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INTRODUÇÃO
A AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL
O Projeto tem como objetivo a ampliação da Pedreira n.º 6728 “Pedra da Nave”, de uma área
licenciada de 4,9 ha, para uma área de 10,5 ha.
A pedreira em causa pertence à empresa LOPESTONE e está sujeita a Avaliação de Impacte
Ambiental por obrigação da legislação Portuguesa já que no seu redor, num raio de 1km, existem
outras pedreiras e no conjunto ultrapassam 15 hectares de área e a ampliação pretendida
ultrapassa os 20% da área atual da Pedreira n.º 6728 “Pedra da Nave”.
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.

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

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 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.
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, do dono do 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.

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

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, alterado pelo Decreto-Lei n.º 102-D/2020 de 10 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).

RESUMO NÃO TÉCNICO DESTAS
INFORMAÇÕES.

PROPONENTE
PESSOA SINGULAR OU COLETIVA, PÚBLICA
OU PRIVADA, QUE APRESENTA UM PEDIDO
DE AUTORIZAÇÃO OU DE LICENCIAMENTO
DE UM PROJETO.
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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) em todo o processo. Neste
Resumo Não Técnico é descrita de forma simples, a informação presente no Estudo de Impacte
Ambiental do Projeto da Pedreira n.º 6728 “Pedra da Nave”.

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

O 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 14 técnicos
especialistas das respetivas áreas em estudo (engenharia do ambiente, biologia, arquitetura
paisagística, engenharia biofísica, geologia e arqueologia).
O Estudo de Impacte Ambiental foi realizado entre julho de 2020 e setembro de 2021.
Foram estudados todos os fatores ambientais considerados importantes, mas pelo facto do projeto
ser uma indústria extrativa foi dada uma atenção especial à Paisagem e à Fauna e Flora.
Foi também dada especial atenção aos efeitos do projeto na Socioeconomia pois a Pedreira
localiza-se em Moimenta da Beira, concelho com problemas de desertificação e com necessidade
de fomentar as atividades económicas.

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

O estudo identificou e avaliou os efeitos no ambiente que a Pedreira n.º 6728 “Pedra da Nave”
pode ter (efeitos positivos e negativos) e 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 6728 “Pedra da Nave” foi proposto um Plano de Monitorização, isto é,
um conjunto de medições e verificações (por exemplo medições de ruído e de poeiras) a realizar
durante a exploração da Pedreira.

SOCIEDADE.

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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PROJETO –PEDREIRA N.º 6728 “PEDRA DA NAVE”
O Projeto da Pedreira n.º 6728 “Pedra da Nave”, da empresa LOPESTONE, está localizado união
das freguesias de Pêra Velha, Aldeia de Nacomba e Ariz, concelho de Moimenta da Beira, distrito
de Viseu. Nas figuras seguintes é apresentada a localização da Pedreira n.º 6728 “Pedra da Nave”,
a nível nacional, regional e local.
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Georeferência: sistema de coordenadas planimétricas (M, P) – PT TM06/ETRS89
Cartografia Militar 148 - Moimenta da Beira. Edição 3 de 1997.
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Figura 1: Localização da Pedreira, enquadramento a nível nacional, regional e local.

O ACESSO À PEDREIRA N.º 6728 “PEDRA
DA NAVE”, PODE SER EFETUADO A
PARTIR DE MOIMENTA DA BEIRA EM
DIREÇÃO A PÊRA VELHA, PELA ESTRADA
NACIONAL EN514. DEPOIS DE PASSAR
CARAPITO EM DIREÇÃO A SUL PARA PÊRA
VELHA, NA AV. DE SANTA CRUZ VIRAR À
DIREITA, SEGUINDO EM FRENTE ATÉ
CHEGAR A UMA ENCRUZILHADA.
CONTINUAR NA ESTRADA DE TERRA
BATIDA EM FRENTE, EM DIREÇÃO A OESTE
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Em 2012 foi solicitado um pedido de licenciamento para pesquisa granito na área onde se localiza
a Pedreira Pedra da Nave. Após ter verificado que a qualidade do granito e as condições de
exploração permitiam a viabilidade técnica e económica da extração foi iniciado um processo de
pedido de licenciamento. Em 2015, após um procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, foi
obtida a licença de exploração para: uma área licenciada de 4,9 ha; uma área de
exploração/escavação de 1,7 ha; reservas estimadas de 222 769 m3; vida útil 54 anos.
O atual processo de ampliação está assim relacionado com o facto de que o Plano de Lavra,
apresentado no licenciamento de 2015, previa apenas a extração de 4 200 m3/ano e que a extração
foi cerca de 3 vezes superior à prevista e também pelo facto de a empresa LOPESTONE pretender
progredir com a frente de exploração para oeste e para sul, tendo já extravasado a área licenciada
em 2015.
Na fotografia aérea seguinte podemos identificar a intervenção já realizada na área da Pedreira.
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Figura 2: Fotografia aérea com identificação da área licenciada, da área a licenciar, da área a explorar e da
área já intervencionada.

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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Na Pedreira n.º 6728 “Pedra da Nave” trabalham atualmente 9 funcionários em permanência e
prevê-se a sua manutenção. Na pedreira atualmente existem as seguintes máquinas e
equipamentos: 1 pá carregadora; 3 giratórias, 1 Dumper; 2 máquinas de corte de fio diamantado.
A empresa que irá implementar o Projeto é a LOPESTONE. O objetivo da exploração da Pedreira n.º
6728 “Pedra da Nave” é a produção de granito ornamental (Blocos e Semi-Blocos) para posterior
transformação.
A área final da Pedreira, como foi dito anteriormente, será de cerca de 10,5 hectares, sendo que a
área de exploração/escavação proposta é de cerca de 6,1 hectares.
A área proposta a licenciar do projeto, engloba uma área destinada às instalações sociais, arrumos,
pavilhão de equipamentos e máquinas, o parque de blocos e os depósitos temporários de
rejeitados e terras de cobertura. Na figura seguinte é apresentada uma carta/mapa com a
indicação de como se prevê a lavra daqui a 3 anos.
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Figura 3: Plano de Lavra a 3 anos.

O PLANO DE LAVRA PREVÊ RESERVAS DE
GRANITO PARA 52 ANOS COM UMA
EXTRAÇÃO BRUTA DE GRANITO DE

12 000 m3/ANO
PRODUÇÃO DE 9 000 m3/ANO DE
PRODUÇÃO DE BLOCOS E SEMI-BLOCOS
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O granito a explorar é conhecido como “Granito de Ariz” com uma grande procura no mercado. O
maciço de granito localizado na união das freguesias de Pêra Velha, Aldeia de Nacomba e Ariz
permite explorar "bolas" graníticas, ocasionalmente de grandes dimensões, aflorantes à superfície.
O maciço viabiliza a obtenção de blocos de dimensões médias ou grandes. Observa-se, por vezes,
alteração da tonalidade da rocha para cinzento-esbranquiçado ou amarelado. As reservas
disponíveis são elevadas e as condições topográficas e de acesso de grande parte do maciço são
favoráveis à exploração.
O granito extraído será posteriormente transformado principalmente na empresa Polimagra,
localizada também no concelho de Moimenta da Beira.
O Plano Ambiental de Recuperação Paisagística (PARP), juntamente com o Plano de Lavra,
constituem o Plano de Pedreira.
O PARP proposto contribuirá para a revitalização da paisagem e do meio ambiente em geral 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 e para aumentar a biodiversidade. O PARP também será uma orientação para as ações
a desenvolver pela empresa LOPESTONE, demonstrando a sua preocupação na recuperação
ambiental e da paisagem da área de pedreira.
A recuperação abrange a suavização da inclinação das encostas, de forma a garantir a segurança
de todos os utilizadores desse local, a renaturalização da área, a requalificação de habitats, a
criação de refúgios para fauna, o enquadramento paisagístico e a melhoria geral das condições
ambientais.

GRANITO CINZENTO ARIZ “ZIRA GRAY”
(HTTPS://ROP.LNEG.PT/ROP/FORMPRO
DUTO.PHP)

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

Na figura seguinte é apresentada a localização das áreas de exploração e representação da
situação após a implementação do PARP. 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 e integrada na envolvente.

MUNDO E ÀS RELAÇÕES COMPLEXAS
ENTRE OS SERES VIVOS E ENTRE ESTES E O
AMBIENTE.

HABITATS
AMBIENTE/LOCAL EM QUE UM ANIMAL
OU PLANTA VIVE
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Figura 4: Representação da situação após a implementação do Plano Ambiental de Recuperação Paisagística
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A SITUAÇÃO ATUAL
A PAISAGEM E O PATRIMÓNIO
A área em que se insere a pedreira localiza-se na Serra da Nave. Trata-se de um planalto serrano,
e é uma zona de cabeceira de várias linhas de água. Inclui linhas de escorrência natural
pertencentes à bacia hidrográfica do Corgo da Requeichada, afluente do rio Paiva, sendo que este
último constitui a linha de água mais representativa da área em estudo. Aqui predominam as
sensações de isolamento e aridez, transmitidas, essencialmente, pela extensa área de matos (que
se reveste de diferentes cores, particularmente, na primavera), vegetação esparsa e afloramentos
rochosos (rochas à superfície).
Os horizontes visuais são amplos e abertos quando o observador se localiza em áreas de matos e
afloramentos rochosos. Constata-se uma suavidade das formas. Na primavera, devido à
diversidade de matos existentes que florescem, assiste-se a uma grande variedade cromática (de
cor) na paisagem (Figura 5).

Figura 5: Serra da Nave com matos e afloramentos rochosos acima dos 800 m de altitude.
Na área da Serra da Nave onde estão instaladas as pedreiras os horizontes visuais são abrangentes,
as sensações dominantes são visuais e decorrem da perceção da degradação da paisagem. Os tons
cinzentos do granito velho talhado pelo tempo e os matos dão lugar a manchas claras que resultam
da remoção dos matos e da exposição de granitos fragmentados recentemente (Figura 6).

LINHA DE ÁGUA
ZONA PARA ONDE SE ESCOAM AS ÁGUAS
DA CHUVA. CURSO DE ÁGUA.
GALERIA RIPÍCOLA
FORMAÇÃO LINEAR DE ESPÉCIES
LENHOSAS ARBÓREAS E ARBUSTIVAS
ASSOCIADAS ÀS MARGENS DE UM CURSO
DE ÁGUA, CONSTITUINDO UM CORREDOR
DE COPAS MAIS OU MENOS FECHADO
SOBRE O CURSO DE ÁGUA
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Pedreiras de granito

Figura 6: Pedreiras de granito localizadas na Serra da Nave.
Abaixo dos 900 m de altitude existem campos agrícolas e povoações nos vales e zonas de menor
inclinação (Figura 7) e também povoamentos florestais e matos. Aqui encontra-se um maior grau
de humanização da paisagem, uma maior diversidade de usos e de ocupações do solo.

Serra da Nave com
povoamentos
florestais e matos

Campos agrícolas e
povoações nos vales e
zonas de menor declive

Figura 7: Serra da Nave com campos agrícolas, povoações e vales e também com povoamentos florestais e
matos.

Relativamente ao Património Arqueológico não foram identificados vestígios na área a licenciar.
No entanto, a região é rica do ponto vista arqueológico, histórico e etnográfico. Na união de
freguesias de Pêra Velha, Aldeia de Nacomba e Ariz, existem alguns monumentos com valor
arqueológico e turístico, como sejam: igrejas, Calçada Romana, entre outros.
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A ÁGUA SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA
Na área envolvente ao projeto localiza-se o rio Paiva, que nasce na aldeia de Carrapito (a cerca de
1 km de distância da pedreira), e cujo curso passa a nascente da pedreira a cerca de 400 m de
distância. Na proximidade da área da pedreira existem várias linhas de água que,
maioritariamente, tem carácter sazonal e dirigem-se para sul, em direção ao rio Paiva.
A visita ao rio Paiva e aos seus afluentes realizada no dia 7 de setembro de 2021 verificou-se que,
quer o rio Paiva quer os afluentes encontravam-se secos desde a nascente até à passagem sob a
estrada M514, junto ao cruzamento com a EN323. Na praia de Segões o açude encontrava-se com
água e a jusante do açude o caudal era ínfimo.

Rio Paiva - a sul da aldeia de Carrapito

Afluente do rio Paiva - passagem sob a estrada M514, a norte da povoação de Pêra Velha

Rio Paiva na praia fluvial de Segões
Figura 8: Registo fotográfico do rio Paiva. Fotografias obtidas em setembro de 2021.
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Na área da pedreira estão indicadas, na carta militar, cabeceiras de linha de água (ver figura
seguinte). Atualmente existem duas cabeceiras de linha de água no terreno e têm um escoamento
periódico (apenas têm água durante ou imediatamente após períodos de ocorrência de maior
precipitação (chuva)). A área de escavação foi definida de forma a garantir a zona de defesa de 10
m relativamente às duas cabeceiras de linha de água existentes na área a licenciar.
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Figura 9: Cabeceiras de linha de água identificadas na carta militar.

Na Figura 10 é apresentado o registo fotográfico da linha de água no seu percurso após a pedreira
e a passagem hidráulica existente na EM514.

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 7
FUROS VERTICAIS E 7 POÇOS.
OS PONTOS ESTÃO REGISTADOS
COMO PERTENCENDO A
PARTICULARES E COLETIVOS
DISTRIBUÍDOS PELAS FINALIDADES DE
USO PARA REGA E REGA E FINS
DOMÉSTICOS.

FOTOGRAFIA DOS TANQUES DE
DECANTAÇÃO

A montante (antes) da EM514
A jusante (depois) da EM514
Figura 10: Registo fotográfico da linha de água.

Relativamente aos dados de qualidade da água disponibilizados pelo Sistema Nacional de
Informação dos Recursos Hídricos, verifica-se que no sector superior do rio, nos concelhos de Vila
Nova de Paiva e Castro D´Aire, o rio Paiva apresenta um "Bom" estado. Neste sector, o rio Paiva
evolui numa zona de relevo acidentado com ocupação predominantemente florestal, sendo os
focos de poluição reduzidos e localizados. A zona terminal do rio Paiva apresenta uma maior
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degradação, com a aproximação a Castelo de Paiva, ficando a massa de água com a classificação
de "Medíocre”.
Relativamente às águas subterrâneas, as recargas dos aquíferos fazem-se por infiltração direta da
precipitação e através dos cursos de água superficiais.
Em relação aos consumos de água atuais na Pedreira n.º 6728 “Pedra da Nave” os mesmos são
reduzidos, pois o processo de extração do granito apenas necessita de água para as máquinas de
fio diamantado e para controle de poeiras.
Para o fornecimento de água destinada às instalações sociais a LOPESTONE dispõe de um furo de
abastecimento de água devidamente licenciado. Na pedreira existem depósitos amovíveis
destinados a fornecer a água necessária às regas de caminhos e acessos assim como à reposição
das máquinas de fio diamantado (máquinas de corte) são alimentados, quer pela água do referido
furo, quer pela água temporariamente depositada no interior da pedreira.
Recentemente, em agosto de 2021, foi construído um tanque de decantação para que o efluente
(esgoto) resultante do corte por máquina de fio diamantado e a água da chuva acumulada no fundo
de pedreira, sempre que necessário, seja bombeada para o tanque para decantação e separação
da lama.
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A QUALIDADE DO AR E O RUÍDO
Atualmente, na área envolvente à Pedreira n.º 6728 “Pedra da Nave”, as principais fontes de
emissões de poluentes atmosféricos (poeiras e gases) e de ruído estão associadas à pedreira em
avaliação, às pedreiras vizinhas, às estradas de acesso às povoações mais próximas e alguns
trabalhos agrícolas.
Por outro lado, os recetores sensíveis na área envolvente à Pedreira são habitações pertencentes
aos núcleos habitacionais existentes, dos quais se salientam-se, devido à sua proximidade e
dimensão, a nor-nordeste localiza-se a localidade de Semitela (cujas habitações mais próximas da
área do projeto se localizam a cerca de 2,1 km); também a nor-nordeste localiza-se a Aldeia de
Nacomba (cujas habitações mais próximas da área do projeto se localizam a cerca de 2,5 km); a
nordeste encontra-se a localidade de Carapito (cujas habitações mais próximas da área do projeto
se localizam a cerca de 220 m); a este encontra-se a localidade de Caria (cujas habitações mais
próximas da área do projeto se localizam a cerca de 2,8 km); a sudeste localiza-se a localidade de
Vila Chã (cujas habitações mais próximas da área do projeto se localizam a cerca de 1,4 Km); a sul
localiza-se a localidade de Pêra Velha (cujas habitações mais próximas da área do projeto se
localizam a cerca de 1,2 km). Salienta-se também a existência de um recetor sensível (uma
habitação) localizado a cerca de 620 metros a sudoeste.

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

PM10
TIPO DE PARTÍCULAS DE DIÂMETRO
INFERIOR A 10 MICRÓMETROS (µm), E
QUE CONSTITUI UM ELEMENTO DE
POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA. PODEM
PENETRAR NO APARELHO RESPIRATÓRIO,
PROVOCANDO INÚMERAS DOENÇAS
RESPIRATÓRIAS.

ÍNDICE DE QUALIDADE DO AR
INDICADOR PADRONIZADO DO NÍVEL DE
POLUIÇÃO DO AR NUMA DETERMINADA
ZONA.

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

FOTOGRAFIA DA MEDIÇÃO DE RUÍDO
REALIZADA NOS TRABALHOS DE CAMPO

Figura 11: Localização dos recetores sensíveis na envolvência da Pedreira.
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Relativamente à qualidade do ar, os resultados recolhidos durante o trabalho de campo (medições
das concentrações de PM10) e a análise dos dados disponíveis das estações de qualidade do ar mais
próximas pertencente à Rede Nacional de Qualidade do Ar, indicam uma qualidade do ar boa,
pouco perturbada, tal como o Índice de Qualidade do Ar da região.
Relativamente ao ruído, de acordo com os trabalhos de campo desenvolvidos (medições de ruído),
verificou-se que o projeto constitui uma fonte de ruído industrial que interfere o ambiente acústico
na sua envolvente mais próxima. No entanto, os valores de ruído medidos junto das habitações
mais próximas da Pedreira são inferiores aos valores limite permitidos na legislação (Regulamento
Geral do Ruído). 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 aplica-se 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.

A FLORA, OS HABITATS E A FAUNA
A região onde se insere a área sujeita a licenciamento da Pedreira nº 6728 “Pedra da Nave”
caracteriza-se por um mosaico em que predominam os matagais, por vezes com folhosas
(carvalhos, castanheiros) e resinosas (pinheiro bravo) dispersas, pequenos bosquetes mistos de
floresta de folhosas e resinosas, áreas mais ou menos artificializadas de exploração florestal de
pinheiro-bravo, e áreas agrícolas em que as pastagens, lameiros, culturas agrícolas de sequeiro, os
pomares de macieiras e cerejeiras e castanheiros são dominantes.
Os resultados obtidos evidenciam que os biótopos identificados na zona de exploração da pedreira
não são relevantes, mas são relevantes os biótopos “floresta mista” e “floresta ripícola”, existentes
na sua envolvente uma vez que se tratam de biótopos com correspondência aos habitats naturais
“Carvalhais galaico-portugueses de Quercus pyrenaica” (carvalho-negral ou carvalho-das-beiras)
e “Amiais ripícolas” (amieiros localizados junto ao rio).
Estes biótopos apresentam forte relevância, embora, no caso do biótopo floresta mista este ocorra
de forma fragmentada e em pequenas manchas, surgindo ainda em pequenas faixas a entrecortar
pastagens, lameiros ou em pequenos bosquetes nas zonas de mato.

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

FLORA
CONJUNTO DAS PLANTAS DE UMA
REGIÃO.

Relativamente à Mamofauna, de acordo com vários estudos, podem existir na área do estudo
espécies que apresentam estatuto de conservação “Vulnerável”: o Lobo; o gato-bravo e o rato-deCabrera. Podem também existir espécies com estatuto “Informação Insuficiente”, nomeadamente
a marta; o toirão; o leirão e o musaranho-de-dentes-vermelhos.
No trabalho de campo foram identificadas as seguintes espécies (confirmadas apenas pela
observação de indícios de presença (pegadas, dejetos, tocas e vestígios alimentares): o ouriçocacheiro; a toupeira; o esquilo-vermelho, a fuinha; o texugo; a lontra, a gineta e o corço. O ratodo-campo apenas foi registado pela metodologia de armadilhagem fotográfica (máquinas
fotográficas que tiram fotografias quando os animais passam) e as espécies: raposa; coelho-bravo;
lebre e o javali foram detetadas por ambas as metodologias.
Apesar de nos trabalhos de campo realizados não ter sido registado nenhum indício de presença
de lobo-ibérico e da área em que se encontra a pedreira não fazer parte da área vital de nenhuma
alcateia identificada, fica nos limites dos territórios conhecidos da alcateia de Leomil, inserindo-se
numa região de possível ocorrência ocasional e dispersão desta espécie.

MAMOFAUNA
CLASSE DE ANIMAIS VERTEBRADOS,
QUE SE CARACTERIZAM PELA
PRESENÇA DE GLÂNDULAS
MAMÁRIAS] QUE, NAS FÊMEAS,
PRODUZEM LEITE PARA ALIMENTAÇÃO
DOS FILHOTES (OU CRIAS), PRESENÇA
DE PELOS OU CABELOS, MAIS
COMUMMENTE DESIGNADOS DE

MAMÍFEROS.
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ANFÍBIOS
CLASSE DE ANIMAIS VERTEBRADOS,
QUE SE CARACTERIZAM POR TEREM
UM CICLO DE VIDA DIVIDIDO EM DUAS
FASES: UMA AQUÁTICA E OUTRA
TERRESTRE

Raposa

Coelho bravo

FOTOGRAFIAS OBTIDAS NOS
TRABALHOS DE CAMPO

TRITÃO-IBÉRICO

Javali

Lebre

Figura 12: Exemplo de algumas espécies de mamíferos registadas por foto-armadilhagem.

Para a Avifauna, durante os trabalhos de campo realizados, foi confirmada a ocorrência, na área
de estudo, de um total de 61 espécies de aves. Existindo outras 60 espécies que são muito
prováveis de ocorrer na zona e 30 espécies têm ocorrência provável, mas, que não foram
confirmadas nos trabalhos de campo realizados. A maioria das espécies registadas apresenta
estatuto de conservação “Pouco Preocupante”. Apenas apresentam estatuto de conservação
desfavorável as espécies papa-moscas-cinzento; o tartaranhão-caçador; a águia-calçada; o noitibócinzento e o mocho-d’orelhas.

TRITÃO-MARMOREADO

SALAMANDRA-DE-PINTAS-AMARELAS

RÃ- IBÉRICA

RÃ-VERDE

Papa-moscas-cinzento

Noitibó-cinzento

Tartaranhão-caçador

SAPO CORREDOR

Águia-calçada

Mocho-d’orelhas

(Imagens obtidas em http://www.avesdeportugal.info)

SAPO COMUM
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Nos trabalhos de campo foram detetados indivíduos de sete espécies de Anfíbios. A presença de
pontos de água de diversas tipologias (depressões em pedreiras, tanques, poços, charcas, linhas
de água temporárias e de carácter torrencial e linhas de água permanentes), são importantes
nichos ecológicos que poderão contribuir para a presença de anfíbios na área de estudo.
Na zona da pedreira (área sujeita a licenciamento), apenas se registaram as espécies: rã-verde e
salamandra-de-pintas-amarelas cujos indivíduos foram detetados numa charca temporária
adjacente à atual área de exploração. Na zona controlo, observaram-se as espécies rã-verde, rãibérica; salamandra-de-pintas-amarelas, tritão-ibérico, tritão-marmoreado, sapo comum e sapo
corredor em pontos de água, no rio Paiva, em linhas de água temporárias e em zonas de mato.
Todas as espécies confirmadas estão classificadas com estatuto de “Pouco Preocupante”
Entre os répteis, foram confirmadas no local nove espécies: sardão; lagarto de água; lagartixa-de
carbonel; Lagartixa-do-noroeste; Lagartixa-ibérica; Lagartixa-do-mato; Cobra-de-escada; Cobrade-água-viperina e Cobra-rateira. A espécie lagartixa-de-Carbonel tem estatuto de conservação
“Quase Ameaçado”. As restantes espécies confirmadas estão classificadas com estatuto de “Pouco
Preocupante”.

Sardão

Lagartixa-deCarbonel

Lagartixa-do-noroeste

Cobra-de-escada (muda
de pele)

(Fotografias obtidas nos trabalhos de campo)

A SAÚDE HUMANA
RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA DAS POPULAÇÕES
O risco para a saúde humana das populações associado ao funcionamento de uma indústria
extrativa ocorre essencialmente pela emissão de poluentes atmosféricos (poeiras e gases),
efluentes líquidos contaminados (esgotos) e ruído.
Devido à localização das populações e à reduzida dimensão da Pedreira n.º 6728 “Pedra da Nave”,
os impactes na saúde humana provenientes da emissão de poluentes atmosféricos e ruído, não
são significativos. Não foram identificadas evidências de contaminação das linhas de água nem dos
aquíferos próximos da Pedreira n.º 6728 “Pedra da Nave”.
RISCOS PARA A SAÚDE DOS TRABALHADORES
O abastecimento de água para as instalações sociais é efetuado por uma captação licenciada para
consumo humano assegurando assim uma boa qualidade da mesma.
Os riscos relativos à segurança de pessoas no interior da área da Pedreira n.º 6728 “Pedra da
Nave”, são tratados no Plano de Segurança e Saúde, parte integrante do Plano de Pedreira. A
empresa está em pleno funcionamento e tem de cumprir a lei do trabalho o que implica garantir a
segurança e saúde no trabalho.
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O IMPACTE AMBIENTAL
O projeto de ampliação da pedreira irá manter efeitos positivos e negativos tal como já ocorre na
situação atual. 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 6728 “Pedra da
Nave”.

EFEITOS NEGATIVOS IMPORTANTES DA FASE EXPLORAÇÃO
Na PAISAGEM, pois a presença do escritório, armazém, instalações sociais, a vedação no limite da
área da pedreira, o depósito temporário de materiais, que constituem as escombreiras, a
circulação de veículos e maquinarias afetos à atividade extrativa, o corte e remoção de árvores ou
arbustos e a extração ou movimentação da rocha constituirão, de um modo geral, um impacte
negativo. Os impactes previstos dizem respeito a alterações da paisagem, da textura e da cor da
área da Pedreira. No entanto o acréscimo de impacte , relativamente à situação atual, não será
muito significativo pois as instalações atuais do escritório, armazém, instalações sociais, vedação
serão mantidas ocorrendo apenas um aumento da área de escavação e de escombreiras.

Na FLORA (VEGETAÇÃO) pois ocorrerá remoção do solo e do coberto vegetal (ervas e arbustos). Com
as mobilizações de solo poderão ser enterrados alguns núcleos de vegetação natural e podem ser
pisados pela movimentação de pessoas e maquinaria afetas à preparação e exploração da
Pedreira. No semestre seco depositam-se poeiras sobre as formações vegetais, diminuindo a sua
capacidade fotossintética.
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 (ainda que temporários) e da perturbação causada pela movimentação de pessoas e
maquinaria afetas à exploração da Pedreira e também pela utilização de explosivos.
Adicionalmente, na zona da Pedreira e nos seus acessos, poderá ocorrer um aumento do
atropelamento de animais selvagens (especialmente anfíbios e répteis) devido ao aumento da
circulação de veículos.
A 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.
Salienta-se que impactes ambientais sobre a flora e sobre a fauna são considerados como
negativos, certos, diretos e permanentes. No entanto, estes impactes podem ser considerados
localizados, pouco significativos e minimizáveis.

CAPACIDADE FOTOSSINTÉTICA
CAPACIDADE DE REALIZAR A
FOTOSSÍNTESE

FOTOSSÍNTESE
SÍNTESE DE MATÉRIA ORGÂNICA POR
PLANTAS COM CLOROFILA E POR CERTAS
BACTÉRIAS, A PARTIR DE DIÓXIDO DE
CARBONO E ÁGUA, COM A ENERGIA
ABSORVIDA DA LUZ SOLAR
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EFEITOS POSITIVOS IMPORTANTES DA FASE EXPLORAÇÃO
Na SOCIOECONOMIA pois a ampliação da área da pedreira permitirá manter o mesmo ritmo de
extração e assim assegurar a manutenção dos postos de trabalho. Irá também permitir manter a
geração de riqueza no concelho de Moimenta da Beira, de forma direta e indireta, através da
dinamização de atividades económicas associadas a fornecedores, prestadores de serviços e
clientes.

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 Moimenta da Beira e afetará
negativamente outros setores económicos que beneficiam 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 de pedreira já se encontra atualmente degradada e será recuperada com
a sementeira de ervas e arbustos e árvores autóctones (locais) melhorando a qualidade visual da
paisagem.
Nos FLORA (VEGETAÇÃO) pois será aumentada a diversidade de arbustos e árvores autóctones
(locais).
Na FAUNA (ANIMAIS) pois o aumento da vegetação e da sua diversidade dará mais alimento e zonas
de refúgio para os animais.
Ou seja, a execução final do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística irá igualmente
melhorar o estado ecológico do local existente atualmente. Nesse sentido, com o avançar do
tempo e com o processo de recuperação em curso, com a recuperação da vegetação e a diminuição
das perturbações causadas pela exploração da pedreira, as espécies e habitats existentes na
envolvente voltarão a ocupar o local.
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AS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
São recomendadas várias medidas de minimização que quando aplicadas irão reduzir os impactes
ambientais da Pedreira n.º 6728 “Pedra da Nave”.
No quadro seguinte são apresentadas as principais medidas que foram apresentadas no Estudo de
Impacte Ambiental.
Medida 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
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
Limitar a circulação de máquinas e de recursos humanos nas áreas estritamente necessárias
Utilizar maquinaria em boas condições de manutenção, para reduzir ao máximo o ruído e as emissões de
poluentes
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 projeto
Corte da vegetação existente de forma faseada à medida que a frente de trabalho for progredindo.
Preservar, sempre que possível, todos os exemplares arbóreos e arbustivos autóctones junto do
perímetro da zona de exploração, que não perturbem a atividade, sinalizando-os quando próximos das
áreas intervencionadas
A terra vegetal resultante da decapagem da área de ampliação e áreas diretamente intervencionadas
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.
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.
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 ocorra deposição de terras e rocha, colocar alguns depósitos sob a forma de pequenos montes, em
zonas com menor perturbação que à medida que forem sendo colonizados por vegetação, poderão
tornar-se abrigos perfeitos e excelentes zonas de reprodução para o coelho-bravo e répteis
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 Moimenta da Beira ou concelhos
limítrofes
Deverá contratar-se serviços e adquirir produtos a empresas sedeadas no concelho de Moimenta da
Beira 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
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 da chuva se processa de forma natural e adequada com o menor
impacte possível através da rede de drenagem.
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A MONITORIZAÇÃO FUTURA
Para verificar se durante a exploração da Pedreira n.º 6728 “Pedra da Nave”, as medidas de
minimização propostas são implementadas e são eficazes, é proposto um plano de monitorização
(medições e verificações) para o ruído, para a qualidade do ar, ordenamento do território, solo e
uso do solo, paisagem, flora e biótopos. O plano proposto é apresentado na tabela seguinte.

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

DESCRIÇÃO PERIÓDICA DESSES

Fator Ambiental

Parâmetros a monitorizar

Locais de monitorização

Ruído e Saúde
Humana

Medição dos níveis de ruído para o dia,
entardecer e noite.
Avaliação do incómodo associado ao ruído de
funcionamento da pedreira, para o período do
dia.

Junto às habitações mais
expostas.

Qualidade do Ar e
Saúde Humana

Medição da concentração de poeiras (partículas
em suspensão no ar ambiente (PM10)).

Junto às habitações mais
expostas.

Ordenamento do
Território, Uso do
Solo, Paisagem, Flora
e Biótopos

Implementação do Plano de Recuperação
Ambiental e Paisagístico.
Estado da rede de recolha e encaminhamento de
águas pluviais.
Estado da rede de águas da área de
transformação e áreas sociais.
Estado da área de armazenamento de resíduos e
oficina.

EFEITOS POR MEIO DE RELATÓRIOS.

AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DAS
MEDIDAS PREVISTAS PARA EVITAR,
MINIMIZAR OU COMPENSAR OS

Área a licenciar.

IMPACTES AMBIENTAIS DECORRENTES
DA EXECUÇÃO DO PROJETO;
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CONCLUSÃO
A informação existente e recolhida no estudo foi suficiente para os técnicos que realizaram o
estudo concluírem que a ampliação da Pedreira n.º 6728 “Pedra da Nave” é uma mais valia para o
concelho de Moimenta da Beira.
Relativamente à caracterização do estado atual do ambiente os estudos permitiram concluir que
neste momento já existem alguns focos de poluição na área do projeto e na sua envolvência quer
pela presença da Pedreira n.º 6728 “Pedra da Nave” quer pela presença de pedreiras vizinhas.
Neste momento a empresa LOPESTONE já extravasou a exploração para fora da área licenciada e
assim sendo já possui um passivo ambiental que requer intervenção, principalmente ao nível da
paisagem. Com o licenciamento da nova área (ampliação) a área atualmente intervencionada de
forma irregular passará a estar inserida na área licenciada e dessa forma gerida dentro das
disposições legais aplicáveis.
Em termos socioeconómicos, impacte atual da empresa LOPESTONE no concelho de Moimenta da
Beira, verifica-se 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 ampliação pedreira permitirá continuar e ampliar este mesmo efeito
positivo na socioeconomia local e regional. Salienta-se que a empresa LOPESTONE possui uma
parceria com a empresa Polimagra – Granitos, SA., sedeada na zona industrial de Moimenta da
Beira. A parceria estabelecida com a Polimagra, uma empresa exportadora do setor de
transformação de granito, permite aceder ao mercado externo não só pelo acréscimo de vendas
diretas, mas também através da implementação de vendas indiretas.
Encontrando-se a jusante de todo o sistema da indústria extrativa e transformadora, a Polimagra
processa as matérias primas provenientes das pedreiras das empresas parceiras, criando-se aqui
uma sinergia, que potencia a atividade de todos os intervenientes.
Os impactes ambientais que se vão verificar com a ampliação da área de exploração da Pedreira
são maioritariamente negativos, com exceção da socioeconomia o qual se prevê positivo. Salientase, no entanto, que a maioria dos impactes verificados são pouco significativos, limitados à área
da pedreira e podem ser minimizados.
No final da exploração, a área da Pedreira será totalmente recuperada em termos paisagísticos. A
recuperação paisagística será efetuada com recurso à plantação de árvores e sementeira de
arbustos e herbáceas. O Plano de Recuperação Ambiental e Paisagístico terá de ser aprovado pela
entidade responsável pelo licenciamento e que terá obrigatoriamente que ser cumprido pela
empresa LOPESTONE.
Em termos de balanço de comparação de impactes, conclui-se que, embora e uma forma geral, o
Projeto da Pedreira n.º 6728 “Pedra da Nave” se prevê venha a ter impactes negativos na
totalidade das suas fases, no entanto, devido ao seu caráter temporário e à localização do projeto
estes não se preveem muito significativos. Por outro lado, o impacte positivo socioeconómico e a
recuperação ambiental e paisagística irá trazer benefícios paisagísticos que se prevê se
sobreponham aos impactes ambientais negativos provocados.

