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INTRODUÇÃO
A AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL
O Projeto Pedreira n.º 5369 “Cernadela”, da empresa Nordareias - Areias e Britas do
Nordeste, Lda., está sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental pois a legislação
Portuguesa obriga essa avaliação para pedreiras e minas a céu aberto que em conjunto
com unidades similares existentes num raio de 1 km, ultrapassem o limite de 15 hectares.
A Pedreira N.º 5369 “Cernadela”, tem uma área a licenciar de cerca de 20,2 ha,
ultrapassando o limite de 15 ha e além disso localiza-se em área sensível (Rede Natura
2000 – Sítio da Lista Nacional – Romeu – PTCON 0043.
A Avaliação de Impacte Ambiental tem como principais objetivos:
•
•
•
•

Assegurar que os efeitos no ambiente (Impactes Ambientais) são considerados
na decisão sobre o licenciamento do projeto;
Definir medidas destinadas a evitar, minimizar ou compensar tais impactes,
auxiliando a adoção de decisões ambientalmente sustentáveis;
Promover a verificação da eficácia das medidas adotadas, depois dos projetos se
encontrarem implementados;
Garantir a participação do público interessado, privilegiando o diálogo e o
consenso.

A Avaliação de Impacte Ambiental pode ser realizada com o projeto em diferentes fases
de desenvolvimento (Estudo Prévio, Anteprojeto ou Projeto de Execução). Neste caso, a
Avaliação de Impacte Ambiental foi realizada com o projeto pronto a ser implementado
no terreno, ou seja, na Fase de Projeto de Execução.

AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL
(AIA)
INSTRUMENTO DA POLÍTICA DO AMBIENTE
SUSTENTADO NA REALIZAÇÃO DE
ESTUDOS, CONSULTAS E COM
PARTICIPAÇÃO PÚBLICA.

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)
DOCUMENTO QUE CONTÉM UMA
DESCRIÇÃO DO PROJETO, IDENTIFICAÇÃO E
AVALIAÇÃO DOS IMPACTES AMBIENTAIS
POSITIVOS E NEGATIVOS, A EVOLUÇÃO
PREVISÍVEL DA SITUAÇÃO SEM A
REALIZAÇÃO DO PROJETO, AS MEDIDAS DE
GESTÃO AMBIENTAL DESTINADAS A
EVITAR, MINIMIZAR OU COMPENSAR OS
IMPACTES NEGATIVOS, O PLANO DE
ACOMPANHAMENTO DO PROJETO E O
RESUMO NÃO TÉCNICO DESTAS
INFORMAÇÕES.

IMPACTE AMBIENTAL
EFEITOS POSITIVOS OU NEGATIVAS SOBRE
O AMBIENTE (NUM DADO TEMPO E NUMA
DADA ÁREA) RESULTANTES DA
REALIZAÇÃO DE UM PROJETO

A Avaliação de Impacte Ambiental tem como ferramenta principal, um estudo chamado
de Estudo de Impacte Ambiental.
O Estudo de Impacte Ambiental é da responsabilidade do proponente, isto é, quem quer
implementar o projeto. O estudo tem como objetivo avaliar os possíveis efeitos do projeto
sejam eles positivos ou negativos. Sempre que são identificados efeitos negativos são
propostas medidas para evitar, reduzir ou compensar os efeitos. Sempre que possível são
ainda propostas medidas para aumentarem os efeitos positivos.

PROPONENTE
PESSOA SINGULAR OU COLETIVA, PÚBLICA
OU PRIVADA, QUE APRESENTA UM PEDIDO
DE AUTORIZAÇÃO OU DE LICENCIAMENTO
DE UM PROJETO.

A legislação que obriga a Avaliação de Impacte Ambiental é o Decreto-lei n.º 151-B/2013 de 31 de
outubro alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014 de 24 de março, pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de
27 de agosto de 16, pela Lei n.º 37/2017 de 2 de junho e alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 152-B/2017 de 11 de dezembro.
A Avaliação de Impacte Ambiental é da responsabilidade da Autoridade de Avaliação de Impacte
Ambiental (entidade da Administração Pública) que neste caso é a Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN).
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O RESUMO NÃO TÉCNICO
O Resumo Não Técnico faz parte do Estudo de Impacte Ambiental e tem como objetivo
facilitar a participação do público (pessoa individual, associação ou empresa). Neste
Resumo Não Técnico é descrita de forma simples, a informação presente no Estudo de
Impacte Ambiental do Projeto de Pedreira n.º 5369 “Cernadela”.

RESUMO NÃO TÉCNICO (RNT)
DOCUMENTO QUE TEM COMO OBJETIVO
SERVIR DE SUPORTE À PARTICIPAÇÃO
PÚBLICA, DESCREVENDO, DE FORMA
COERENTE E SINTÉTICA, NUMA
LINGUAGEM E COM UMA APRESENTAÇÃO

O ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

ACESSÍVEL À GENERALIDADE DO PÚBLICO,
AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL.

A empresa que elaborou o Estudo de Impacte Ambiental foi a empresa MONITAR. O
estudo foi realizado de acordo com as exigências legais para este tipo de projeto e por 16
técnicos especialistas das respetivas áreas em estudo (engenheiros do ambiente,
biólogos, arquiteto paisagista, engenheiro biofísico, geólogo e arqueólogo).
O Estudo de Impacte Ambiental foi realizado entre setembro de 2019 e abril de 2020.
Foram estudados todos os fatores ambientais considerados importantes, mas pelo facto
do projeto ser uma indústria extrativa e se localizar numa zona sensível foi dada uma
atenção especial à Paisagem e à Fauna e Flora.
Foi também dada especial atenção aos efeitos do projeto na Socioeconomia pois Macedo
de Cavaleiros possui uma reduzida atividade económica.
O estudo identificou e avaliou os efeitos no ambiente que o Projeto de Pedreira n.º 5369
“Cernadela” pode ter (efeitos positivos e negativos). Sempre que se considerou
necessário, foram sugeridas medidas para reduzir os efeitos negativos identificados.
Para avaliar o resultado das medidas propostas e detetar possíveis problemas associados
à exploração da Pedreira n.º 5369 “Cernadela” foi proposto um Plano de Monitorização,
isto é, um conjunto de medições e verificações (por exemplo medições de ruído e
vibrações) a realizar durante a exploração da Pedreira.

FAUNA E FLORA
CONJUNTO DOS ANIMAIS E PLANTAS
PRÓPRIOS DE UMA REGIÃO, DE UM
ECOSSISTEMA.

SOCIOECONOMIA
CIÊNCIA SOCIAL QUE ESTUDA A FORMA
COMO A ATIVIDADE ECONÓMICA
INFLUENCIA OU É INFLUENCIADA PELA
SOCIEDADE.

MONITORIZAÇÃO
OBSERVAÇÃO E RECOLHA SISTEMÁTICA DE

O PROJETO
O Projeto de Pedreira n.º 5369 “Cernadela”, da empresa Nordareias - Areias e Britas do
Nordeste, Lda., está localizado na freguesia de Cortiços, concelho de Macedo de
Cavaleiros, distrito de Bragança. Nas figuras seguintes é apresentada a localização da
Pedreira n.º 5369 “Cernadela”, a nível nacional, regional e local.

DADOS SOBRE O ESTADO DO AMBIENTE
OU SOBRE OS EFEITOS AMBIENTAIS DE UM
PROJETO. DESCRIÇÃO PERIÓDICA DESSES
EFEITOS POR MEIO DE RELATÓRIOS.
AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DAS MEDIDAS
PREVISTAS PARA EVITAR, MINIMIZAR OU
COMPENSAR OS IMPACTES AMBIENTAIS
DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO
PROJETO;
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Figura 1: Localização da Pedreira, enquadramento a nível nacional e regional (quadrícula azul).

Figura 2: Localização da Pedreira, enquadramento a local.
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A empresa NORDAREIAS obteve, em novembro de 2015, a declaração de reconhecimento
de interesse público municipal pela Assembleia Municipal de Macedo de Cavaleiros.
Em outubro de 2018 a empresa NORDAREIAS solicitou a regularização da atividade no
qual se enquadra este procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental.
O terreno previsto para a ampliação da área de exploração da Pedreira é
maioritariamente constituído área que está atualmente a ser explorada ou que já foi
explorada. Apenas uma pequena área de floresta de sobreiro será afetada pela área de
exploração (cerca de 0,8 ha)
Nas fotografias seguintes podemos ver a intervenção já realizada na área da Pedreira.

Figura 3: Fotografias da Pedreira e área industrial.
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EQUIPAMENTOS DA PEDREIRA N.º 5369
“CERNADELA”

Figura 4: Enquadramento da área, com identificação da área total a licenciar (linha de cor azul), a área
proposta para exploração (área de cor vermelha) e a área previamente licenciada (linha de cor rosa).

A empresa NORDEAREIAS tem 11 trabalhadores associados a trabalhos de Pedreira. Na
pedreira atualmente existem as seguintes máquinas e equipamentos: escavadora
giratória (5); dumper (1); pá carregadora (3); máquina perfuradora (1). Existe também
uma central de britagem possuindo os seguintes equipamentos: torva; alimentador;
britador primário; britador secundário; crivos vibrantes; tapetes transportadores.

ACESSO À PEDREIRA N.º 5369
“CERNADELA”
PODE SER REALIZADO PARTIR DA A4, NO
SENTIDO MIRANDELA - MACEDO DE

A empresa que irá implementar o Projeto é a Nordareias - Areias e Britas do Nordeste, Lda. que
tem como objetivo gerar valor na relação com as indústrias locais transformadoras e outras
atividades e serviços conexos. O principal objetivo desta exploração visa a obtenção de agregados,
para a construção civil e obras públicas, para potencializar a afirmação no mercado regional.

O Plano de Lavra da Pedreira n.º 5369 “Cernadela” foi elaborado pela empresa Georeno
- Projetos e Consultadoria Lda. A área final da Pedreira será de cerca de 20,2 hectares,
sendo que a área de exploração proposta é de 6,6 hectares.
Na área já licenciada da Pedreira n.º 5369 “Cernadela” está instalada uma instalação
industrial: uma Instalação de Britagem. A Instalação de Britagem aproveita a matériaprima extraída na Pedreira n.º 5369 “Cernadela” e pela produz vários lotes de material
segundo a sua granulometria: britas, gravilhas, areias, pó, tout-venant e rachão. Areias
0/2, 2/4, gravilhas 4/8, 8/16, 8/14, 14/20, brita 16/40, Tout- venant, mistura e saibro.

CAVALEIROS. DEPOIS DEVE CORTAR-SE À
DIREITA PELA SAÍDA 34 EM DIREÇÃO A
ROMEU PELA M15 E NA 1ª ROTUNDA
VIRA-SE À ESQUERDA PELA N15, EM
DIREÇÃO A MACEDO DE CAVALEIROS.
ANTES CHEGAR À POVOAÇÃO VIMIEIRO,
AO KM 191,77 DA EN 15, CORTAR À
DIREITA PELA ESTRADA NACIONAL N1021 EM DIREÇÃO AOS CORTIÇOS, APÓS OS
QUAIS SE DEVE PERCORRER CERCA DE 4
KM E ANTES DE CORTIÇOS, CORTAR À
DIREITA. DEPOIS DE CERCA DE 1,3 KM,
ENCONTRA-SE À FRENTE A ENTRADA DA
PEDREIRA DE CERNADELA

PLANO DE PEDREIRA
DOCUMENTO TÉCNICO COMPOSTO PELO
PLANO DE LAVRA E PELO PARP

PLANO DE LAVRA
DOCUMENTO TÉCNICO CONTENDO A
DESCRIÇÃO DO MÉTODO DE EXPLORAÇÃO:
DESMONTE , SISTEMAS DE EXTRACÇÃO E
TRANSPORTE, SISTEMAS DE
ABASTECIMENTO EM MATERIAIS, ENERGIA
E ÁGUA, DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA,
SINALIZAÇÃO E DE ESGOTOS
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O Plano de Pedreira define as condições técnicas de exploração e de recuperação paisagística,
tendo sido elaborado de acordo com o estabelecido no Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro,
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de outubro, que estabelece o regime
de jurídico relativo a extração de massas minerais.
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Figura 5: Planta topográfica da Situação Atual.

O Plano Ambiental de Recuperação Paisagística (PARP), juntamente com o Plano de
Lavra, constituem o Plano de Pedreira. O Plano Ambiental de Recuperação Paisagística
proposto contribuirá para a revitalização ambiental e paisagística da zona
intervencionada, garantindo que esta pedreira fica enquadrada na região e que contribui
para a melhoria da qualidade ambiental da região, bem como para a valorização das
condições ecológicas, para incrementar a biodiversidade e permitir a recuperação do
valor paisagístico da área. O Plano Ambiental de Recuperação Paisagística também será
um guia orientador para as ações a desenvolver pela NORDAREIAS, evidenciado a
preocupação com a regularização do licenciamento da Pedreira e com a harmonização da
exploração do granito da Serra da Falperra com a recuperação ambiental e paisagística
das zonas afetadas.
Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) - documento técnico constituído
pelas medidas ambientais, pela recuperação paisagística e pela proposta de solução para
o encerramento da Pedreira
Biodiversidade - variedade dos organismos no Mundo e às relações complexas entre os
seres vivos e entre estes e o ambiente.

O PLANO DE LAVRA PREVÊ RESERVAS DE
GRANITO PARA 27 ANOS COM UMA
EXTRAÇÃO BRUTA DE GRANITO DE

120 000 TON/ANO
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Para a recuperação da área, prevê-se a suavização dos degraus de exploração e
enchimento parcial da escavação realizada em rebaixo, recorrendo-se a escombros da
atividade da pedreira e, maioritariamente, aos materiais inertes triados e solos
provenientes de obras da região. A proposta de modelação prevê, na zona da corta da
pedreira, explorada em rebaixo, que seja realizado um talude de modo a suavizar o degrau
e o talude fará com que a margem do plano de água, que se irá formar pela acumulação
das águas pluviais, seja mais segura. A solução da criação de um plano de água com
margens de declive suaves afigurou-se equilibrada: quer em termos de tempo que medeia
desde a conclusão dos trabalhos de escavação e até à conclusão dos trabalhos de
recuperação paisagística da pedreira; quer em termos ecológicos, pois cria um habitat
diferente daquele que é proporcionado pela Ribeira de Carvalhais e; em termos de
combate aos incêndios, pois constitui uma reserva de água.
Na figura seguinte é apresentada a carta com a localização das áreas de exploração e
representação da situação após a implementação do Plano Ambiental de Recuperação
Paisagística. Desse modo, a execução das medidas e objetivos do projeto permitirão a
integração da Pedreira na paisagem envolvente com vista, não só, à redução dos impactes
visuais relevantes, mas também, ao cumprimento dos princípios de proteção ambiental e
de segurança de terceiros, tendo como objetivo final a constituição de uma paisagem
sustentável, multifuncional e com grande biodiversidade.
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Figura 6: Localização das áreas de exploração e representação da situação
após a implementação do Plano Ambiental de Recuperação Paisagística.

MEDRONHEIRO

SOBREIRO
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A SITUAÇÃO ATUAL
A PAISAGEM E O PATRIMÓNIO
A área em que se insere a pedreira localiza-se numa zona rural, afastada dos pequenos
aglomerados populacionais existentes.

LINHA DE Á GUA
ZONA PARA ONDE SE ESCOAM AS ÁGUAS
DA CHUVA. CURSO DE ÁGUA.

GALERIA RIPÍCOLA
FORMAÇ ÃO LINEAR DE ESPÉCIES
LENHOSAS ARBÓREAS E ARBUSTIVAS
ASSOCIADAS ÀS MARGENS DE UM

As zonas noroeste, norte, nordeste, este e sudeste, da área de estudo, estão ocupadas
pela atividade agrícola. A área agrícola distribui-se em manchas de hortas (mais próximas
das povoações e das linhas de água), olivais, vinhas, entre outras culturas, que constituem
um mosaico policultural, no qual dominam os olivais.

CORREDOR DE COPAS MAIS OU MENOS

A oeste, sudoeste predominam os povoamentos florestais de sobreiros e outras folhosas.

FOTOGRAFIAS DA ÁREA EM ESTUDO

CURSO DE ÁGUA, CONSTITUINDO UM
FECHADO SOBRE O CURSO DE ÁGUA

Associadas às linhas de água que atravessam a área em estudo, existem galerias ripícolas
(Figura 7), formadas por árvores (de entre as quais o freixo, o salgueiro e amieiro),
arbustos e herbáceas característicos das linhas de água, que potenciam o crescimento e
desenvolvimento da diversidade florística e faunística da região.

Figura 7: Galeria ripícola da ribeira de Carvalhais, junto à estrada M1111, antes da povoação de Cernadela.

Na área da pedreira as áreas ocupadas por vegetação apresentam diferentes conjunções
de espécies consoante a sua localização. A oeste e sudoeste verifica-se a presença de
sobreiral, nas áreas onde já se verificou intervenção extrativa existem gramíneas e
herbáceas, nas zonas de taludes encontram-se manchas de matos (giestas, sanganho,
urzes, silvas, entre outras) e associada à ribeira de Carvalhais e planos de água existentes
na pedreira, encontra-se vegetação característica da galeria ripícola. Junto à ribeira de
Carvalhais, existe uma área em que as margens foram intervencionadas (foi retirada uma
passagem que foi introduzida sem autorização e que a NORDAREIAS foi obrigada a
remover), e que por isso necessita de requalificação.
Na área nordeste da pedreira, na proximidade das futuras instalações da central de betão,
constata-se também a presença de pinhal.
Relativamente ao Património Arqueológico confirmaram um único sítio com interesse
patrimonial, localizado dentro da zona de afetação do projeto (sítio nº 1: Cernadela).
Na zona envolvente da Pedreira N.º 5369 “Cernadela”, foram identificados dois sítios
arqueológicos: Povoado do Cramanchão (a cerca de 150 m) e a Ponte de Cernadela (a
cerca de 900 m).

FOTOGRAFIAS DA ÁREA DA PEDREIRA
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Os dois sítios arqueológicos da região envolvente registam tipologia relacionada com um
povoado e uma ponte. Segundo o Portal do Arqueólogo enquadram-se cronologicamente
entre a Idade do Ferro e a Idade Média.

Figura 8: Fotografia do Sítio denominado como Cernadela corresponde à ruína de um apoio agrícola e/ou
pequena casa rural.

A ÁGUA SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA
Na envolvente da área a licenciar encontram-se algumas linhas de água de carácter
efémero e temporário que drenam para a ribeira de Carvalhais observando-se, dentro da
área a licenciar, uma linha de água de carácter efémero (cabeço de linha de água) que se
localiza na zona oeste estando praticamente toda fora da área de exploração (Figura 9).

Figura 9: Carta militar sobreposta sobre fotografia aérea. As áreas da Pedreira n.º 5369 “Cernadela” estão
identificadas como: linha azul a área a licenciar; linha vermelha a área de exploração e linha rosa a área
licenciada.

RIBEIRA DOS CARVALHAIS
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Na ribeira dos Carvalhais foi construída uma passagem, que alterava, ainda que de forma
pontual, o traçado fluvial natural. Esta passagem não estava autorizada e já foi removida
estando agora garantido o traçado fluvial natural (Figura 10).

Vista para sul
Figura 10: Vistas para a ribeira de Carvalhais do lado norte da área a licenciar.

Com vista a melhor caracterizar o real impacte da laboração da Pedreira Cernadela na
qualidade da água da ribeira de Carvalhais foi realizada uma campanha de caracterização
da qualidade da água da mesma, a montante e a jusante da Pedreira n.º 5369 “Cernadela”
(Figura 11). Os resultados das análises realizadas a água da ribeira de Carvalhais não
mostraram uma diferença significativa entre os valores obtidos a montante e a jusante da
Pedreira n.º 5369 “Cernadela”, não se identificando, assim, a pedreira como um foco de
poluição da água da ribeira de Carvalhais.

PRECIPITAÇÃO
CHUVA, NEVE E GRANIZO.

AQUÍFERO
FORMAÇÃO OU GRUPO DE
FORMAÇÕES GEOLÓGICAS QUE PODE
ARMAZENAR ÁGUA SUBTERRÂNEA.

Montante

Jusante

Figura 11: Fotografias dos locais de colheita na ribeira de Carvalhais.

Relativamente às águas subterrâneas, as recargas dos aquíferos fazem-se por infiltração
direta da precipitação e através dos cursos de água superficiais.
De acordo com os trabalhos de campo e com a informação disponibilizada pelas entidades
públicas, na área envolvente ao projeto, num raio de aproximadamente 2000 metros,
verifica-se a existência de 3 furos verticais e 2 poços, todos registados como pertencendo
a particulares com a finalidade de rega.
Na Pedreira n.º 5369 “Cernadela” existe um furo licenciado para atividade industrial.
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A QUALIDADE DO AR E O RUÍDO
Atualmente, na área envolvente à Pedreira n.º 5369 “Cernadela”, as principais fontes de
emissões de poluentes atmosféricos (poeiras e gases) e de ruído estão associadas à
laboração da pedreira em avaliação e aos automóveis que circulam nas estradas.

RECETOR SENSÍVEL
EDIFÍCIO HABITACIONAL, ESCOLAR,
HOSPITALAR OU SIMILAR OU ESPAÇO
DE LAZER, COM UTILIZAÇÃO HUMANA.

Por outro lado, os recetores sensíveis na área envolvente à Pedreira são habitações
pertencentes a quatro aglomerados populacionais, a este a localidade de Cortiços (cujas
habitações mais próximas se localizam a cerca de 1,1 km); a sul a localidade de Cernadela
(cujas habitações mais próximas se localizam a cerca de 500 m); a oeste-noroeste
encontra-se a localidade de Vale de Coura (cujas habitações mais próximas se localizam a
cerca de 2,5 km); e a noroeste localiza-se Romeu (cujas habitações mais próximas se
localizam a cerca de 1,5 km).

FOTOGRAFIA DA MEDIÇÃO DE
POEIRAS (PARTÍCULAS PM10)
REALIZADA NOS TRABALHOS DE
CAMPO

Relativamente à qualidade do ar, os resultados recolhidos durante o trabalho de campo
e a análise dos dados disponíveis na estação de qualidade do ar mais próxima pertencente
à Rede Nacional de Qualidade do Ar, indicam uma qualidade do ar boa.
Relativamente ao ruído, de acordo com os trabalhos de campo desenvolvidos (medições
de ruído), verificou-se que os valores de ruído medidos junto das habitações mais
próximas da Pedreira são inferiores aos valores limite permitidos na legislação
(Regulamento Geral do Ruído).

FOTOGRAFIA DA MEDIÇÃO DE RUÍDO
REALIZADA NOS TRABALHOS DE
CAMPO

Assim, em termos de qualidade do ar e ruído, conclui-se assim que, atualmente, junto das
habitações mais próximas a qualidade é boa.

O REGULAMENTO GERAL DO RUÍDO
(LEGISLAÇÃO RELATIVA AO RUÍDO APLICASE ÀS ATIVIDADES RUIDOSAS
PERMANENTES E TEMPORÁRIAS E A
OUTRAS FONTES DE RUÍDO SUSCETÍVEIS DE
CAUSAR INCOMODIDADE. A INSTALAÇÃO E
O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES RUIDOSAS
PERMANENTES (COMO É O CASO DAS
PEDREIRAS) NA PROXIMIDADE DE
RECETORES SENSÍVEIS (HABITAÇÕES,
ESCOLAS, HOSPITAIS E OUTROS LOCAIS
QUE REQUEREM SOSSEGO) ESTÁ SUJEITA
AO CUMPRIMENTO DOS VALORES LIMITE
DE EXPOSIÇÃO E AO CUMPRIMENTO DO
CRITÉRIO DE INCOMODIDADE.

Figura 12: Localização das povoações e dos recetores sensíveis na envolvente do projeto.
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A FLORA, OS HABITATS E A FAUNA
A área da Pedreira n.º 5369 “Cernadela” enquadra-se inserida numa área classificada
como Sítio de Importância Comunitária (SIC), o SIC Romeu (PTCON0043), que se encontra
classificado ao abrigo da Diretiva Habitats.
O SIC Romeu é uma área com cerca de 4700 ha, localizada nos concelhos de Mirandela e
Macedo de Cavaleiros. Segundo o Plano Setorial da Rede Natura 2000 o SIC Romeu é
particularmente relevante para a conservação de dois tipos de habitat, nomeadamente
os sobreirais e habitat prioritário bosques de sobreiro com zimbro.
O SIC é descrito como extremamente relevante para potenciar a expansão do lobo-ibérico
na Terra Quente transmontana, ainda que a sua presença seja considerada como
irregular.

FLORA
CONJUNTO DAS PLANTAS DE UMA
REGIÃO.

HABITATS
AMBIENTE/LOCAL EM QUE UM ANIMAL
OU PLANTA VIVE

BIÓTOPO
LOCAL QUE OFERECE CONDIÇÕES
CONSTANTES OU CÍCLICAS ÀS ESPÉCIES
QUE ALI VIVEM.

Figura 13: Enquadramento da área de intervenção relativamente às áreas classificadas na envolvente.

O trabalho de campo realizado sobre os BIÓTOPOS presentes na área de estudo
identificou o biótopo florestas de sobreiro como principal, ocupa cerca de metade da área
de estudo (Figura 14). O biótopo mosaico agroflorestal inclui as áreas de pequenos
bosques, ribeirinhos ou não, com zonas de pastagem associadas. O biótopo territórios
artificializados inclui diversas tipologias de ocupação do solo, desde estradas à zona de
exploração da pedreira não possuindo elementos com interesse para conservação. O
biótopo matos e matagais inclui as zonas abertas dominadas por vegetação arbustiva. O
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biótopo bosques de folhosas corresponde na sua maioria bosques ribeirinhos dominados
por amieiro ou bosques de freixo em zonas temporariamente húmidas.

Figura 14: Cartografia de Biótopos.

Em relação ao mosaico de tipos de HABITAT, o Habitat 9330 - Florestas de Quercus suber
ocupa cerca metade da área estudada (Figura 15).
HABITAT 3260 - CURSOS DE ÁGUA DOS
PISOS BASAL A MONTANO COM
VEGETAÇÃO DA RANUNCULION FLUITANTIS
E DA CALLITRICHO-BATRACHION

HABITAT 91E0 - FLORESTAS ALUVIAIS DE
ALNUS GLUTINOSA E FRAXINUS EXCELSIOR
(ALNO-PADION, ALNION INCANAE,
SALICION ALBAE)

HABITAT 9340 - FLORESTAS DE QUERCUS
ILEX E QUERCUS ROTUNDIFOLIA

HABITAT 9330 - FLORESTAS DE QUERCUS
SUBER

Figura 15: Cartografia de Habitats.
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Relativamente à FAUNA tendo em consideração as características da área, dos biótopos
presentes, da época do ano em que foi efetuada a visita e das espécies inventariadas nos
trabalhos de campo, considera-se que área de estudo apresentou uma riqueza específica
relativamente elevada, com um elenco específico constituído maioritariamente por
espécies comuns e bem distribuídas a nível regional.

Para a AVIFAUNA foram registadas nos trabalhos de campo 41 espécies. Das espécies
confirmadas a única espécie considerada ameaçada em Portugal foi o milhafre-real
(Milvus milvus) (vide Figura 16). O milhafre-real é uma ave de rapina pouco abundante
em Portugal, presente essencialmente no interior.

Figura 16: Milhafre-real (Milvus milvus) observado em voo na área de estudo.

Entre os RÉPTEIS, foram confirmados no local indivíduos de duas espécies: uma lagartixado-mato junto à antiga linha de comboio, e uma cobra-de-água-viperina identificada
numa zona de águas paradas da ribeira de carvalhais.
LOCAL DA RIBEIRA DE CARVALHAIS ONDE
FOI DETETADA UMA COBRA-DE-ÁGUA-

Entre os MAMÍFEROS, foi detetada a presença de lontra através de dejetos localizados
num local na ribeira de carvalhais. A lontra, apesar de listada no anexo II da Ditretiva
Habitats e de ser alvo de medidas de gestão neste SIC, é uma espécie não ameaçada em
Portugal, sendo comum na maioria dos rios da região e do país. Na área envolvente à
Pedreira n.º 5369 “Cernadela” prevê-se que possa ser relativamente comum em todas os
cursos de água permanentes.

VIPERINA

DEJETO DE LONTRA IDENTIFICADO NA
AMOSTRAGEM NA RIBEIRA DE CARVALHAIS
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O IMPACTE AMBIENTAL
O projeto tem efeitos positivos e negativos quer durante a exploração quer após o fecho.
Salientam-se os efeitos mais importantes que se espera que ocorram durante a
exploração e os efeitos que se espera que ocorram após o fecho da Pedreira n.º 5369
“Cernadela”.

EFEITOS NEGATIVOS IMPORTANTES DA FASE EXPLORAÇÃO
Na PAISAGEM pois a presença das instalações de britagem, do escritório, armazém,
instalações sanitárias e telheiro, a implantação da vedação no limite da área da Pedreira,
o depósito temporário de materiais, e depósito temporário de produtos acabados, a
circulação de veículos e maquinarias afetos à atividade extrativa, o corte e remoção de
arbustos e árvores existentes, a extração do material granítico: desmonte e remoção da
matéria prima e a implantação e/ou melhoramento das várias infraestruturas necessárias,
tais como acessos e abertura e fecho de valas constituirão, de um modo geral, um impacte
negativo. Os impactes previstos dizem respeito a perturbações da paisagem, alteração da
abrangência visual, da topografia, textura e cor da área da Pedreira.
Na FLORA (VEGETAÇÃO) pois ocorrerá desbaste da vegetação. No entanto ocorrerá numa
pequena parte da área a explorar, uma vez que praticamente toda a área a explorar
encontra-se já desbastada. Também a movimentação de operários e equipamentos, no
decurso das normais operações de laboração do projeto, constituirão fatores de pressão
acrescida sobre a flora. Tendo em consideração o contexto local dos tipos de habitat
existentes, o histórico do local, aliado ao facto de se preverem medidas de mitigação de
impactes e compensação, o impacte ambiental será pouco significativo.
Na FAUNA (ANIMAIS) pois ocorrerão efeitos negativos resultantes da remoção da
vegetação, associada à remoção do solo e respetiva rocha a explorar, criação de locais de
deposição de escombros e produtos acabados (ainda que temporários) e da perturbação
causada pela movimentação de pessoas e maquinaria afetas à exploração da Pedreira e
também pela utilização de explosivos.
O aumento da presença de pessoas, viaturas e do ruído poderá influenciar
significativamente o uso do espaço por parte das espécies presentes, sendo que,
potencialmente poderá também ocorrer um aumento de mortalidade. Esta perturbação
irá ter efeito sobre os padrões de descanso dos animais existentes na área de estudo.
Algumas espécies com maior sensibilidade, como por exemplo, os anfíbios, os répteis, as
aves de rapina ou os carnívoros poderão ser as mais afetadas.
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EFEITOS POSITIVOS IMPORTANTES DA FASE EXPLORAÇÃO
Na SOCIOECONOMIA pois o funcionamento da Pedreira mantém postos de trabalho e criam
riqueza no concelho de Macedo de Cavaleiros de forma direta e de forma indireta através
da dinamização de atividades económicas associadas a fornecedores, prestadores de
serviços e clientes, assim como pelo aumento da notoriedade do concelho como
fornecedor de produtos de elevada qualidade.

EFEITOS NEGATIVOS IMPORTANTES APÓS O FECHO DA PEDREIRA
Na SOCIOECONOMIA pois o fecho da Pedreira implicará a extinção dos postos de trabalho,
causando assim efeitos negativos nos níveis de emprego do concelho de Macedo de
Cavaleiros e afetará negativamente outros setores económicos que beneficiavam com o
funcionamento da Pedreira, contribuindo com uma diminuição da economia local.

EFEITOS POSITIVOS IMPORTANTES APÓS O FECHO DA PEDREIRA
Na PAISAGEM pois a área que atualmente está degradada passará será recuperada com a
plantação e sementeira de árvores e arbustos autóctones (locais) melhorando a qualidade
visual da paisagem.
Nos FLORA (PLANTAS) pois será aumentada a diversidade das árvores e arbustos autóctones
(locais).
Na FAUNA (ANIMAIS) pois o aumento da vegetação e da sua diversidade dará mais alimento
e zonas de refúgio para os animais.
A proposta de um plano de água na recuperação paisagística da pedreira, em termos
ecológicos, cria um habitat diferente daquele que é proporcionado pela Ribeira de
Carvalhais e será importante em termos de combate aos incêndios, pois constitui uma
reserva de água

ECOSSISTEMA
ECOSSISTEMA É UMA COMUNIDADE DE
ORGANISMOS QUE INTERAGEM ENTRE SI
E COM O MEIO AMBIENTE AO QUAL
PERTENCEM.
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O RISCO PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE
O risco para a saúde humana das populações associado ao funcionamento de uma
indústria extrativa ocorre essencialmente pela emissão de poluentes atmosféricos,
efluentes líquidos contaminados e ruído. Os contaminantes transportados no meio
hídrico, no ar ou no solo podem provocar a exposição das populações envolventes a
agentes físicos, químicos e biológicos potencialmente perigosos.
Devido à elevada distância dos núcleos habitacionais e à reduzida dimensão da Pedreira
n.º 5369 “Cernadela”, os impactes na saúde humana provenientes da emissão de
poluentes atmosféricos e ruído, não são significativos.
De acordo com o estudo efetuado para os diferentes fatores ambientais, em situação de
laboração normal, as reduzidas emissões de poluentes para o meio hídrico e para o solo,
de poluentes atmosféricos, de ruído e de vibrações, a correta gestão de resíduos e a
reduzida afetação dos sistemas ecológicos traduz-se num reduzido risco global para o
ambiente.
Em situações de laboração anómala, nomeadamente em caso de acidente ou catástrofe
(explosão, combustão ou derrame), tendo em consideração as quantidades reduzidas de
materiais/substâncias perigosos (explosivos, óleos e combustíveis) existentes na área de
pedreira, embora não seja expectável que ocorram danos significativos no ambiente
circundante podem, no entanto, ocorrer danos na fauna e flora e também nos recursos
hídricos.
No que respeita às águas pluviais e eventual contaminação da ribeira de Carvalhais com
o arrastamento de sólidos em suspensão, o Plano de Pedreira prevê uma rede de
drenagem das águas pluviais, através da abertura de valas perimetrais, de modo a que
estas não interfiram com as zonas de circulação e de trabalho, escoando de forma natural,
por gravidade conforme a topografia dos terrenos e das bancadas. De acordo com o Plano
de Lavra, a rede de drenagem, a ser construída, incluirá a bacia de decantação no fundo
de pedreira e as outras duas bacias perimetrais que pertencem à rede de drenagem
periférica, que funciona em circuito fechado com aproveitamento integral das águas de
escorrência.
Salienta-se que, face a um incêndio provindo do exterior, a pedreira constitui uma
barreira à sua propagação por se tratar de uma área essencialmente rochosa (área de
exploração), maioritariamente desprovida de coberto vegetal.
No que respeita a um incêndio com origem na própria pedreira, para além da baixa
probabilidade desta ocorrência por não existirem fontes de ignição em quantidade e
intensidade significativas, e mais uma vez, devido ao carácter rochoso da área de
exploração, complementado com a faixa de proteção prevista ao redor das instalações
anexas, a ocorrência será facilmente extinta e com muito baixa probabilidade de poder
vir a adquirir maiores proporções e sair fora da zona de projeto, considerando-se, desta
forma, que o interior da pedreira possui uma Perigosidade Baixa a Muito Baixa.

RESUMO NÃO TÉCNICO
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
PEDREIRA N.º 5369 “CERNADELA”
JUNHO 2021
PÁGINA 19 DE 21

AS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
São recomendadas várias medidas de minimização e medidas de compensação que
quando aplicadas irão reduzir os impactes ambientais da Pedreira nº 5369 “Cernadela”.
No quadro seguinte são apresentadas as medidas que foram apresentadas no Estudo de
Impacte Ambiental.
Medidas de minimização e compensação

Cumprir na integra o Plano de Pedreira. Seguir as indicações do Plano de Lavra, Plano de Gestão de
Resíduos e PARP
Limitar o corte de vegetação às zonas efetivamente a explorar e respetivos acessos, de forma a que as
áreas com vegetação possam continuar a constituir o habitat preferencial de certas espécies da fauna
(nomeadamente aves, invertebrados, répteis, etc.) adaptáveis à presença deste tipo de projetos
Corte da vegetação existente, não de uma única vez, mas sim faseadamente, à medida que a frente de
trabalho for progredindo
Proceder à plantação de 1,5 sobreiros para cada exemplar afetado, nos terrenos do proponente
Respeitar a faixa associada ao domínio público hídrico do curso de água existente e garantir a reposição
da galeria ripícola na ribeira de Carvalhais
A terra vegetal resultante da decapagem deverá ser removida e armazenada em local próprio para
posterior revestimento dos taludes, plataformas e áreas afetadas. Esta terra vegetal deverá ser reposta à
medida que a exploração for avançando, devendo-se implementar medidas que evitem a sua erosão.
Proteger as pargas com uma sementeira de herbáceas, de modo a controlar a altura das mesmas, de
modo a evitar processos de arrastamento de terras provocadas por ação do vento e da chuva, e de modo
a integrar as pargas na paisagem
Limitar a circulação de máquinas e de recursos humanos nas áreas estritamente necessárias
Reforçar a formação aos trabalhadores, sobre as boas práticas a ter durante a realização dos trabalhos,
elencando o conjunto de medidas de minimização a implementar e a sua importância
A circulação de veículos deverá respeitar as normas de segurança, nomeadamente a redução da
velocidade de circulação junto das povoações e junto de recetores sensíveis. Deverá ser colocada
sinalização no acesso à área de pedreira, adequada à circulação de veículos pesados e à moderação da
velocidade de circulação
Deverão ser selecionados os percursos, velocidade e horário de circulação na pedreira e nos acessos,
reduzindo a passagem no interior das povoações e junto de recetores sensíveis, de forma a minimizar a
perturbação das atividades sociais e económicas envolventes
Deverá efetuar-se a manutenção das vias de acesso à pedreira de forma a evitar a degradação do seu
estado pela passagem de veículos pesados afetos à pedreira
Utilizar maquinaria em boas condições de manutenção, para reduzir ao máximo o ruído e as emissões de
poluentes
Evitar a realização dos trabalhos relacionados com a movimentação de terrenos, e que acarretam a
destruição do coberto vegetal e as alterações de uso do solo, durante o período de maior sensibilidade
ecológica para a maioria das espécies presentes, isto é, durante o período de reprodução/ nidificação,
que ocorre sobretudo entre março e maio.
O transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado deverá ser efetuado em
veículos adequados com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de partículas.
Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos e ventosos, nas
zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veículos, onde poderá ocorrer a produção,
acumulação e ressuspensão de partículas.
As operações de desmatação, decapagem e modelação de terras deverão ser realizadas,
preferencialmente, numa fase em que não ocorra precipitação, de modo a não sujeitar o solo à ação
erosiva da chuva.
Caso durante as escavações apareçam vestígios arqueológicos ainda desconhecidos, será necessário
proceder a trabalhos arqueológicos para avaliar a importância dos mesmos
Caso seja necessário admitir novos funcionários, deverá se possível recorrer-se a mão de obra local,
favorecendo a colocação de desempregados residentes no concelho de Macedo de Cavaleiros ou
concelhos limítrofes
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Medidas de minimização e compensação

Deverá contratar-se serviços e adquirir produtos a empresas sedeadas no concelho de Macedo de
Cavaleiros por forma a gerar valor acrescentado ao projeto ao nível local
Deverão ser aplicados os meios de limpeza imediata para o caso de ocorrer um derrame de óleos ou
combustíveis ou outros produtos perigosos, devendo os produtos derramados e/ou utilizados para a
recolha dos derrames ser tratados como resíduos
Em caso de derrame de óleos ou de outras substâncias que coloquem em causa a proteção do ambiente
ou a segurança nas vias de acesso à pedreira deverá ser suspensa a circulação e remoção da substância
derramada
Não deverá ser efetuada a reparação/manutenção de veículos e máquinas na área de pedreira se existir
possibilidade de derrames
Os sistemas de drenagem natural e os sistemas de drenagem construídos devem ser mantidos de forma
a permitir o escoamento das escorrências superficiais para os terrenos confinantes
Garantir que o escoamento das águas pluviais se processa de forma natural e adequada com o menor
impacte possível através da rede de drenagem.
A zona oficinal utilizada deverá ser melhorada de forma a garantir a existência de uma zona
impermeabilizada e bacia de retenção de escorrências
Deverá ser criado de um parque de sucata, junto da zona oficinal com bacia de retenção de escorrências
O local de armazenamento de óleos deverá ser melhorado de forma a garantir a existência de uma zona
impermeabilizada e bacia de retenção de escorrências
O furo existente nas instalações pertencentes à Pedreira n.º 53 69“Cernadela” e utilizado nas instalações
sociais deverá ser licenciado para consumo humano
A fossa existente nas instalações pertencentes à Pedreira n.º 53 69“Cernadela” deverá ser licenciada.

A MONITORIZAÇÃO FUTURA
Para verificar se, durante a exploração da Pedreira nº 5369 “Cernadela”, as medidas de
minimização propostas são implementadas e são eficazes, é proposto um plano de
monitorização (medições e verificações) para os recursos hídricos, para a paisagem, para
o ruído e para a qualidade do ar e, indiretamente através dos fatores ambientais
anteriores, para a saúde humana . O plano proposto é apresentado na tabela seguinte.
Fator
Ambiental

Parâmetros a monitorizar

Ruído e Saúde
Humana

Nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A,
LAeq para os períodos de referência diurno,
entardecer e noturno.
Nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A
LAeq do ruído ambiente determinado durante a
ocorrência do ruído particular e o nível sonoro
contínuo equivalente, ponderado A LAeq do ruído
residual.

Qualidade do
ar e Saúde
Humana

Fração PM10 de partículas em suspensão no ar
ambiente

Frequência de monitorização

1 campanha de monitorização
no primeiro ano após o início
da atividade na nova zona
licenciada.

MONITORIZAÇÃO
OBSERVAÇÃO E RECOLHA
SISTEMÁTICA DE DADOS SOBRE O
ESTADO DO AMBIENTE OU SOBRE OS
EFEITOS AMBIENTAIS DE UM PROJETO.

DESCRIÇÃO PERIÓDICA DESSES
EFEITOS POR MEIO DE RELATÓRIOS.

AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DAS
MEDIDAS PREVISTAS PARA EVITAR,
MINIMIZAR OU COMPENSAR OS
IMPACTES AMBIENTAIS DECORRENTES
DA EXECUÇÃO DO PROJETO;
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CONCLUSÃO
A informação existente e recolhida no Estudo de Impacte Ambiental foi suficiente para a
equipa técnica do estudo concluir que o projeto é uma mais valia para o concelho de
Macedo de Cavaleiros. Os estudos e conclusões da equipa técnica do EIA, apresentados
no presente documento, serão uma peça fundamental na tomada de decisão sobre o
projeto pelas entidades envolvidas, servindo também de ferramenta de gestão ambiental
nas fases de exploração e recuperação.
Relativamente à caracterização do estado atual do ambiente, os estudos permitiram
concluir que neste momento não existem focos de poluição significativos na área do
projeto e na sua envolvência. No entanto a área a licenciar já possui um passivo ambiental
que requer intervenção, principalmente ao nível da integração paisagística, e que com o
licenciamento da atividade o mesmo será facilitado, promovendo o exercício ordenado
da atividade dentro das disposições legais.
O impacte atual da empresa NORDAREIAS no concelho de Macedo de Cavaleiros verificase de forma direta pela empregabilidade e também de forma indireta através da
dinamização de atividades económicas associadas a fornecedores, prestadores de
serviços e clientes. O licenciamento da área de exploração permitirá continuar e ampliar
este mesmo efeito positivo na socioeconomia local e regional.
Os impactes ambientais negativos são na maioria pouco significativos, possuem uma
abrangência local e são minimizáveis.
Os trabalhos relativos ao Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística terão início a
partir do licenciamento da pedreira com a plantação de árvores autóctones,
maioritariamente sobreiros, na zona de defesa (de modo constituírem uma cortina
arbórea, com os objetivos anteriormente referidos e de modo a compensar a remoção de
alguns sobreiros, necessária à implantação do Plano de Lavra). O PARP prevê, também,
na fase inicial dos trabalhos, a requalificação das margens da Ribeira de Carvalhais, onde
se inclui a plantação de salgueiros, freixos e amieiros. São, assim, plantas adaptadas às
condições edafo-climáticas da região e, como tal, permitem uma mais rápida e eficaz
integração no meio envolvente. A longo prazo, as plantações e sementeiras contribuirão
para o enriquecimento do solo e para a estimulação da sucessão natural e ecológica da
vegetação.
O Plano de Recuperação Ambiental e Paisagístico terá de ser aprovado pela entidade
responsável pelo licenciamento e que terá obrigatoriamente que ser cumprido pela
NORDAREIAS.
Assim, conclui-se que, de uma forma geral, o Projeto da Pedreira N.º 5369 “Cernadela”
possui impactes negativos na totalidade das suas fases, no entanto, devido ao seu caráter
temporário e à situação atualmente existente estes não são significativos. Por outro lado,
o impacte positivo socioeconómico e a recuperação ambiental e paisagística trarão
benefícios paisagísticos e da biodiversidade que se sobrepõem aos impactes ambientais
negativos provocados.

