadas pelo conjunto das atividades que constituem o tecido empresarial do 

concelho de Monção, entre as quais a pedreira em estudo e outras unidades extrativas, 

favorecem a fixação da população em idade ativa no concelho, condição essencial para 

contrariar a tendência que tem vindo a caracterizar o concelho, de diminuição da população 

residente e aumento do índice de envelhecimento.  

 

Com a ampliação da pedreira de Campinhos serão preservados e prolongados no tempo os 

efeitos positivos a esta associados, sendo neste âmbito proposto no EIA um conjunto de 

medidas potenciadoras que passam pela intervenção das entidades públicas com 

competências nos diferentes domínios da atividade extrativa, no sentido de se assegurar a 

sustentabilidade económica, territorial e ambiental desta atividade, e pelas práticas de gestão 

da empresa exploradora, a quem compete proceder ao aproveitamento sustentado do recurso 

geológico, prosseguir uma política de responsabilidade social, prospetar novos mercados para 

o granito extraído na pedreira e fazer acompanhar o desenvolvimento da atividade da pedreira 

por investimento e criação de emprego na região, privilegiando a contratação de 

trabalhadores locais e praticando políticas salariais justas e ações que elevem a qualificação 

profissional dos trabalhadores e motivem a sua efetiva integração na empresa.  
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6 – ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS  
 

O EIA incorpora uma secção de análise de riscos ambientais, considerando fenómenos de 

origem natural com potencialidades de interferir na pedreira de Campinhos e no seu projeto 

de ampliação e, por consequência, passíveis de colocar a pedreira na origem de danos 

ambientais face a uma efetiva ocorrência. 

 

Os fenómenos naturais identificados neste contexto foram a seca meteorológica, incluindo os 

incêndios florestais, as tempestades, fenómenos cuja intensificação se prevê decorrente das 

alterações climáticas, e os sismos, tendo-se procedido à classificação dos riscos associados a 

cada um destes fenómenos em função da sua probabilidade de ocorrência na área em estudo 

e da gravidade das respetivas consequências ou danos ambientais. 

 

Nesta análise, identificou-se o fenómeno “seca meteorológica”, incluindo os incêndios 

florestais, com maior probabilidade de ocorrência, embora, no que se relaciona com a 

pedreira em estudo, com danos ambientais de baixa gravidade. Não obstante, face à provável 

intensificação deste fenómeno, o EIA recomenda medidas destinadas a reforçar e a 

complementar as boas práticas na utilização de água implementadas na pedreira e medidas 

de proteção da floresta contra incêndios, colocando-se também a eventual necessidade de 

readaptação do PARP para não se comprometerem os objetivos de recuperação paisagística 

da pedreira.  

 

A ocorrência de tempestades com chuvas torrenciais foi considerada passível de causar 

danos ambientais de gravidade moderada, devido à possibilidade de rutura das bacias de 

decantação das águas pluviais previstas para a pedreira e consequente extravasamento das 

lamas nestas contidas para o meio exterior, pelo que o EIA recomenda e propõe um modelo 

conceptual de construção das bacias de decantação, destinado a garantir a devida resistência 

destas estruturas em situação de tempestade com extrema pluviosidade.  

 

Relativamente a sismos, verificou-se que a gravidade dos danos ambientais relacionados com 

a eventual afetação da pedreira por este fenómeno seriam de baixa gravidade, considerando 

a correta implementação do Plano de Pedreira, em particular no que respeita à metodologia 

prevista neste Plano para a deposição dos escombros nos vazios da escavação. 
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Em suma, da análise de risco efetuada no EIA, conclui-se que a pedreira de Campinhos, 

incluindo o seu projeto de ampliação, não dará origem a danos ambientais graves caso seja 

sujeita aos fenómenos ambientais identificados como de potencial ocorrência no território 

onde se insere, não obstante se considerar imprescindível a implementação das medidas 

propostas nesse estudo para todos os riscos analisados.  

 

7 – DESCRIÇÃO DOS EFEITOS (IMPACTES) RESIDUAIS, DA 
MONITORIZAÇÃO E DAS LACUNAS DE INFORMAÇÃO 
 

Os efeitos residuais (efeitos ambientais que não será possível abolir integralmente no final da 

exploração) foram identificados no EIA nos domínios da geologia e geomorfologia, prendendo-

se com o facto de não ser possível repor integralmente a topografia original na área 

explorada. 

 

Contudo, o previsto enchimento dos vazios da escavação, aliado à substancial melhoria das 

condições biológicas e paisagísticas que será conseguida com a implementação do PARP, 

leva a considerar este efeito como pouco importante.  

 

Tendo como objetivo avaliar o desempenho ambiental da pedreira de Campinhos ao longo da 

fase de ampliação, o EIA incorpora um Plano de Monitorização que estabelece a recolha 

periódica de dados sobre o estado do ambiente nos domínios: 

 
Ø Ambiente acústico (ruído / incomodidade); 

Ø Vibrações; 

Ø Qualidade da água subterrânea (furo de captação) 

Ø Qualidade da água superficial (bacia de decantação); 

Ø Resíduos (Industriais e de Extração). 

 
A periodicidade de recolha de dados (amostragem) proposta no Plano de Monitorização é 

trienal para o ambiente acústico, caso os resultados que se obtenham não excedam os 

valores limite estabelecidos na legislação, estando a periodicidade das medições de vibrações 

dependente dos valores que forem obtidos nas duas primeiras campanhas anuais. 
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Quanto à qualidade da água, propõe-se a amostragem de água subterrânea (furo de 

captação) com uma periodicidade anual e a amostragem de água superficial (bacias de 

decantação) sempre que se pretenda efetuar a libertação da água clarificada para o meio 

hídrico ou de acordo com o que ficar estabelecido na respetiva autorização. 

 

A monitorização dos resíduos será efetuada sistematicamente (constante), devendo os 

resíduos produzidos na pedreira ser declarados à entidade competente nesta matéria, de 

acordo com os requisitos legais.  

 

Para todos os domínios ambientais neste âmbito considerados, o Plano de Monitorização 

estabelece ainda os parâmetros, as metodologias e os locais de monitorização, definindo os 

valores limite a cumprir ou os objetivos a atingir para cada um desses domínios, bem como as 

medidas que devem ser implementadas caso se verifique o incumprimento de algum valor 

limite ou caso não seja alcançado um objetivo definido. 

 

As lacunas de informação ao nível bibliográfico identificadas no EIA, foram colmatadas com 

os levantamentos de campo e com as campanhas de amostragem/medição realizadas 

especificamente para este estudo, pelo que tais lacunas não condicionaram as conclusões 

retiradas.  

 

8 – EVOLUÇÃO AMBIENTAL PREVISÍVEL SEM O PROJETO 
 

A ausência de implementação do projeto de ampliação da pedreira de Campinhos implicaria o 

seu prematuro encerramento, inviabilizando a continuidade do aproveitamento, racional e 

sustentado, do recurso geológico disponível no local.   

 

Neste quadro, considerando as condições ambientais que caracterizam o território onde se 

insere a pedreira e os efeitos ambientais que a implementação do seu projeto de ampliação 

terá nos diversos domínios ambientais, conclui-se no EIA que a ausência de implementação 

deste projeto não aportaria melhorias ambientais significativas.  

 

A eventual implementação antecipada de um plano de recuperação ambiental e paisagística 

na área da pedreira poderia conduzir ao melhoramento das atuais condições ecológicas e 

paisagísticas locais, mas sem significado suficiente para justificar ou compensar as perdas 

económicas e sociais que adviriam do encerramento da pedreira. 
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Com o encerramento da pedreira cessaria a sua contribuição para a dinamização da 

economia e do mercado de trabalho, a nível local e regional, pondo em causa a criação direta 

e indireta de emprego proporcionada por esta atividade, em particular, os postos de trabalho 

atualmente existentes na pedreira.   

 

9 – CONCLUSÕES 
 

O EIA a que este RNT se refere teve como objetivos identificar, prever e avaliar os efeitos 

ambientais associados ao projeto de ampliação da pedreira de Campinhos e propor medidas 

que permitam minimizar ou potenciar os efeitos ambientais, respetivamente, negativos ou 

positivos do projeto. 

 

Globalmente, o EIA conclui que os efeitos ambientais negativos associados à pedreira de 

Campinhos e ao seu projeto de ampliação são pouco importantes e não colocam em causa os 

valores ambientais, sociais ou patrimoniais da área em estudo. 

 

Esta situação em muito se deve aos métodos de gestão da produção que são aplicados na 

pedreira em estudo, sendo de salientar a utilização de equipamentos de tecnologias recentes, 

energeticamente eficientes e em boas condições de operacionalidade, os procedimentos de 

gestão de resíduos industriais, a existência de equipamentos adequados para o tratamento de 

águas residuais, entre outras tecnologias e procedimentos apontados ao longo do EIA.  

 

Este conjunto de fatores reflete-se na pouca importância dos efeitos negativos identificados na 

fase atual e previstos para a subsequente fase de exploração, efeitos que poderão ainda ser 

reduzidos e, em alguns casos, suprimidos com a correta implementação das medidas 

mitigadoras propostas no EIA. 

 

O EIA reforça a necessidade da correta implementação do Plano de Pedreira, nomeadamente 

no que se refere à articulação do desenvolvimento da exploração com as medidas de 

recuperação ambiental e paisagística, bem como das medidas definidas no próprio estudo, 

com as quais será possível minimizar e, em alguns casos, suprimir os efeitos negativos da 

atividade da pedreira. 
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O Plano de Monitorização que integra o EIA funcionará como um sistema eficaz de recolha e 

tratamento sistemático de informação ambiental que permitirá à empresa proponente obter os 

elementos necessários para controlar e assegurar o bom desempenho da pedreira. 

 

Em contraste com a pouca importância dos efeitos negativos previstos, sobressaem os 

importantes efeitos positivos exercidos pela pedreira de Campinhos no meio sócio-económico 

do concelho e da região, fazendo expressar um balanço ambiental favorável à implementação 

do projeto de ampliação desta unidade extrativa. 
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