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1. INTRODUÇÃO
1.1 ÂMBITO
O presente documento constitui a Proposta de Definição do Âmbito (PDA) do Estudo de Impacte
Ambiental (EIA) do Projecto de Ampliação da pedreira de granito “Baldio”, em fase de projecto de
execução. A pedreira “Baldio” integra o núcleo de pedreiras da Cabeça Santa, concelho de Penafiel e
possui uma área licenciada de 40 ha, que se pretende ampliar em 40,4 ha, para um total de 80,4 ha.
Nos termos do ponto 2 do artigo 1º Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei
nº 197/2005, de 8 de Novembro, os projectos que, pela sua natureza, dimensão ou localização, sejam
considerados susceptíveis de provocar incidências significativas no Ambiente têm que ser sujeitos a um
processo prévio de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), como formalidade essencial para a sua
aprovação/licenciamento, por parte do ministério da tutela e do membro do Governo responsável pela
área do Ambiente. A tipologia de projecto que o proponente pretende implementar enquadra-se no
n.º 21 do anexo I do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro.
Com o EIA, que será articulado com o Plano de Pedreira necessário para instruir o processo de
licenciamento da pedreira, pretende-se obter a Licença de Exploração, nos termos do Decreto-Lei
n.º 270/2001, de 6 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 340/2007, de 12 de
Outubro. O Plano de Pedreira da ampliação da pedreira “Baldio” compreende ainda a fusão com a
pedreira n.º 2622, denominada “Soalheira”, de José Alves Granitos, S.A.
De acordo com o artigo 10º-A, do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, alterado pelo Decreto-lei
n.º 340/2007, de 12 de Outubro, a pedreira “Baldio” pertence à Classe 1, uma vez que a sua área
ultrapassa os 25 ha.
Destaca-se, desde já, que o desenvolvimento do EIA acompanhará a elaboração do Plano de Pedreira,
pelo que, nesta fase, ainda não se encontram definidas todas as acções de projecto que poderão ter
influência sobre as diferentes componentes do meio biofísico, sócio-económico e cultural, quer a nível
local, quer sob um ponto de vista mais abrangente.

1.2 IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE
O proponente do projecto de ampliação da pedreira “Baldio” é a firma SECIL BRITAS S. A., doravante
denominada SECIL BRITAS, com sede na Av. António Augusto de Aguiar 21, 4º, 1050-012 Lisboa.
O telefone e fax são, respectivamente, 213 172 420 e o 213 172 421.
A SECIL BRITAS faz parte do Grupo SECIL que tem como núcleo central da actividade a produção de
cimento. Fundada em 1930, a SECIL é uma das principais empresas produtoras de cimento em
Portugal, com uma produção anual na ordem de 4 milhões de toneladas de cimento, assegura mais de
35% das necessidades do mercado de cimento em Portugal. O Grupo SECIL integra ainda um conjunto
de cerca de 40 empresas que opera em áreas complementares como a produção de betão,
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pré fabricados de betão, cal hidráulica, rebocos, revestimentos, fibrocimentos e a exploração de
pedreiras.

1.3 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE LICENCIADORA
A entidade licenciadora do projecto sujeito a procedimento de AIA é, nos termos do ponto i) da alínea b)
do n.º 2 do artigo 11º do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei nº 340/2007, de 12 de Outubro, a Direcção Regional do Norte do Ministério da
Economia, Inovação e Desenvolvimento.

1.4 IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ESTUDO
Os estudos técnicos de suporte ao projecto e o EIA serão elaborados pela firma VISA – Consultores de
Geologia Aplicada e Engenharia do Ambiente, SA., com escritório em Rua do Alto da Terrugem n.º 2,
2770-012 Paço de Arcos. Os números de telefone e fax são, respectivamente, 214 461 420 e
214 461 421.
A equipa técnica proposta para a elaboração das diversas vertentes do EIA encontra-se descrita no
Quadro 1 e, no Anexo I, apresenta-se um resumo dos respectivos curricula.
Quadro 1 – Equipa técnica do Estudo de Impacte Ambiental.
ESPECIALIDADE

TÉCNICO

FORMAÇÃO

Supervisão do Estudo

Mário Bastos

Engenharia de Minas (IST-UTL)
Mestrado Georrecursos-Geotecnia (IST-UTL)

Controlo de Qualidade
Ordenamento do território

Isabel Azevedo e Silva

Arquitectura Paisagista (UÉvora)
Pós-graduação Ordenamento do Território e
Planeamento Ambiental (UNL-FCT)

Coordenação do Estudo

Ana Amaral

Sociologia (UÉvora)
Especialização Geografia - Gestão do Território
(UNL-FCSH)
Especialização Ciências e Tecnologias do Ambiente
(FC-UL)

Coordenação do
Plano de Pedreira

Humberto Guerreiro

Engenharia de Minas (IST-UTL)
Mestrado Georrecursos-Geotecnia (IST-UTL)

Carlos Almeida

Licenciatura em Geologia (FCUP)
Mestreado Prospecção e Avaliação de Recursos
Geológicos (FCUP)

João Meira

Geologia (FC-UL)

Solos e Uso do Solo
Paisagem

Ângelo Carreto

Arquitectura Paisagista (UAlgarve)

Hidrogeologia
Recursos Hídricos
superficiais
Qualidade da Água

Pedro Duarte

Geologia Aplicada e do Ambiente (FC-UL)
Mestrado em Geologia Económica e Aplicada (FC-UL)

Geologia e Geomorfologia
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ESPECIALIDADE

TÉCNICO

Fauna
Flora

Patrícia Rodrigues

Biologia (FCUL)
Pós-graduação em Estatística e
Sistemas de Informação (ISEG-UNL)

Sónia Malveiro

Biologia (FCUL)

Clima
Qualidade do Ar
Ambiente Sonoro

FORMAÇÃO

Nuno Ferreira

Engenharia do Ambiente (ULHT)

Humberto Guerreiro

Engenharia de Minas (IST-UTL)
Mestrado Georrecursos-Geotecnia (IST-UTL)

Nuno Ferreira

Engenharia do Ambiente (ULHT)

Sócio-economia

Miguel Gamboa da
Silva

Geografia e Planeamento Regional (FL-UL)

Património Arqueológico e
Construído

João Caninas
Alexandre Lima

Arqueólogos

Vibrações

1.5 OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO
A pedreira “Baldio” encontra-se licenciada pela Direcção Regional do Norte do Ministério da Economia,
Inovação e Desenvolvimento (DRE-N), sob o n.º 2748, possuindo uma área total de 40 ha. Esta pedreira
integra o núcleo de exploração de granitos da Cabeça Santa, sendo de destacar que o início da
exploração da pedreira “Baldio” é anterior a 1965.
A SECIL BRITAS pretende ampliar a área da sua pedreira de granitos em cerca de 40,4 ha, para um
total de 80,4 ha, uma vez que a área actualmente licenciada se encontra em pré-esgotamento.
O Plano de Pedreira da ampliação da pedreira “Baldio” compreende a ampliação para áreas não
intervencionadas e ainda a fusão com a pedreira n.º 2622, denominada “Soalheira”, de José Alves
Granitos, S.A..
A localização das explorações de granito, de resto como toda a actividade mineira, está sujeita à
condicionante geológica, ou seja, só pode exercer-se onde ocorra o recurso. Por outro lado, os granitos
industriais constituem um produto de pouco valor acrescentado pelo que a concorrência é condicionada
pela capacidade de transporte do produto, verificando-se que a capacidade de efectuar o transporte a
grandes distâncias diminui na proporção directa da intensidade competitiva. Surgem, deste modo,
mercados regionais, operando normalmente num raio até 100 km do local de implantação das pedreiras.
È o caso da pedreira “Baldio”, cuja localização estratégica lhe permite abastecer grande parte do
mercado desta região, com especial destaque para os municípios Penafiel e Amarante.
De facto, esta pedreira garante o abastecimento de agregados para construção civil que se realizam em
na área do grande Porto. Assim, face à previsão de esgotamento das reservas presentes na área
licenciada, a SECIL BRITAS está a proceder às necessárias diligências para poder efectuar a
exploração da área onde pretende executar a ampliação.

E.112321.01.001.aa

PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DO ÂMBITO

3

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
PROJECTO DE AMPLIAÇÃO DA
PEDREIRA “BALDIO ”

2. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PROJECTO
2.1 LOCALIZAÇÃO
A pedreira “Baldio” integra o núcleo de pedreiras da Cabeça Santa, no lugar de Baldio, freguesias de
Cabeça Santa, Rio de Moinhos e Boelhe, concelho de Penafiel (Figura 1), a cerca de 9 km a Sul de
Penafiel (Figura 2).
O acesso à pedreira faz-se a Sul do núcleo de pedreiras da Cabeça Santa. Na EN 312, em Penedo da
Pena, toma-se a direcção Nordeste, pela Rua Penedo da Pena, percorridos cerca de 1200 m entra-se
no núcleo de pedreiras Cabeça Santa, após mais 400 m localiza-se a pedreira “Baldio”.
As localidades mais próximas da pedreira são: Perozelo e Quintã (respectivamente a 1800 m e a
1400 m para Norte), Samardã, Calvário e Souto Velho (1000 m para Este), Redondo (1300 m para
Sudeste) e Cabeça Santa (200 m para Oeste).

2.2 CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PROJECTO
O projecto (ou Plano de Pedreira) será elaborado de acordo com o estabelecido no
Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
nº 340/2007, de 12 de Outubro, e uma vez que a pedreira “Baldio” se encontra classificada como sendo
de Classe 1, irá incluir os seguintes documentos técnicos:

4

•

Elementos Gerais (Caracterização física do terreno e Síntese de condicionantes)

•

Plano de Lavra;

•

Plano de Aterro;

•

Plano de Segurança e Saúde

•

Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP);

•

Plano de Desactivação;

•

Estudo de viabilidade económica;

•

Calendarização das actividades.
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Figura 1 – Localização nacional e regional da pedreira “Baldio”
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Figura 2 – Localização da pedreira “Baldio”
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2.3 ANTECEDENTES DO PROJECTO
A SECIL BRITAS é titular da licença de exploração da pedreira “Baldio” desde 1996, no entanto, a sua
exploração teve início há mais de 45 anos.
Em 1965 a pedreira “Baldio” é declarada por José Alves, a quem, em 1983, é atribuída a Licença de
Exploração com o n.º 2748. Em 1996 procede-se à transmissão da Licença de Exploração da pedreira
para a SECIL BRITAS.
Para além da área da pedreira “Baldio”, a SECIL BRITAS tem vido a adquirir propriedades contíguas
onde se procedeu à identificação da presença do recurso mineral. Recentemente a SECIL BRITAS
procedeu à aquisição da pedreira n.º 2622, denominada “Soalheira” de José Alves Granitos, S.A., com o
fim de racionalizar a exploração do recurso mineral e a recuperação conjunta da área, a SECIL BRITAS
pretende proceder à unificação destas pedreiras e, desta forma, ampliação da área licenciada.

2.4 CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE INTERVENÇÃO
A pedreira “Baldio” integra-se no núcleo de pedreiras da Cabeça Santa, numa área bastante
intervencionada pela exploração de granitos.
A pedreira “Baldio” está inserida na bacia hidrográfica do rio Douro, na sub-bacia do rio Tâmega que se
localiza a cerca de 1500 m a Sudeste da pedreira. De referir ainda a existência de uma linha de água,
denominada ribeira das Lajes, afluente do rio Tâmega, a cerca de 300 metros a Oeste da pedreira
“Baldio”.
A região onde esta pedreira se insere caracteriza-se por um relevo acidentando, com cotas altimétricas
que variam entre os 50 m, ao longo do rio Tâmega e os 440 m no topo da principal linha de cumeada.
Nas zonas mais baixas, de relevo mais aplanado, verifica-se a presença de vários aglomerados
populacionais dispersos, nomeadamente, Perozelo e Quintã, Samardã, Calvário e Souto Velho,
Redondo e Cabeça Santa.
A pedreira “Baldio” confina a Norte e a Sul com áreas afectas à indústria extractiva e a Oeste e Este
com florestas degradadas, constituídos por pinheiro bravo e eucalipto e por baldio.
De acordo com a Planta de Ordenamento do PDM de Penafiel a área de intervenção do projecto insere-se
em Espaço para Indústria Extractiva - área de exploração consolidada/complementar”.
Na Planta de Condicionantes a área encontra-se igualmente classificada como zona demarcada como
Espaço para Indústria Extractiva – Área de Exploração Consolidada/Complementar). Refere-se ainda a
presença do vértice geodésico “Rio de Moinhos”.
Na área de ampliação não se identificam quaisquer restrições de utilidade pública (REN, RAN).
A área de intervenção do projecto não se encontra incluída em qualquer figura especial de protecção da
natureza.
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A área de implantação do projecto e a envolvente próxima apresenta as seguintes características:
-

[1] Pedreira “Baldio;

-

[2] Pedreira “Soalheira”;

-

[3] Eucaliptos, exploração florestal;

-

[4] Outras pedreiras do núcleo;

-

[5] Povoações;

-

[6] Rio Tâmega;

-

[7] Ribeira das Lajes;

-

[8] EN 312;

-

[9] Terrenos agrícolas.
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Figura 3 – Fotografia aérea da pedreira “Baldio”
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3. CARACTERIZAÇÃO DA MASSA MINERAL
3.1

ENQUADRAMENTO GEOMORFOLÓGICO

O contexto geomorfológico da região onde se insere a pedreira “Baldio” é definido pela geometria dos
acidentes tectónicos que são os principais responsáveis pelo arranjo do relevo regional.
Destaca-se um conjunto de acidentes estruturais com direcções N-S a NNE-SSW, que individualizam
vários blocos montanhosos e que explicam o traçado rectilíneo de variadas linhas de água de carácter
perene, nomeadamente, a ribeira das Lajes. Este condicionamento tectónico também se manifesta na
ocorrência de nascentes termais, com águas mineralizadas nesta região.
Obliquamente a esta direcção existem lineamentos com direcção NW-SE, que determinam a disposição
em blocos escalonados e com topo aplanado, quase exclusivamente entalhados pela rede hidrográfica
secundária, a qual corresponde em alguns casos, a vales de fracturas alinhados, típicos do modelado
granítico.
Tal como em outras regiões graníticas no Norte de Portugal, a geomorfologia desta área é marcada pela
conservação de superfícies de aplanamento separadas por vertentes abruptas, quer se trate de flancos
das elevações, quer das vertentes dos vales. Desta forma, observa-se que os cursos de água
apresentam um traçado geométrico, que resulta da adaptação às faixas de esmagamento de falhas
geológicas.

3.2

GEOLOGIA REGIONAL

A região objecto de estudo enquadra-se no maciço granítico de Penafiel, que faz parte de uma faixa de
granitóides hercínicos, com orientação geral NW-SE, que se estende desde o Alto Minho até às Beiras.
Do ponto de vista geotectónico, a pedreira do “Baldio” está incluída na Zona Centro Ibérica (ZCI),
correspondendo a ZCI a uma das unidades mais importantes do Maciço Hespérico.
Na região onde se insere a pedreira “Baldio” ocorrem os seguintes granitos hercínicos:
Tardi a pós-tectónicos
• Granitos monzoníticos de duas micas, essencialmente, biotíticos (γm);
• Granitos monzoníticos porfiróides de duas micas, essencialmente, biotíticos (γπm);
• Granodioritos e raros quartzodioritos biotíticos (π∆);
Tardi-tectónicos
• Granitos porfiróides de grão grosseiro, com duas micas, essencialmente biotíticos (γπg);
É comum a todos os tipos texturais destes granitos a microclinização das plagioclases, a
mirmequitização e o aparecimento de filonetes aplitopegmatíticos.
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Estas características mostram a possibilidade de existência de importantes fenómenos metassomáticos
ligados à origem destas rochas, contudo este granito mantém-se com características bastante
homogéneas, não estando ao abrigo das alterações supracitadas.

3.3

GEOLOGIA LOCAL

A massa mineral presente na pedreira do “Baldio” é composta por granitos monzoníticos porfiróides de
duas micas, essencialmente, biotíticos (γπm), tardi a pós-tectónicos relativamente à 3ª fase da orogenia
hercínica (Figura 4).
Macroscopicamente as rochas graníticas da unidade geológica da área em estudo apresentam um grão
médio a grosseiro, cor cinzenta e foliação fluidal materializada por megacristais de feldspato e
filossilicatos. Este maciço apresenta uma boa homogeneidade textural, quer quanto à granularidade,
quer quanto à cor.
Tendo em conta a disposição do corpo granítico, com forma rectilínea e alongada, cujos limites estão
controlados tectonicamente ao longo de sensivelmente duas dezenas de quilómetros, é possível
presumir que a intrusão foi condicionada estruturalmente ao longo de lineamentos tectónicos profundos.

3.1

ESTIMATIVA DE RESERVAS E PERÍODO DE ACTIVIDADE

Do conhecimento geológico desta pedreira, adquirido ao longo do seu tempo de vida, é possível
constatar que o maciço rochoso se apresenta como sendo bastante heterogéneo, quer em termos
litológicos quer em termos estruturais, possuindo algumas zonas sem aproveitamento económico.
Por outro lado, os trabalhos de campo já realizados permitiram constatar a existência de recurso mineral
que garante a viabilidade económica da exploração desta pedreira. No entanto, só após a definição das
zonas de defesa previstas no Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei nº 340/2007, de 12 de Outubro, e das demais condicionantes que o
Estudo de Impacte Ambiental (EIA) venha a revelar, se poderá definir com rigor a área a afectar com a
exploração.
Para além disso, só quando tiverem sido concluídos os trabalhos de reconhecimento geológico
previstos no âmbito da elaboração do Plano de Pedreira, se poderão definir as profundidades de
escavação e, consequentemente, o volume de reservas exploráveis e de estéreis. Por esta razão não se
torna fiável efectuar extrapolações para as áreas a afectar futuramente, pelo que não se apresenta um
cálculo de reservas.
Por sua vez a determinação do tempo de vida útil da pedreira está dependente, não só da confirmação
do volume de reservas, mas também do ritmo de exploração que, por sua vez, depende de factores
extrínsecos ao próprio projecto, nomeadamente da evolução do mercado, pelo que, na presente fase de
desenvolvimento do projecto não é possível efectuar qualquer estimativa para a duração desta pedreira
no local.
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Figura 4 – Formações geológicas presentes na região envolvente à pedreira “Baldio”.
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3.2 METODOLOGIA DE EXPLORAÇÃO E RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA
A metodologia de extracção a adoptar deverá aproximar-se da que tem vindo a ser praticada, com as
necessárias correcções e ajustamentos resultantes das evoluções técnicas e dos resultados do EIA a
elaborar.
A actividade extractiva, neste caso granitos, envolve um conjunto de operações sequenciais que
traduzem o circuito produtivo na pedreira, esquematizado na Figura 5 e na Figura 6.

DESMATAÇÃO E DECAPAGEM

DESMONTE

REMOÇÃO

T RANSPORTE

T RATAMENTO

Desmatação dos terrenos virgens e
remoção das terras que cobrem o
recurso mineral, com auxilio de pás
carregadoras e de camiões.

Desagregação do maciço por acção de
explosivos.

Carregamento do material desmontado
em camiões através de pás
carregadoras frontais.

Transporte do granito da frente de
desmonte até à instalação de
tratamento e dos estéreis para a
escombreira (aterro).

Fragmentação e classificação
granulométrica do granito

Remoção dos estéreis para as
escombreiras temporárias e definitivas
(aterro).

EXPEDIÇÃO

Carregamento do material vendável em
camiões para expedição.

Figura 5 – Esquema geral da actividade extractiva
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Desmatação e
decapagem

Desmonte

Carregamento

Transporte

Beneficiação

Expedição
Parqueamento

(stocks)

Figura 6 – Metodologia preconizada para o desmonte e modelação das bancadas

O método de lavra a adoptar consistirá no desmonte a céu aberto, em cava e flanco de encosta, com
avanço progressivo das cotas mais altas para as mais baixas. Deste modo, a exploração e a
recuperação decorrerão de forma concomitante, permitindo uma reabilitação e revitalização do espaço
desafectado pela lavra (Figura 7).
Configuração final da escavação
RECUPERAÇÃO

Configuração intermédia da exploração
EXPLORAÇÃO

LAVRA

LAVRA

Figura 7 – Esquema da sequência de actividades de lavra/recuperação.
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Esta metodologia permite a optimização das variáveis operacionais e ambientais, nomeadamente:
•

menor distância de transporte e, consequentemente, minimização dos impactes relacionados com a
emissão de poeiras e circulação de veículos;

•

menor tempo de operação e redução do período de uso do solo para exploração, logo, maior
produtividade das operações e redução do período de instalação de impactes;

•

separação eficaz dos materiais envolvidos, evitando-se misturas entre os vários produtos (redução
da diluição);

•

tratamento e devido acondicionamento das terras vegetais, para posterior aplicação na recuperação
paisagística;

•

garantia de que, no final da exploração e recuperação, a área se encontrará reabilitada para outros
usos;

•

circulação dos camiões carregados maioritariamente em descida, minimizando os consumos de
combustível e as emissões gasosas para a atmosfera.

3.2.1. Preparação da lavra
As acções de desmonte do maciço, serão precedidas por um conjunto de operações preparatórias que
visam garantir os parâmetros de segurança, de economia, de bom aproveitamento do recurso mineral e
de protecção ambiental. A preparação da lavra incluirá, ainda, a traçagem gradual dos acessos e das
rampas.
Assim, a exploração do maciço granito será precedida pelas operações de desmatagem (quando existe
vegetação), seguindo-se a remoção (decapagem) do material superficial sem interesse económico,
fundamentalmente terra vegetal.
O material superficial será crivado para separação da terra vegetal do material granito de superfície. A
terra vegetal será colocada em pargas para posterior reutilização na recuperação paisagística da
pedreira. O restante material será transferido para as frentes cuja exploração tiver sido concluída, sendo
aplicado de acordo com a modelação proposta no Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística
(PARP).

3.2.2. Desmonte e recuperação paisagística
Prevê-se que o desmonte, com recurso a explosivos, seja efectuado por bancadas, destacando-se que
ainda não se encontram definidos os ângulos gerais dos paramentos ou dos taludes finais, uma vez que
o Plano de Lavra ainda não se encontra concretizado.
Salienta-se que a recuperação paisagística na área afecta à escavação decorrerá em simultâneo com a
exploração (Figura 8). Assim, a recuperação de cada bancada será iniciada logo que estejam
finalizadas as respectivas actividades de escavação. Como a recuperação implica a circulação de
veículos para deposição dos materiais estéreis, as bancadas inferiores encontrar-se-ão suficientemente
espaçadas, tal como na metodologia utilizada para o desmonte, de modo a que sejam garantidos todos
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os parâmetros de segurança e funcionalidade, isto é, uma bancada só atingirá a situação de escavação
final quando a bancada imediatamente superior se encontrar totalmente recuperada.
Nas bancadas recuperadas ficará sempre garantida uma distância de segurança suficiente para permitir
a circulação de veículos de manutenção (e.g. rega por Joper).
Com a estratégia de exploração e recuperação concomitantes que se propõe, existirá uma sequência do
tipo:
1ª Fase: zonas em exploração e zonas intactas;
2ª Fase: zonas em recuperação, zonas em exploração e zonas intactas;
3ª Fase: zonas já recuperadas, zonas em recuperação, zonas em exploração e zonas intactas;
4ª Fase: zonas já recuperadas, zonas em recuperação e zonas em exploração;
5ª Fase: zonas já recuperadas e zonas em recuperação;
6ª Fase: área afecta à exploração totalmente recuperada.

Zonas intactas

Zonas em recuperação

Zonas em exploração

Zonas recuperadas

Figura 8 – Esquema exemplificativo das 2ª e 4ª fases da exploração e recuperação
Após o desmonte de cada uma das bancadas de exploração, o material desmontado será carregado
para camiões, com o auxílio de pás carregadoras que, seguindo as vias de acesso internas da pedreira,
o transportarão para a unidade de cominuição e selecção (britagem).
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3.2.3. Processamento e beneficiação
O sistema de processamento da pedreira “Baldio” é constituído por uma unidade de britagem e por uma
central de lavagem.
A unidade de britagem existente, como anexo de pedreira, continuará, como até aqui, a processar os
materiais provenientes da pedreira “Baldio”. Esta unidade industrial promove a cominuição do granito
(reduzindo a granulometria por processos mecânicos), criando-se um pré-stock antes da central de
lavagem. Na central de lavagem procede-se à lavagem de todo o material e posterior separação
granulométrica (crivagem) do granito, com o objectivo de criar os diferentes produtos comercializáveis.
Apenas as granulometrias mais baixas (areias) são ainda lavadas na central de lavagem que funciona
em circuito fechado de água.
O sistema de processamento da pedreira “Baldio” constitui um equipamento indispensável ao
processamento do material extraído.

3.2.4. Expedição
O carregamento e expedição dos materiais produzidos são efectuados com recurso a pás carregadoras
e a camiões.
Os agregados de granito, produzidos na central de britagem, são pesadas na pá carregadora,
equipadas com células de pesagem, e na báscula e expedidas nos camiões para os clientes.

3.3 EQUIPAMENTOS
Os equipamentos móveis a utilizar nas actividades da pedreira encontram-se enumerados no Quadro 2.
Quadro 2 – Equipamentos móveis da pedreira.
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EQUIPAMENTO

QUANTIDADE

Pás carregadora

2

Escavadora com martelo

1

Dumpers

5

Martelo

1

Multifunções

1

Perfuradora

1

PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DO ÂMBITO

E.112321.01.001.aa

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
PROJECTO DE AMPLIAÇÃO DA
PEDREIRA “BALDIO ”

Na fase de elaboração do projecto poderão ser preconizados outros equipamentos que apresentem
melhores desempenhos no cumprimento das tarefas previstas. Refere-se, ainda, que está prevista a
substituição dos equipamentos móveis, à medida que se tornem obsoletos, uma vez que a natural
evolução tecnológica dos equipamentos e o seu estado de conservação (novos) reduzirá, entre outros,
as emissões gasosas e as emissões de ruído, com claras vantagens em termos ambientais.

3.4 ACESSOS INTERNOS
O acesso à zona de escavação será feito, preferencialmente, através das vias já existentes. Devido ao
fluxo regular de veículos, estes acessos são alvo de uma manutenção sistemática.
No interior da área da pedreira os acessos são regularmente alvo de operações de manutenção e regas
periódicas nas épocas mais secas, de forma a garantir uma menor taxa de emissão de poeiras.
Os novos acessos que se venham a revelar necessários serão construídos de acordo com a evolução
da lavra, permitindo uma melhor gestão dos meios. Em cada bancada, os acessos específicos a cada
frente de desmonte serão determinados em função do avanço e das respectivas condições locais.

3.5 PLANO DE ATERRO E GESTÃO DE RESÍDUOS
A experiência acumulada na actividade da pedreira ao longo do tempo permite um conhecimento
suficiente da quantidade expectável de resíduos mineiros na área de ampliação. Assim, estima-se uma
média de cerca de 20 a 25% de rejeitados da exploração. Estes são essencialmente constituídos por
terras/estéreis e sub-produtos de diversos espectros granulométricos, que não têm aceitação/utilização
comercial.
Durante a elaboração do Plano de Pedreira serão realizados estudos complementares que permitirão
estimar, com maior rigor, qual o volume de rejeitados gerados pela exploração. Estes resíduos serão
enquadrados no processo de recuperação paisagística, mais concretamente na modelação da área
explorada. Para a modelação da área explorada perspectiva-se a utilização de terras limpas
provenientes do exterior e de resíduos inertes. A gestão dos resíduos mineiros desta pedreira cumprirá
o disposto no Decreto-Lei n.º 10/2010, de 4 de Fevereiro.
Relativamente aos resíduos não mineiros gerados pela actividade de exploração, prevê-se que existam
essencialmente pneus e óleos usados, resultantes das acções de manutenção realizadas na oficina.
Estes resíduos serão encaminhados, à semelhança do que hoje é feito, para operadores de resíduos
credenciados que garantirão o seu adequado tratamento e destino final. A oficina a utilizar localiza-se
no interior da pedreira licenciada.

3.6 RECURSOS HUMANOS
A pedreira possui um quadro de trabalhadores adequado ao seu funcionamento e produção normais,
descrito no Quadro 3. Este pessoal será mantido, na sua essência, podendo existir adaptações
relacionadas com as variações de mercado.
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Quadro 3 – Quadro de pessoal da pedreira “Baldio”.
CATEGORIAS

NÚMERO

Director

1

Encarregado

1

Desmonte

2

Central de britagem

6

Carga e Transporte

7

Expedição

3

Laboratório

1

Administrativos

5

Comercial

1

Oficina

1

Guarda Nocturno

1

TOTAL

29

As acções de perfuração, rebentamento e desmonte são efectuados por equipa especializada da
SECIL BRITAS, que efectua estes serviços em outras pedreiras da empresa. A equipa que procede às
acções de perfuração, rebentamento e desmonte é constituída por um operador de perfuradora e dois
operadores de substâncias explosivas.
O horário de laboração da pedreira terá a duração de 40 horas semanais, restritas aos dias úteis no
período diurno, estendendo-se a sua actividade a todo o ano.

3.7 PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE
3.7.1. Sistemas de protecção e segurança individual
No que respeita à higiene e segurança na pedreira, serão cumpridas as determinações do
Decreto-Lei n.º 162/90, de 22 de Maio, relativo ao Regulamento Geral de Segurança e Higiene no
Trabalho nas Minas e Pedreiras.
Os sistemas de protecção individual dos trabalhadores compreenderão vários equipamentos de uso
obrigatório e de uso condicionado, que estarão à disposição de todos os funcionários da pedreira.
Assim, serão colocados à disposição de todos os trabalhadores capacetes, botas e vestuário de
protecção para chuva e para sol, e ainda luvas, óculos de protecção, auriculares e máscaras de
protecção para poeiras, a todos os trabalhadores com funções que o justifiquem.

3.7.2. Sistemas de protecção e segurança colectiva
O sistema de segurança colectiva terá em vista o fomento da prevenção de acidentes, tanto no que se
refere aos trabalhadores da pedreira como a terceiros e será contemplado no Plano de Segurança e
Saúde.
20
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Os sistemas de protecção colectiva incluirão vedações em torno de zonas perigosas, sinalização nas
zonas de risco e placas de aviso de actividades de pedreira.
Os equipamentos móveis, designadamente as pás carregadoras e os dumpers, serão equipados com
aviso sonoro de marcha-atrás, de forma a evitar os riscos de atropelamento e colisão. Estarão também
disponíveis, nesses equipamentos, sistemas de extinção de incêndios (extintores).

3.8 ANEXOS DE PEDREIRA
3.8.1. Instalações auxiliares
As instalações auxiliares da pedreira, que incluem o sistema de processamento e beneficiação (unidade
de britagem e central de lavagem), a oficina, e os edifícios sociais, serão mantidas e melhoradas, se se
vier a revelar necessário, no âmbito da elaboração do EIA.

3.8.2. Áreas de deposição
Os materiais estéreis, sem aproveitamento económico, serão sucessivamente aplicados na recuperação
paisagística da pedreira à medida que a lavra disponibilize essas áreas. Assim, os depósitos serão
maioritariamente de carácter temporário e funcionarão perto dos locais onde ocorrerá a deposição
definitiva, de modo a reduzir as operações de transporte e a afectação de espaços preservados.
A terra vegetal proveniente da decapagem inicial do terreno será depositada em pargas, a localizar em
pontos afastados das frentes de desmonte e das vias de circulação adstritas ao circuito produtivo.

3.9 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO E ESCOAMENTO
A água necessária para uso industrial, nomeadamente para a rega dos caminhos e para a central de
lavagem, é fornecida pelo furo da empresa, não sendo utilizada para consumo humano. A água para
consumo humano é fornecida engarrafada.
Os esgotos domésticos são conduzidos para uma fossa séptica estanque.
A pedreira possui vários Postos de Transformação da EDP com uma potência instalada total de
2850 kVA. A electricidade consumida destina-se às actividades industriais e de apoio na pedreira. Este
equipamento possui capacidade suficiente para o consumo previsto para a pedreira, não carecendo de
alteração.
A drenagem das águas pluviais mesmo na época de maior intensidade e quantidade de precipitação,
ocorre naturalmente através das fendas e fracturas, escoando-se e infiltrando-se no substrato granito.
Desta forma a escorrência superficial é reduzida. A drenagem das águas pluviais será ainda assegurada
por valetas a implantar no perímetro da área de escavação, sendo encaminhadas para as linhas de
água exteriores.
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4. APRECIAÇÃO SUMÁRIA DE ALTERNATIVAS DO PROJECTO
Na óptica industrial, uma pedreira pode ser vista como uma unidade de extracção de matéria mineral,
que implica a instalação no terreno de um conjunto de equipamentos e maquinaria, e de recursos
humanos. Por definição, neste tipo de projectos, é a localização da matéria-prima que define a
localização das unidades de extracção, ao contrário de outros projectos industriais onde a localização
poderá depender mais de factores tais como as acessibilidades e a disponibilidade de mão-de-obra.
Pela sua natureza, a exploração dos recursos geológicos encontra-se assim, à partida, condicionada
pela disponibilidade espacial e pela qualidade dos recursos. A esta restrição, natural, à sua exploração
acrescem as restrições decorrentes dos compromissos e das opções de ordenamento estabelecidas
para o território nacional.
Neste contexto, e em termos objectivos, a localização proposta é aquela que se afigura como viável,
reforçada por existir já uma corta aberta, estando o promotor do projecto disposto a assegurar a
adopção de todas as medidas de protecção ambiental que venham a ser consideradas necessárias para
compatibilizar a actividade extractiva com a salvaguarda da qualidade de vida das populações e a
preservação do património natural.
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5. IDENTIFICAÇÃO PRELIMINAR DE IMPACTES RELACIONADOS
COM O PROJECTO
5.1 ENQUADRAMENTO
O projecto em análise pode ser sintetizado da seguinte forma:
Localização:

Lugar de Baldio, freguesias de Cabeça Santa, Rio de Moinhos e Boelhe,
concelho de Penafiel.

Área de Intervenção:

A área de intervenção do projecto tem 80,4 ha.

Tipologia:

Granito industrial

Justificação do projecto no Ocorrência de uma jazida de granito com características próprias para
local:
utilização na indústria de construção e obras públicas.
Uso actual do solo:

Pedreira e áreas não intervencionadas (matos e eucaliptal)

Planos e Figuras de
Ordenamento:

Planta de Ordenamento do PDM de Penafiel – “Espaço para Indústria
Extractiva - área de exploração consolidada/complementar”

PDM - Resolução do
Conselho de Ministros
n.º 163/2007, de 12 de
Outubro

Planta de Condicionantes do PDM de Penafiel – “Espaço para Indústria
Extractiva – Área de Exploração Consolidada/Complementar”; vértice
geodésico “Rio de Moinhos”
Na área de ampliação não se identificam quaisquer restrições de utilidade
pública (REN, RAN).

A área de intervenção do projecto não se encontra incluída em qualquer figura especial de protecção da
natureza.

5.2 IMPACTES AMBIENTAIS POTENCIAIS ASSOCIADOS AO PROJECTO
A exploração de uma pedreira encontra-se associada a uma série de impactes negativos que, se não
forem devidamente acautelados, poderão ter reflexos graves sobre as componentes físicas, biológicas e
sociais do território em que se inserem.
A distinção dos impactes consoante a fase em que se desenvolve um dado projecto é, quando se trata
de um projecto de exploração de inertes, em geral pouco nítida, quer quando se foca o referencial
temporal, quer quando se observa o desenvolvimento da actividade no espaço. Enquanto noutro tipo de
projectos é clara a fase de construção, a fase de exploração/funcionamento, e a fase de
desactivação/desmantelamento, num projecto de extracção de inertes estas fases tendem a
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sobrepor-se. As duas primeiras não são de forma alguma facilmente separáveis, e a terceira fase pode,
por exemplo, coincidir no tempo com as duas primeiras numa dada área de exploração.
Considerando o exposto, a análise de impactes deverá considerar uma exploração contínua (que, no
caso especifico, não implica a instalação de um conjunto de equipamentos no terreno uma vez que se
utilizam os existes), estando implícito que a desactivação irá decorrer continuamente no espaço e ao
longo do período de lavra.
Assim, como principais impactes associados à fase de laboração de uma pedreira de granito industrial,
independentemente das características específicas do seu local de implantação, destaca-se a emissão
de poeiras, o ruído e a alteração morfológica e estrutural da paisagem pré-existente. Adicionalmente, se
não se tomarem as devidas providências, após o final da exploração restará uma paisagem estéril com
muito pouco potencial produtivo/ecológico, isto é, com reduzidas bases de sustentação de vida.
Finalmente, destaca-se a existência de outras pedreiras de granito em laboração na envolvente
próxima, levando a que se verifique um acréscimo das perturbações descritas anteriormente sob a
forma de impactes cumulativos.

5.3 DOMÍNIOS E PROFUNDIDADE DA ANÁLISE
A área de implantação do projecto insere-se numa zona extremamente intervencionada, onde existe um
núcleo de explorações de granito.
Considerando as intervenções preconizadas no projecto e as características do território em que estas
terão incidência, consideram-se como factores ambientais relevantes para a elaboração do EIA os
seguintes:
•

Sócio-economia, considerando não só a importância dos granitos na Cabeça Santa e,
consequentemente, do projecto em análise, ao nível de toda a fileira de indústrias da construção civil
e obras públicas, mas também os incómodos normalmente associados à laboração das pedreiras.
Este último aspecto será avaliado com maior pertinência pois a pedreira “Baldio” encontra-se
integrada no Núcleo de exploração de granitos da Cabeça Santa e próxima de núcleos
populacionais, pelo que os impactes cumulativos podem vir a revelar-se significativos;

•

Qualidade do Ar, uma vez que às actividades de desmonte, extracção e transporte do material
encontram-se associados, normalmente, impactes significativos decorrentes da emissão de poeiras;

•

Ambiente Sonoro, dado que os projectos de pedreiras estão, normalmente, associados à ocorrência
de impactes decorrentes das operações de exploração da pedreira, pela emissão de ruído;

•

Vibrações, factor ambiental em que tipicamente ocorrem impactes associados às actividades de
desmonte. Numa análise preliminar; considera-se que o projecto de ampliação da pedreira “Baldio”
não será excepção;

•

Paisagem, já que, uma vez que este é um factor ambiental onde se perspectivam impactes com
algum significado pela ruptura na paisagem e uma vez que a pedreira, em conjunto com as restantes
pedreiras do Núcleo de explorações de granitos da Cabeça Santa, poderá fazer-se sentir de uma
forma muito acentuada sobre as populações residentes nas povoações mais próximas.
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A avaliação dos restantes factores ambientais desenvolve-se numa perspectiva de enquadramento,
destacando-se, ainda assim, que estes actuam como elementos estruturantes para uma visão integrada
das consequências resultantes da implementação do Projecto. Assim, serão estudados os seguintes
factores ambientais:
•

Clima, apenas como referência já que o projecto não deverá ter impactes significativos sobre este
factor ambiental, ainda que este seja essencial para a análise e previsão de impactes sobre alguns
factores ambientais com especial destaque para a Qualidade do Ar e o Ambiente Sonoro;

•

Geologia e Geomorfologia, uma vez que o objecto do projecto é a exploração de um recurso
mineral, o que terá consequências sobre toda a área escavada para extracção de minério,
especialmente pelas alterações transitórias na fisiografia que este tipo de indústria implica;

•

Recursos Hídricos, já que, com o projecto de ampliação da pedreira “Baldio”, não se prevê a
afectação de qualquer linha de água com relevância no território, nem qualquer interferência
significativa com os recursos hídricos subterrâneos;

•

Qualidade da água, dado que não se perspectivam quaisquer cenários de degradação dos recursos
hídricos superficiais ou subterrâneos existentes na área envolvente da pedreira;

•

Solos e Ocupação do Solo, aspecto com pouca relevância já que a área da pedreira não irá
abranger solos de elevada capacidade produtiva ainda que, na fase de exploração, vá implicar
transitoriamente alterações ao uso actual do solo, o que deverá ser progressiva e
concomitantemente colmatado com a recuperação paisagística e ambiental;

•

Flora e Fauna, uma vez que a área de implantação do projecto, inserida numa zona intensamente
intervencionada e não possui valores naturais excepcionais;

•

Património Arquitectónico e Arqueológico, já que será necessário garantir a preservação a
promoção assim como o enquadramento dos valores patrimoniais potencialmente presentes na área
em estudo, ainda que nesta zona não exista registo de nenhum elemento classificado ou em vias de
classificação.

•

Ordenamento do Território, na medida em que, segundo o PDM de Penafiel, quer na Planta de
Ordenamento como na de Condicionantes, a área de intervenção do projecto se insere em Espaço
para Indústria Extractiva - área de exploração consolidada/complementar”. Na área de ampliação
também não se identificam quaisquer restrições de utilidade pública (REN, RAN)
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6. PROPOSTA METODOLÓGICA
AMBIENTE AFECTADO

DE

CARACTERIZAÇÃO

DO

6.1 INTRODUÇÃO
No EIA serão estudadas duas alternativas:
1. A evolução da situação de referência na ausência da implementação do projecto – Será
efectuada a projecção dos impactes ambientais relacionados com a continuação dos trabalhos
de extracção na área actualmente licenciada, até ao esgotamento das reservas existentes.
Neste caso, os impactes ambientais deverão manter-se nos termos em que hoje ocorrem,
durante um período mais ou menos reduzido.
2. Implementação do projecto – Consiste na alteração das áreas de lavra tal como é referido no
Capítulo 2. A previsão e avaliação de impactes serão efectuadas comparando os impactes do
actual plano de lavra, com os impactes que serão gerados com a eventual aprovação do
projecto de ampliação da pedreira. Assim, admite-se que a natureza dos impactes gerados pela
laboração da pedreira se irá manter, mas que a sua magnitude poderá mudar, dada a alteração
da área de lavra e considerando a implementação das medidas de minimização a definir no
âmbito da execução do EIA.
A metodologia geral, a seguir para a caracterização do ambiente afectado, contempla as etapas
seguintes.

6.2 RECOLHA E ANÁLISE DE INFORMAÇÕES
O desenvolvimento dos estudos iniciar-se-á por uma fase de pesquisa, com o objectivo de obter o maior
número de informações sobre o projecto, a região em que o mesmo se desenvolve e o seu ambiente.
Estas observações poderão ser obtidas através da análise de elementos cartográficos diversos, estudos
e relatórios existentes e fotografia aérea actualizada, entre outros.

6.3 REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS DE CAMPO
As informações expeditamente compiladas serão complementadas por visitas de reconhecimento ao
local do projecto e por levantamentos de campo. Serão avaliados com cuidados particulares os
aspectos relativamente aos quais existam maiores lacunas de informação.

6.4 IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS E ASPECTOS AMBIENTAIS CRÍTICOS
Após os trabalhos iniciais anteriormente descritos, estar-se-á em condições de identificar as áreas e os
aspectos ambientais mais críticos, tendo em atenção a natureza do empreendimento e todas as fases
que lhe estão associadas (projecto, implementação e encerramento).
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6.5 CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
Esta etapa contemplará a elaboração de uma caracterização ambiental detalhada na qual se abordarão
os aspectos considerados mais relevantes do ambiente da região e, especificamente, os que serão
directa ou indirectamente influenciados pelo Projecto em análise.
Os aspectos a analisar, bem como as características associadas em cada caso, são enumerados em
seguida.

6.5.1. Clima
A caracterização climática da área em estudo terá por base os dados do Instituto de Meteorologia
(normais climatológicas), referentes às estações meteorológicas da região. Esta análise terá em
consideração a proximidade das estações meteorológicas, a quantidade de informação disponível em
cada estação e o período a que se referem os dados.
Tendo em vista o projecto a implementar, não se prevê que as actividades decorrentes da
implementação do projecto venham a induzir impactes mensuráveis sobre a generalidade das variáveis
climatológicas.
Este factor determina para o clima em si mesmo, uma significância reduzida. No entanto, a análise dos
dados climatológicos torna-se fundamental quando considerada como informação de base fundamental
para a correcta avaliação de impactes sobre outros factores biofísicos, assumindo particular importância
o regime de ventos e a precipitação.
O regime de ventos porque dele depende o transporte dos poluentes atmosféricos, nomeadamente o
transporte a curta distância das partículas em suspensão, que constituem o poluente de maior relevo
para a actividade em apreço. O regime de ventos tem, ainda, influência na propagação do som e,
consequentemente, no ruído sentido pelas populações da envolvente.
A precipitação, além de condicionar drasticamente as emissões fugitivas de partículas em suspensão,
promove a deposição da generalidade dos poluentes atmosféricos pela via húmida. Assim, a
precipitação é responsável por dois fenómenos que condicionam fortemente a qualidade das águas,
nomeadamente a das águas superficiais. Esses fenómenos são a diluição e a erosão/arrastamento de
partículas mais ou menos finas, entre outras substâncias, susceptíveis de afectar a qualidade da água.

6.5.2. Geologia e geomorfologia
A análise destes factores ambientais apresenta algum relevo no caso em estudo, dado tratar-se de um
projecto de extracção de matérias-primas. Neste contexto, será dado maior relevo à massa mineral que
irá ser alvo de exploração e à eventual afectação de património geológico de elevado interesse
científico e paisagístico (e.g.: jazidas fósseis, formações raras).
O maciço a explorar será caracterizado em pormenor, nomeadamente, ao nível das suas características
geológicas, geomorfológicas, tecnológicas, geotécnicas e geomecânicas. Será dado ênfase às duas
últimas características, pelo facto de serem determinantes ao evoluir da exploração, em termos de
estabilidade e segurança estrutural.
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6.5.3. Solos e uso dos solos
Será efectuada a análise das características dos solos que ocorrem na zona em estudo, nomeadamente
a sua capacidade de uso (aptidão agrícola e florestal) e a determinação dos seus aspectos críticos,
como sejam a permeabilidade e os riscos de erosão. Complementarmente, serão analisados os usos e
ocupações do solo actuais na área em estudo e respectiva envolvente a fim de fundamentar a avaliação
dos impactes decorrentes das alterações associadas à implementação do Projecto.

6.5.4. Recursos Hídricos
Propõe-se a caracterização geral do sistema hidrográfico, incluindo a delimitação das linhas de
escorrência superficial potencialmente afectadas pelo projecto e a sua caracterização genérica, em
função dos dados disponíveis. Destaca-se que, pelo que se pode observar na Figura 2, não se prevê
que a ampliação desta pedreira vá afectar qualquer linha de água com relevância no território.
Quanto à caracterização geral do sistema hidrológico, serão utilizados os registos de estações
meteorológicas e hidrométricas mais próximas e será avaliado o escoamento superficial nas linhas de
água.
Relativamente aos recursos subterrâneos propõe-se a recolha exaustiva de informação, incluindo a
realização de uma campanha de medição de níveis de furos e poços referenciados na envolvente da
área de intervenção, tendo em vista a caracterização do modelo de funcionamento hidráulico dos
aquíferos locais (recarga, descarga, superfícies piezométricas, sentidos de fluxo e relações hidráulicas).

6.5.5. Qualidade da água
Será efectuada a caracterização do sistema hidrológico afectado pelo projecto do ponto de vista da
qualidade da água. Serão abordados os seguintes aspectos:
-

Identificação dos principais valores da zona (utilização de águas superficiais e subterrâneas), da
vulnerabilidade dos aquíferos, e das condicionantes resultantes do projecto relativamente aos
problemas de qualidade das águas superficiais e subterrâneas;

-

Caracterização geral dos principais problemas de qualidade da água na área em
estudo - proceder-se-á à identificação e caracterização geral das principais fontes poluidoras
pontuais e lineares, identificando-se os parâmetros que estas afectam;

-

Análise de elementos disponíveis referentes à caracterização da qualidade da água nas zonas
potencialmente afectadas, procedendo-se a uma análise específica às linhas de drenagem
existentes na área de estudo;

6.5.6. Qualidade do ar
Na análise da situação de referência será avaliada a concentração de partículas em suspensão em
todos os locais considerados sensíveis, com especial relevo para as habitações existentes na
envolvente e que, potencialmente, possam vir a ser afectadas pela actividade desta pedreira.
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Figura 9 – Pontos de amostragem de qualidade do ar e ruído
Neste âmbito, no decurso da elaboração do EIA serão seleccionados seis locais de amostragem, nas
povoações mais próximas e no acesso ao núcleo de pedreiras Cabeça Santa (Figura 9), onde será
efectuada a recolha de dados durante 7 dias, por períodos de 24 horas. Esta avaliação será realizada
com recurso a um Analisador de Grande Volume de Ar de marca Zambelli ZB1, equipado com uma
E.112321.01.001.aa
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cabeça de recolha de PM10 utilizando filtros de 47 mm de diâmetro, com uma porosidade de 0,8 µm,
metodologia que respeita o disposto no Decreto-Lei n.º 111/2010, de 23 de Setembro.

6.5.7. Ambiente sonoro
Para a caracterização do ambiente sonoro na área de influência do projecto serão efectuadas medições
de ruído ambiente em locais seleccionados tendo em conta a disposição espacial das fontes sonoras
mais relevantes, os eixos de propagação das ondas sonoras na direcção de receptores potenciais do
ruído emitido, os locais sensíveis próximos da área de exploração, e o local próximos da passagem de
veículos pesados de transporte de materiais. As medições serão realizadas nas cinco povoações mais
próximas e no acesso ao núcleo de pedreiras Cabeça Santa (Figura 9).
Com base nas medições mencionadas será feita uma caracterização exaustiva das características
daqueles locais, dos factores de interferência, das fontes sonoras em funcionamento e das condições
de laboração da pedreira.

6.5.8. Vibrações
6.5.8.1.

Metodologia de análise

Na situação actual, as frentes de exploração da pedreira “Badio” encontram-se afastadas das
habitações mais próximas. As campanhas de monitorização de vibrações já realizadas têm demonstrado
que os valores de velocidade de vibração de pico junto aos receptores sensíveis são inferiores ao limite
de detecção dos equipamentos (0,500 mm/s).
O avanço das frentes de lavra até aos limites a propor no plano de pedreira levará à aproximação dos
trabalhos às zonas habitadas. Assim, para a caracterização da situação de referência importa
caracterizar as condições de propagação das ondas vibratórias no maciço que será explorado, o que
permitirá estabelecer uma equação de Johnson específica para o local, considerando as principais
variáveis que determinam o efeito das vibrações nos terrenos se encontram representadas na
expressão proposta por Johnson (1971):
v = a Qb D-c
onde:

v ≡ velocidade de pico crítica de partícula [mm/s] ;
Q ≡ quantidade de explosivo por retardo [kg] ;
D ≡ distância entre a detonação e o local em estudo [m];
a, b, c ≡ constantes dependentes das características da rocha, tipo de explosivo e técnica de
desmonte.

Assim, serão realizadas medições de vibrações em locais predeterminados, em função da localização
dos desmontes a monitorizar, para aferir da metodologia de cálculo a utilizar para determinar as
condições de propagação das ondas vibratórias no maciço que a explorar, permitindo inferir o seu
comportamento junto aos receptores sensíveis.
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6.5.9. Flora e fauna
Será feita a caracterização do coberto vegetal natural potencial da região envolvente do projecto, bem
como a caracterização geral das fitocenoses presentes na área de intervenção, com particular detalhe
para as fitocenoses passíveis de instalação nas áreas sujeitas a recuperação paisagística. Será
igualmente efectuada a caracterização pormenorizada das formações de maior valor ou sensibilidade e
de relevante interesse como precursoras da renaturalização ou recuperação ecológica pretendida.
Será efectuada a inventariação de espécies de valor botânico ou florístico, particularmente as incluídas
em figuras de protecção nacionais e internacionais. Neste âmbito, será dada especial atenção à
eventualidade de afectação de espécies de flora e de fauna classificadas ou com estatuto de ameaça.
Será realizado um inventário florístico de campo com base no qual será elaborada cartografia das
unidades de coberto vegetal localizadas dentro da área afectada pelo Projecto.
Será ainda caracterizada a fauna de vertebrados da área de intervenção. Essa caracterização consistirá
na determinação de vários parâmetros biológicos relevantes para a avaliação de impactes, entre os
quais a composição específica das zoocenoses, a abundância relativa de algumas espécies e o tipo de
presença ao longo do ciclo anual. Serão identificadas, de entre as espécies ocorrentes, aquelas que se
encontram legalmente protegidas ao abrigo das convenções internacionais, bem como espécies com
estatuto de ameaça em Portugal.

6.5.10. Património arquitectónico e arqueológico
A análise deste factor ambiental visa avaliar as consequências da implementação do projecto ao nível
do património cultural, nas vertentes arqueológica, histórica e arquitectónica.
A análise a efectuar será realizada de acordo com a lei vigente e com as normas legais estabelecidas
pelo IGESPAR - Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, para a execução
deste tipo de trabalhos, pelo que a sua realização obedecerá ao estipulado no Decreto-Lei n.º 102/2010,
de 23 Setembro.
A metodologia a utilizar nesta etapa considera duas fases distintas:
-

A primeira, em que será recolhida e tratada a informação disponível sobre a área de estudo, obtida
através da consulta de bibliografia especializada, bases de dados informáticas, da análise de
estudos realizados e não publicados, e dos contactos estabelecidos com entidades públicas e
privadas vocacionadas para a defesa, estudo e conservação do património cultural;

-

A segunda, em que será efectuada a prospecção arqueológica sistemática na área de estudo, com
a finalidade de recolher elementos que permitam uma correcta avaliação e caracterização da
situação em termos patrimoniais.

A área de estudo será alargada para além dos limites da área de influência directa do Projecto,
propondo-se o reconhecimento, através de pesquisa bibliográfica e identificação no campo dos
elementos patrimoniais, de uma faixa de cerca de 1 km em torno da área da pedreira.
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Todos os elementos detectados, e aos quais seja reconhecido valor patrimonial, serão assinalados na
cartografia base do estudo, à escala apropriada, com as respectivas coordenadas. Estes elementos
serão descritos pormenorizadamente, hierarquizados em função da sua importância científica e
patrimonial, e integrados no contexto em que se inserem sendo-lhes, sempre que tal se verifique
possível, atribuída uma cronologia precisa.

6.5.11. Paisagem
Em primeiro lugar, serão analisados os recursos paisagísticos da área a intervencionar (fisiografia,
geomorfologia, declives, orientações de encostas, uso actual do solo, etc.) a partir dos quais será
determinada a existência de unidades homogéneas de paisagem. O estabelecimento destas unidades
de paisagem consubstancia-se na caracterização sistemática de toda a área abrangida pelo estudo,
determinando-se as relações de dependência entre o substrato físico e sua compartimentação natural,
pouco mutáveis, a estrutura biológica a eles associada e, complementarmente, as formas dominantes
da ocupação do solo.
Em função de cada uma das unidades de paisagem definidas, será avaliada a respectiva qualidade e a
sensibilidade paisagística e visual com o intuito de ponderar e determinar o estado actual do território
em que o projecto será implantado, qual a sua capacidade de absorver as intervenções e de que modo
irá reagir.
A paisagem é a expressão mais facilmente captável do estado geral do ambiente que nos rodeia. Assim,
um território biologicamente equilibrado, esteticamente bem conformado, culturalmente integrado e
ambientalmente saudável, terá como resultado uma paisagem de elevada qualidade, que será
imediatamente apreendida em termos da qualidade visual da mesma. Deste modo, a análise da
qualidade da paisagem será elaborada de acordo com as características fisiográficas e de ocupação,
previamente analisadas para cada uma das unidades de paisagem.
Quanto à sensibilidade visual da paisagem, considera-se que esta se encontra directamente
dependente da sua qualidade e do potencial de visualização a que esta se encontra sujeita. O potencial
de visualização será estudado em função das condições topográficas do local, grau de incidência visual
e acessibilidade natural, e da proximidade de áreas urbanas e vias de comunicação de hierarquia
superior (acessibilidade adquirida) de cada uma das unidades de paisagem.

6.5.12. Aspectos socio-económicos
A avaliação dos impactes socio-económicos de um projecto associado à indústria extractiva será,
porventura, aquela que maior complexidade apresenta no contexto do processo de Avaliação de
Impactes Ambientais (AIA). Desde logo porque a determinação da sua relevância não se pode aferir
apenas pelos empregos directos que cria ou pelo seu volume de facturação. Pelo contrário, deverá ser
também analisada a fileira industrial que alimenta, a sua dependência da matéria-prima em exploração,
as alternativas de abastecimento existentes e o custo que representam.
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A caracterização sócio-económica incluirá a avaliação dos parâmetros usuais em estudos de
ordenamento de território, nomeadamente: Demografia; Caracterização económica do concelho do
Penafiel, freguesias de Cabeça Santa, Rio de Moinhos e Boelhe; Avaliação do papel da indústria
extractiva no desenvolvimento regional e local; Caracterização das perspectivas de emprego e de
desenvolvimento económico do concelho e da região;
Caracterização e avaliação do papel da pedreira que se pretende licenciar, ao nível local, como vector
de desenvolvimento económico e de emprego, de forma directa, e a influência que a sua produção terá
para as diversas obras públicas que dependem da sua produção, de um modo mais indirecto.

6.5.13. Ordenamento do território e planeamento municipal
Serão analisados todos os Planos de Ordenamento do Território em vigor com incidência sobre a área
de implantação do projecto e, especificamente, o PROT Norte e o Plano Director Municipal de Penafiel
de forma a detectar, antecipadamente, a existência de qualquer conflito.
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7. PROPOSTA METODOLÓGICA DE PREVISÃO E AVALIAÇÃO DE
IMPACTES AMBIENTAIS
7.1 INTRODUÇÃO
Os impactes associados ao Projecto serão caracterizados e classificados em função dos seguintes
parâmetros:
•

natureza (positivo ou negativo ou nulo), tendo em conta o carácter benéfico ou prejudicial da
acção do projecto;

•

grau de certeza (possíveis, prováveis e certos);

•

duração (permanente ou temporário);

•

reversibilidade (reversível, parcialmente reversível ou irreversível);

•

ordem (directo ou indirecto)

•

magnitude (reduzida, média ou elevada);

•

significado - parâmetro integrador que permite estabelecer uma comparação entre a
importância dos diversos impactes (pouco significativo, significativo ou muito significativo).

Sempre que possível, a avaliação de impactes terá natureza quantitativa, o que permitirá uma
comparação directa com valores limite legalmente previstos (e.g. o caso do ruído ou da qualidade das
águas). Nos outros descritores, será a experiência da equipa técnica envolvida no estudo e o recurso a
analogias com outros casos estudados que sustentarão uma avaliação de impactes criteriosa, de
natureza qualitativa.
Serão ainda avaliados, sempre que possível, os impactes cumulativos resultantes da implementação do
Projecto, analisando-se as características gerais da envolvente próxima (ocupação actual do solo,
ordenamento do território previsto para a área, presença/ausência de elementos detractores, etc.), ou
seja, as acções de projecto que poderão potenciar/incrementar problemas eventualmente existentes ou
previstos.

7.2 CLIMA
Os impactes sobre o clima são normalmente pouco significativos em empreendimentos desta natureza.
No entanto, serão avaliadas as incidências significativas que os elementos climáticos mais importantes
possam ter sobre os outros factores ambientais, especialmente durante a fase de exploração.
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7.3 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA
Serão analisados os fenómenos erosivos e de estabilidade/instabilidade, o que permitirá avaliar os
potenciais impactes ao nível destes factores ambientais. Ainda neste âmbito, será dada especial
atenção a zonas potencialmente instáveis e que, geomorfologicamente, possam vir a apresentar
tendências evolutivas preocupantes.
Serão, igualmente, avaliados os impactes sobre a eventual afectação de património geológico de
elevado interesse científico e paisagístico.

7.4 SOLOS E OCUPAÇÃO ACTUAL DO SOLO
Serão analisadas as alterações induzidas no uso do solo e sua capacidade produtiva, decorrentes da
exploração da pedreira, na fase de exploração e após a sua desactivação.

7.5 RECURSOS HÍDRICOS
No que diz respeito a este factor ambiental, far-se-á a avaliação dos efeitos, temporários ou definitivos,
sobre os recursos hídricos superficiais e subterrâneos induzidos pelas diversas fases do projecto e nas
suas diferentes componentes.
Por outro lado, serão tidas em consideração as alterações do sistema hídrico e as suas repercussões
no escoamento, na infiltração e na capacidade de transporte das linhas de água.
Serão analisadas e interpretadas as acções decorrentes de movimentações de terras (implicações
sobre o regime erosivo e sobre o binómio infiltração/escoamentos), da abertura de cavas e da
deposição de escombreiras.

7.6 QUALIDADE DA ÁGUA
A principal alteração (previsível) na qualidade das águas superficiais prende-se com a quantidade de
sólidos em suspensão nas águas de escorrência superficial, na fase de exploração, pelo que será
avaliada a extensão desse tipo de contaminação. Serão ainda ponderadas hipotéticas alterações da
qualidade das águas subterrâneas.
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7.7 QUALIDADE DO AR
Tendo em conta as características do projecto em causa, a predição e avaliação de potenciais impactes
na qualidade do ar incide, essencialmente, sobre a geração de poeiras na área em estudo, sobretudo
durante a fase de exploração. Mais concretamente, serão abordados os seguintes aspectos:
•

estimativa da quantidade de poeiras geradas pelas acções decorrentes da implementação do
projecto e avaliação da sua dispersão nas áreas envolventes, através da utilização do modelo
CALINE 4, validado pela EPA1;

•

correlação das estimativas com o tipo de utilização da área envolvente, com o objectivo de
avaliar a sua magnitude, no que se refere a influências negativas e positivas do projecto na sua
área de influência;

•

avaliação da significância dos impactes, efectuada com base em padrões de qualidade do ar,
nacionais e comunitários, tendo em conta a legislação existente.

7.8 AMBIENTE SONORO
No que diz respeito a este factor ambiental, e com base nas medições efectuadas, bem como nos
valores prospectivos gerados pela aplicação do modelo matemático para a produção de mapas de
ruído, serão avaliados os impactes para a fase de operação/exploração, tendo como referência a
legislação vigente.

7.9 VIBRAÇÕES
Com o intuito de avaliar os impactes associados a este factor ambiental, os valores de velocidade de
vibração de pico permitirão o estabelecimento de uma equação de Johnson específica para o maciço
rochoso que será explorado. Esta equação permitirá prever os níveis de velocidade de vibração de pico
que irão ocorrer nas zonas habitadas, em função da carga de explosivo a utilizar e das distâncias entre
as frentes de desmonte e a habitações.
Os valores obtidos serão comparados com os valores limite constantes na norma NP-2074 de 1983,
"Avaliação da influência em construções de vibrações provocadas por explosões ou solicitações
similares", que determina os valores de pico da velocidade vibratória para os efeitos nocivos que as
vibrações podem motivar em estruturas civis anexas.
Assim, será possível quantificar os impactes resultantes da exploração da pedreira e, em função do
maior ou menor afastamento aos valores constantes na norma referida, será avaliada a magnitude e
significado dos impactes identificados.

1 Environmental Protection Agency. (Agência de Protecção Ambiental dos Estados Unidos).
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Com esta análise será possível estabelecer as quantidades máximas de explosivo a utilizar em cada
local, em função das distâncias às estruturas a preservar e da tipologia do substrato geológico, de forma
a garantir o pleno cumprimento da NP-2074 e assegurar o manuseamento seguro destas substâncias.

7.10 FLORA E FAUNA
A avaliação dos impactes incidirá sobre a evolução das biocenoses face à presença da pedreira,
durante o seu funcionamento e após o seu encerramento. Será dada especial atenção à eventual
afectação dos valores biológicos (habitats e espécies) integrados nas listagens anexas do Decreto-Lei
nº 140/99, de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de Fevereiro, que transpôs para o
direito interno as Directivas Aves e Habitats, discriminando-se os elementos considerados de
conservação prioritária, assim como a eventual afectação de espécies com estatuto de ameaçada em
Portugal.

7.11 PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO E ARQUEOLÓGICO
Far-se-á a descrição de impactes previsíveis sobre os locais de interesse arqueológico e arquitectónico
detectados. Será efectuada a avaliação, quantificação e hierarquização dos impactes identificados, de
acordo com critérios devidamente definidos e justificados.
Os impactes associados ao projecto susceptíveis de afectar os elementos com valor patrimonial, sejam
eles positivos ou negativos, directos ou indirectos, serão avaliados e hierarquizados. Assim, a todos os
locais identificados será atribuído o valor patrimonial/científico de Reduzido, Médio ou Elevado, tendo
por base os seguintes critérios:
•

Classificação legal;

•

Monumentalidade;

•

Estado de conservação;

•

Acessibilidade.

7.12 PAISAGEM
As alterações paisagísticas, provocadas pela presença do projecto, serão abordadas a dois níveis
separados, ainda que complementares:
•

análise da visibilidade da pedreira (impactes visuais);

•

análise das unidades de paisagem afectadas pela implantação do projecto (impactes sobre a
paisagem).

A análise da visibilidade da pedreira será efectuada em função da morfologia da área envolvente à área
de inserção do Projecto e da ocupação actual do solo, que influenciam a maior ou menor capacidade de
absorção visual da paisagem. A avaliação dos impactes visuais determinados pela presença da pedreira
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será efectuada em função dos seus potenciais observadores, isto é, da existência, na sua bacia visual,
de aglomerados urbanos e de vias de comunicação e da respectiva hierarquia.
A sobreposição do projecto com as unidades de paisagem definidas na situação de referência permitirá
determinar a tipologia dos impactes associados às intervenções preconizadas, ao mesmo tempo que irá
fundamentar a sua caracterização e avaliação. O significado dos impactes paisagísticos dependerá das
características biofísicas e culturais da paisagem e, acima de tudo, da forma como o projecto as irá
afectar.
Finalmente, efectuar-se-á a síntese e ponderação dos impactes positivos, negativos ou residuais,
decorrentes da exploração da pedreira e da sua desactivação, actividades que terão como resultado
modificações mais ou menos significativas sobre a paisagem e a forma como o território é percebido
pelos seus utilizadores. A análise e avaliação dos impactes paisagísticos e visuais incidirão sobre todas
as intervenções preconizadas no Plano de Pedreira a elaborar.

7.13 ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS
Serão caracterizados os impactes sócio-económicos, resultantes da implementação do projecto. Estes
impactes serão avaliados para as opções de licenciamento ou não do projecto, dando-se particular
relevo aos seguintes aspectos:
•

Influência na criação/manutenção ou perda de postos de trabalho;

•

Influência no desenvolvimento económico directo e indirecto ao nível local e regional;

•

Afectação da qualidade de vida das populações, baseada essencialmente na avaliação
efectuada para os factores ambientais de paisagem, ambiente sonoro e qualidade do ar.

7.14 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E PLANEAMENTO MUNICIPAL
Será avaliado o grau de incompatibilidade entre a implementação do Projecto e a afectação de áreas
sujeitas a servidões ou restrições de uso regulamentadas por instrumentos de ordenamento,
designadamente as normas constantes do PDM de Penafiel.
Neste contexto, verificar-se-á as condicionantes da legislação enquadrante destas figuras de
ordenamento do território, propondo-se, sempre que possível, medidas de compatibilização entre as
normas legais e os objectivos do projecto.

7.15 IMPACTES CUMULATIVOS
De acordo com a alínea c) do ponto V do n.º 3 do anexo II da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, será
ainda apresentado um capítulo específico para os impactes cumulativos.
Ter-se-á em especial atenção que este projecto se integra no Núcleo de explorações de granito da
Cabeça Santa, não se limitando por isso a avaliar apenas o impacte da pedreira “Baldio”, mas sim o
conjunto das explorações presentes e previstas e sua interacção.

38

PROPOSTA DE DEFINIÇÃO DO ÂMBITO

E.112321.01.001.aa

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
PROJECTO DE AMPLIAÇÃO DA
PEDREIRA “BALDIO ”

Efectuar-se-á a identificação e análise dos impactes cumulativos resultantes da ampliação do projecto
de ampliação da pedreira ”Baldio” com outros projectos. Neste âmbito, considera-se como impacte
cumulativo, o impacte ambiental que resulta do somatório das afectações resultantes de acções
humanas passadas, presentes ou previstas para determinada área, independentemente do facto de a
entidade responsável pela acção ser pública ou privada.
A identificação dos impactes cumulativos será realizada em determinada área geográfica e temporal,
correspondendo ao seguinte esquema de análise:
•

Determinação dos impactes directos e indirectos do projecto da pedreira “Baldio”;

•

Identificação e avaliação dos projectos, infra-estruturas e acções, existentes e previstas para a
área de influência do projecto;

•

Identificação dos recursos, ecossistemas e populações que podem ser afectados;

e, em função da sua actuação em conjunto, quais destes efeitos são significativos.
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8. PROPOSTA METODOLÓGICA DE DEFINIÇÃO DE MEDIDAS DE
MINIMIZAÇÃO
8.1 INTRODUÇÃO
Identificados e avaliados os impactes associados ao Projecto, serão estudadas as soluções a
implementar em cada uma das suas fases, com o objectivo de evitar, reduzir ou compensar os impactes
negativos identificados para cada um dos factores ambientais caracterizados.
A apresentação das medidas de minimização terá em consideração o fim a que se destinam, a sua
exequibilidade (viabilidade técnica e económica), a localização exacta da sua implantação e o nível de
eficácia expectável em dado período de tempo.
Adicionalmente, e sempre que exequível, serão propostas medidas potenciadoras dos impactes
positivos identificados, de modo a valorizar os aspectos mais vantajosos da implementação do Projecto.
Pretende-se, assim, garantir que o faseamento do Projecto se efectuará da forma mais correcta em
termos ambientais, promovendo-se, na medida do possível, o desenvolvimento sustentado do território
em que esta actividade se insere.
O Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística, a desenvolver em sintonia com o Plano de Lavra,
terá em consideração as medidas de minimização propostas no EIA, bem como as acções propostas no
Plano de Encerramento da pedreira.
Seguidamente, descrevem-se sucintamente, as metodologias de definição das medidas de minimização
para cada um dos d factores em avaliação para o presente projecto.

8.2 CLIMA
Dadas as características gerais do projecto, não se prevêem impactes sobre este factor ambiental pelo
que não se preconiza nesta fase de PDA uma metodologia específica para a prevenção ou minimização
de impactes sobre o clima.

8.3 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA
Os impactes potenciais do projecto sobre a Geologia e a Geomorfologia poderão ser devidamente
acautelados por um correcto planeamento da lavra face às condicionantes de natureza geotécnica, por
uma gestão adequada dos resíduos (locais de armazenamento e de deposição) e pela correcta
implementação da metodologia modular de exploração/recuperação já descrita.
Tendo em consideração o tipo de impactes identificados serão indicadas recomendações e medidas
necessárias para a minimização dos impactes negativos associados à exploração da pedreira. Estas
recomendações e medidas de minimização terão, por um lado, um carácter preventivo e, por outro lado
o objectivo de garantir a máxima interacção entre a exploração deste recurso mineral e a futura
recuperação paisagística do local.
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8.4 SOLOS E OCUPAÇÃO ACTUAL DO SOLO
Em função da tipologia de solos presentes na área de estudo e dos impactes detectados, serão
preconizadas as medidas cautelares consideradas essenciais para garantir a preservação e posterior
utilização deste recurso natural não renovável, na recuperação paisagística das área exploradas.
Para tal serão definidas as melhores formas decapagem da terra viva, forma e locais de
armazenamento, cuidados na sua manutenção e, finalmente, o seu modo de aplicação no terreno.

8.5 RECURSOS HÍDRICOS
No sentido de minimizar os potenciais impactes negativos nos recursos hídricos superficiais e
subterrâneos, será indicado um conjunto de medidas específicas a implementar, tanto na fase de
exploração da pedreira como na sua recuperação.
As acções definidas pretendem reduzir ou anular os impactes negativos identificados no decurso da
elaboração do EIA e prendem-se com os eventuais efeitos que a exploração da pedreira poderá ter
sobre o normal escoamento e infiltração bem como sobre os aspectos funcionais dos aquíferos.

8.6 QUALIDADE DA ÁGUA
Serão definidas as medidas de minimização e recomendações a implementar durante as diferentes
fases de desenvolvimento do Projecto que pretendem assegurar a preservação e a prevenção de
qualquer alteração, tanto dos meios hídricos superficiais como dos subterrâneos.

8.7 QUALIDADE DO AR
Caso sejam identificadas situações em que as concentrações de PM10 sejam superiores aos limites
estabelecidos pela legislação vigente em matéria de qualidade do ar, serão propostas medidas com
vista a minimizar os impactes gerados por essas situações. Estas medidas terão prioritariamente em
vista a redução da emissão de poeiras (redução na fonte), seguindo-se as medidas organizacionais e
correctivas.

8.8 AMBIENTE SONORO
Após a avaliação dos impactes induzidos pelo projecto no ambiente sonoro dos locais sensíveis
identificados, e no caso de se verificar a ocorrência de situações de incomodidade, serão propostas
medidas mitigadoras desses impactes com vista à convergência dos níveis característicos com os
limites estabelecidos pela legislação vigente.
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8.9 VIBRAÇÕES
A análise efectuada na avaliação de impactes ambientais permitirá estabelecer as quantidades máximas
de explosivo a utilizar em cada local, em função das distâncias às estruturas a preservar e da tipologia
do substrato geológico, garantindo o pleno cumprimento da NP-2074 e assegurando o manuseamento
seguro destas substâncias.

8.10 FLORA E FAUNA
Na sequência da avaliação dos impactes ambientais, serão definidas e propostas medidas que
permitam, sempre que possível, a sua minimização e compensação, no caso de impactes negativos, ou
a sua potenciação, no caso de impactes positivos.
A proposta de medidas mitigadoras terá em linha de conta não só a fase exploração da pedreira, mas
também a fase de desactivação, isto é, a recuperação paisagística.

8.11 PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO E ARQUEOLÓGICO
As medidas de minimização a propor no âmbito da exploração da pedreira, dependem, em grande parte,
da tipologia dos impactes detectados no decurso dos trabalhos efectuados no âmbito do EIA. Assim, e
em função da tipologia de valores eventualmente detectados, serão propostos trabalhos de prospecção
sistemática, acompanhamento arqueológico das operações de desmatação, levantamento
técnico/fotográfico dos elementos existentes ou outros que se considerem convenientes para a devida
salvaguarda do património cultural presente na área de intervenção.

8.12 PAISAGEM
Com base na avaliação dos impactes, serão propostas medidas de minimização de carácter preventivo
e de recuperação/reabilitação para os impactes negativos previstos para a exploração da pedreira.
Serão ainda especificadas algumas medidas de minimização para os principais impactes detectados,
nomeadamente no que diz respeito à recuperação paisagística da área, o grau de eficiência das
medidas propostas e a sua aplicação espacial e temporal.
Serão propostas igualmente medidas de valorização do projecto e, eventualmente, de potenciação de
impactes positivos, para as quais também serão apresentadas acções específicas.
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8.13 ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS
À partida, e considerando que o EIA irá determinar com rigor os impactes ambientais decorrentes da
implementação do projecto, não se prevê a existência de impactes negativos sobre este factor
ambiental.
De facto, a minimização dos impactes associados à qualidade de vida das populações existentes na
envolvente dependerá, em larga medida, da implementação das medidas a preconizar nos factores
ambientais qualidade do ar e ruído, já que são estas as áreas que apresentam actualmente maiores
problemas.

8.14 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E PLANEAMENTO MUNICIPAL
Caso se constate a existência de conflitos ao nível dos instrumentos de ordenamento do território
vigentes para a área de implantação do projecto, serão apontados os mecanismos regulamentares que
deverão ser desencadeados.
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9. PROPOSTA METODOLÓGICA DE DEFINIÇÃO DO PLANO DE
MONITORIZAÇÃO
Um plano de monitorização deverá definir os procedimentos para o controlo da evolução das vertentes
ambientais consideradas mais sensíveis para a tipologia de actividade industrial extractiva em análise.
A implementação de um plano de monitorização traduz-se na avaliação contínua da qualidade ambiental
da área, baseada na recolha sistemática de informação primária e na sua interpretação, permitindo,
através da análise expedita de indicadores relevantes, estabelecer o quadro evolutivo da situação de
referência e efectuar o contraste relativamente aos objectivos pré-definidos. Desta forma, será também
possível estabelecer relações entre os padrões observados e as acções específicas da actividade,
assim como encontrar as medidas de gestão ambiental mais adequadas face a eventuais desvios que
venham a ser detectados.
Assim, considera-se que um plano de monitorização, enquanto instrumento pericial, deverá ser capaz
de:
•

avaliar a eficácia das medidas adoptadas para prevenir ou reduzir os impactes previstos;

•

detectar impactes diferentes, na tipologia ou na magnitude, dos previstos;

•

permitir a distinção entre as consequências das acções da actividade e a variabilidade natural do
meio ambiente;

•

definir técnicas de amostragem e de leitura e unidades de medida padronizadas, por forma a ser
possível estabelecer comparações entre dados, incluindo o seu enquadramento legal, e definir
padrões de evolução dos parâmetros monitorizados, ao longo do tempo;

•

incluir ferramentas de análise expeditas que permitam uma intervenção pronta capaz de minimizar
os desvios verificados, em tempo útil.

Importa ainda referir que a implementação de um plano de monitorização permite a constituição de uma
base de dados sobre a evolução das várias vertentes ambientais perante as actividades extractiva e
industrial, gerando uma experiência notável num sector onde persiste uma tradição de fraco
desempenho ao nível da preservação da qualidade ambiental. Assim, as directrizes da monitorização a
implementar durante a fase de construção e de exploração especificarão os seguintes aspectos:
•

Vertentes ambientais e respectivos parâmetros a controlar;

•

Áreas a monitorizar;

•

Periodicidade;

•

Entidades responsáveis pela execução e fiscalização.
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10. GRUPOS AFECTADOS RELEVANTES PARA PARTICIPAÇÃO
PÚBLICA DO EIA
Os trabalhos efectuados para a execução da presente PDA indiciam que os grupos sociais mais
relevantes para participação no processo de consulta pública incluem os habitantes dos lugares da
envolvente próxima da pedreira, que se propõe sejam representados pelas autarquias, e os industriais
da fileira da construção e obras públicas, que consomem granitos industriais.
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11. PRAZO DE ELABORAÇÃO DO EIA
O prazo para a execução do EIA é de 30 semanas, excluindo-se a período de análise da PDA por parte
das entidades competentes, de acordo com o seguinte cronograma:
Semanas
Actividades
2

4

6

8

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

30

Planeamento

Trabalho de Campo e Recolha de Dados

Tratamento de Dados e Análise da Informação

Elaboração de Relatórios Parcelares

Elaboração de Relatórios Finais

A este prazo acrescem ainda, os períodos de análise e avaliação do EIA por parte da tutela.
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12. ESTRUTURA DO EIA
A estrutura do EIA a apresentar poderá sofrer ajustamentos a aspectos particulares. No entanto, a
estrutura base do Estudo deverá ser a seguinte:
RELATÓRIO SÍNTESE
1. INTRODUÇÃO
1.1. APRESENTAÇÃO E OBJECTIVOS DO TRABALHO
1.2. ENQUADRAMENTO LEGAL
1.3. AUTORIDADE DE AIA
1.4. ENTIDADE LICENCIADORA
1.5. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE
1.6. IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ESTUDO
2 ÂMBITO E METODOLOGIA DO ESTUDO
2.1. INTRODUÇÃO
2.2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
2.3. DOMÍNIOS E PROFUNDIDADE DE ANÁLISE
2.4. METODOLOGIA DO EIA
2.5. PERÍODO DE ELABORAÇÃO DO EIA
3. ENQUADRAMENTO DA ÁREA INTERVENÇÃO
3.1. LOCALIZAÇÃO
3.2. CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE INTERVENÇÃO
4. ENQUADRAMENTO DO PROJECTO
2.1. OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO
2.2. JUSTIFICAÇÃO DA OPÇÃO DE LOCALIZAÇÃO PROPOSTA
2.3. ENQUADRAMENTO FACE AOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL
5. DESCRIÇÃO DO PROJECTO
5.1. PLANO DE LAVRA
5.2. EQUIPAMENTOS
5.3. INSTALAÇÕES AUXILIARES
5.4. GESTÃO DE RESÍDUOS
5.5. PLANO DE ATERRO
5.6. PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE
5.7. PLANO AMBIENTAL E DE RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA
5.8. PLANO DE DESACTIVAÇÃO
5.9. PLANO DE MONITORIZAÇÃO
5.10.ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÓMICA
5.11.CALENDARIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES
5.12.GESTÃO AMBIENTAL DO PROJECTO
5.13.CONSIDERAÇÕES FINAIS
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6. CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFECTADO PELO PROJECTO
6.1. CLIMA
6.2. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA
6.3. RECURSOS HÍDRICOS
6.4. QUALIDADE DAS ÁGUAS
6.5. SOLOS
6.6. PAISAGEM
6.7. QUALIDADE DO AR
6.8. AMBIENTE SONORO
6.9. FLORA E VEGETAÇÃO
6.10.FAUNA
6.11.PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E CONSTRUÍDO
6.12.SÓCIO-ECONOMIA
6.13.ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
7. EVOLUÇÃO DO ESTADO ACTUAL DO AMBIENTE NA AUSÊNCIA DO PROJECTO
8. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES
8.2. CLIMA
8.3. GEOMORFOLOGIA E GEOLOGIA
8.4. RECURSOS HÍDRICOS
8.5. QUALIDADE DAS ÁGUAS
8.6. SOLOS
8.7. PAISAGEM
8.8. QUALIDADE DO AR
8.9. AMBIENTE SONORO
8.10.FLORA E VEGETAÇÃO
8.11.FAUNA
8.12.PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E CONSTRUÍDO
8.13.SÓCIO-ECONOMIA
8.14.ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
8.15.IMPACTES CUMULATIVOS
8.16.SÍNTESE DE IMPACTES
9. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE IMPACTES NEGATIVOS
10. LACUNAS TÉCNICAS OU DE CONHECIMENTO
11. ANÁLISE E PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS
11. PLANO DE MONITORIZAÇÃO
12. CONCLUSÕES
13. BIBLIOGRAFIA
ANEXOS
RESUMO NÃO TÉCNICO
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Supervisor dos estudos
Mário Bastos. Mestre em Georrecursos - Área de Geotecnia pelo IST, é licenciado em Engª de Minas.
Colaborador do Dep. Engª de Minas e Georrecursos do I.S.T. desde 1992, é investigador do Centro de
Geotecnia do IST (CEGEO). Desenvolveu ou participou em cerca de uma centena de estudos nas áreas
da indústria extractiva, ambiente, indústria de construção e geotecnia. Foi autor e co-autor de várias
publicações técnicas. Possui formação específica em Avaliação de Impactes Ambientais de projectos
mineiros, tendo participado na execução ou coordenação de diversos Estudos de Impacte Ambiental. É
Director Geral da VISA Consultores.
Controlo de Qualidade
Ordenamento do território
Isabel Azevedo e Silva. Licenciada em Arquitectura Paisagista pela Universidade de Évora.
Desenvolve a actividade de consultora e projectista desde 1994, contando no seu curriculum a
coordenação de mais de 30 Estudos de Impacte Ambiental e a elaboração e participação em mais de
150 estudos relacionados com ambiente, paisagem e ordenamento do território. É Coordenadora de
Projecto na VISA Consultores.
Coordenação do EIA

Ana Amaral. Especializada em Ciências e Tecnologias do Ambiente pela Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa em Geografia e em Gestão do Território pela Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Licenciada em Sociologia pela Universidade de Évora.
Desenvolveu vários estudos no domínio da ciência demográfica e sócio-económica, para diversos
Planos Directores Municipais. Exerceu funções de avaliador no Ministério do Ambiente como
coordenadora do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, tendo participado em mais de 50
Comissões de Avaliação e na elaboração dos respectivos Relatórios Técnicos de fundamentação para a
tomada de decisão do Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território. É Responsável de
Serviço na VISA Consultores.
Coordenação do Plano de Pedreira
Vibrações
Humberto J. P. Guerreiro. Mestre em Georrecursos - Área de Geotecnia pelo IST, é licenciado em
Engenharia de Minas. Colaborador do Dep. Engª de Minas e Georrecursos do I.S.T. desde 1994, é
investigador do Centro de Geotecnia (CEGEO). É técnico Superior de Higiene e Segurança certificado
pelo IDICT. Desenvolveu e participou em vários estudos nas áreas da indústria extractiva,
Higiene/Segurança/Saúde no Trabalho, ruído e ambiente. Foi autor e co-autor de várias publicações
técnicas. É Responsável de Serviço na VISA Consultores.
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Geologia,
Geomorfologia e
Geologia Estrutural
Carlos Almeida. Licenciado em Geologia pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, é
Mestre em Prospecção e Avaliação de Recursos Geológicos pela FCUP. Possui vasta experiência em
caracterização e levantamentos geológicos e no aproveitamento de recursos minerais. É Coordenador
de Projecto na VISA Consultores.
Recursos Hídricos Superficiais
Hidrogeologia e
Qualidade das Águas
Pedro Duarte. Mestre em Geologia Económica e Aplicada pela Faculdade de Ciências da Universidade
de Lisboa, é licenciado em Geologia Aplicada e do Ambiente pela mesma faculdade. Integrou a equipa
do Instituto da Água (INAG), responsável pela caracterização, monitorização e modelação de sistemas
aquíferos. Foi colaborador no Departamento de Protecção Radiológica e Segurança Nuclear, do
Instituto Tecnológico e Nuclear, onde desenvolveu estudos relacionados com radioactividade ambiente.
É consultor permanente da Visa Consultores.
Solos
Uso do solo
Paisagem
Ângelo Carreto. Licenciado em Arquitectura Paisagista pela Universidade do Algarve. Possui
experiência em estudos e projectos de reabilitação e integração paisagística. Elaborou projectos de
recuperação paisagística de pedreiras e estudos de impacte ambiental de pedreiras. É projectista na
VISA Consultores.
Clima
Qualidade do Ar
Ruído e Vibrações
Nuno Ferreira. Engenheiro do Ambiente na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias.
Desenvolveu e participou em vários estudos nas áreas do ambiente aplicado à indústria extractiva,
nomeadamente de ambiente sonoro, qualidade do ar e vibrações. É coordenador de projecto na VISA
Consultores.
Fauna e Flora
Patrícia Rodrigues. Especializada em Direito e Gestão do Ambiente (UAL), Licenciada em Biologia e
mestranda em Estatística e Sistemas de Informação no Instituto Superior de Estatística e Sistemas de
Informação (ISEGI). Trabalhou na Direcção-Geral de Florestas na área do Ordenamento da Pesca
Profissional em Portugal e Consultoria na elaboração de projectos de Parques Eólicos. Possui vasta
experiência na área de avaliação de impactes ambientais, nomeadamente em projectos de indústria
extractiva. É consultora permanente da VISA Consultores.
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Sónia Malveiro. Licenciada em Biologia – Recursos Florísticos. Trabalha como consultora na
elaboração de diversos Estudos de Impacte Ambiental. É consultora permanente da VISA Consultores
Arqueologia e Património
João Caninas. Licenciado em Engenharia Electrotécnica - Ramo de Telecomunicações e Electrónica,
pelo Instituto Superior Técnico, Lisboa. Membro da Associação Profissional de Arqueólogos (desde
1995; foi eleito vogal da Comissão Disciplinar para o biénio 2002-2004), da Associação dos
Arqueólogos Portugueses (desde 1982), da Associação para o Desenvolvimento da Cooperação em
Arqueologia Peninsular (desde 1997) e da Associação Europeia de Arqueólogos. Mestrando de
Arqueologia (1998-2000) da Faculdade de Letras da Universidade do Porto (1999-2000). Responsável
pelo factor Arqueologia em mais de uma centena de EIAs, colaborou em vários planos de ordenamento
do território e acompanhamento arqueológico de obras. Autor de várias dezenas de publicações
técnicas. É consultor permanente da VISA Consultores.
Sócio-Economia
Miguel Gambôa da Silva. Licenciado em Geografia e Planeamento Regional pela Faculdade de Letras
da Universidade de Lisboa. Fez parte da equipa do Departamento de Hidráulica e Ambiente do
Laboratório Nacional de Engenharia Civil entre 1970 e 2003, tendo participado em estudos nas áreas da
Hidrologia, Detecção Remota, Ambiente, Sistemas de Informação Geográfica e Planos de Emergência
de Barragens. Desde 1992 colabora com várias entidades como consultor nas áreas da Geografia e
Ordenamento do Território, com destaque para Avaliação de Impacte Ambiental, Planeamento e
Ordenamento do Território e Planos de Emergência de Barragens. É consultor permanente da
VISA Consultores.
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