
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA “ EL REI Nº 2”  
Nº 5384 

BENCATEL – VILA VIÇOSA 
 
 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 

 

JULHO, 2007 

EZEQUIEL FRANCISCO ALVES, LDA 



 CEVALOR – Centro Tecnológico para o Aproveitamento e Valorização das Rochas Ornamentais e Industriais 

EZEQU I E L  FRANC I SCO  A LVES ,  LDA .  

ESTUDO  DE IMPACTE AMBIENTAL – AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA “EL REI Nº2” - Nº 5384                        

ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice Geral Geral Geral Geral    

1. Introdução..................................................................................................................................... 8 

1.1. Enquadramento Legal ............................................................................................................. 11 

1.2. Enquadramento do Projecto ................................................................................................... 12 

1.3. Enquadramento Regional ....................................................................................................... 15 

1.4. Metodologia do EIA................................................................................................................. 22 

1.5. Equipa técnica e período de execução................................................................................... 26 

2. Objectivos e justificação do projecto.......................................................................................... 27 

2.1. Descrição dos objectivos e da necessidade do projecto........................................................ 27 

2.2. Antecedentes do projecto ....................................................................................................... 29 

2.3. Enquadramento do Projecto com os Instrumentos de Gestão Territorial em Vigor............... 31 

3. Descrição do projecto................................................................................................................. 35 

3.1. Introdução................................................................................................................................ 35 

3.1.1. Localização........................................................................................................................... 35 

3.2. Descrição do Projecto ............................................................................................................. 39 

3.2.1. Situação Actual .................................................................................................................... 39 

3.2.2. Situação prevista.................................................................................................................. 42 

3.3. Caracterização do processo produtivo ................................................................................... 43 

3.3.1. Método de desmonte ........................................................................................................... 43 

3.3.1.1. Operações Unitárias.......................................................................................................... 45 

3.3.1.2.Operações Auxiliares ......................................................................................................... 47 

3.3.2. Fase de Desactivação.......................................................................................................... 50 

3.3.3. Matéria-prima, produtos comercializados e produções médias .......................................... 51 

3.3.4. Instalações Auxiliares e Anexos .......................................................................................... 51 

3.3.5. Equipamentos ...................................................................................................................... 54 

3.3.6. Recursos Humanos.............................................................................................................. 54 

3.3.7. Evolução futura da lavra ...................................................................................................... 55 

3.4. Principais Medidas propostas no Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística ............. 61 

3.5. Plano de Monitorização e Acompanhamento ......................................................................... 62 

4. Caracterização da Situação de Referência ............................................................................... 64 

4.1. Área de Estudo........................................................................................................................ 65 

4.2. Topografia ............................................................................................................................... 67 

4.2.1. Topografia e aspectos geomorfológicos da área em estudo .............................................. 67 

4.3. Sismicidade ............................................................................................................................. 70 

4.3.1. Sismicidade do local em estudo........................................................................................... 70 

4.4. Caracterização Geológica....................................................................................................... 73 



 CEVALOR – Centro Tecnológico para o Aproveitamento e Valorização das Rochas Ornamentais e Industriais 

EZEQU I E L  FRANC I SCO  A LVES ,  LDA .  

ESTUDO  DE IMPACTE AMBIENTAL – AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA “EL REI Nº2” - Nº 5384                        

4.4.1. Geologia regional ................................................................................................................. 73 

4.4.2. Geologia Local ..................................................................................................................... 77 

4.5. Solos e Capacidade de Uso.................................................................................................... 80 

4.5.1. Caracterização pedológica................................................................................................... 80 

4.5.2. Capacidade de Uso dos Solos............................................................................................. 85 

4.5.3. Ocupação Actual dos Solos................................................................................................. 87 

4.6. Clima e Meteorologia .............................................................................................................. 89 

4.6.1. Caracterização Climática ..................................................................................................... 89 

4.6.2. Meteorologia......................................................................................................................... 90 

4.6.2.1. Temperatura...................................................................................................................... 91 

4.6.2.2. Precipitação....................................................................................................................... 92 

4.6.2.3. Ventos ............................................................................................................................... 94 

4.6.2.4. Nevoeiro e Nebulosidade.................................................................................................. 96 

4.6.2.5. Humidade e Evaporação................................................................................................... 96 

4.6.2.6. Orvalho e Geada............................................................................................................... 97 

4.6.3. Considerações Finais........................................................................................................... 97 

4.7. Meio Hídrico ............................................................................................................................ 98 

4.7.1. Águas Superficiais................................................................................................................ 98 

4.7.1.1. Bacia Hidrográfica do Rio Guadiana................................................................................. 98 

4.7.1.2. Sub-bacia da Ribeira de Lucefécit .................................................................................. 100 

4.7.1.3. Qualidade das águas superficiais na Bacia do Rio Guadiana ....................................... 103 

4.7.1.4. Fontes poluidoras existentes na Bacia do Rio Guadiana............................................... 104 

4.7.2. Águas Subterrâneas........................................................................................................... 107 

4.7.2.1. Sistema Aquífero Estremoz – Cano................................................................................ 108 

4.7.2.2. Recursos subterrâneos da Bacia Hidrográfica do Rio Guadiana................................... 112 

4.7.2.3. Caracterização Qualitativa das Águas Subterrâneas..................................................... 113 

4.7.2.4. Qualidade das Águas Subterrâneas da Bacia do Rio Guadiana ................................... 117 

4.7.3. Situação Actual .................................................................................................................. 118 

4.7.3.1. Abastecimento de Água no Concelho de Vila Viçosa .................................................... 118 

4.7.3.2. Abastecimento de Água na Pedreira em Estudo............................................................ 118 

4.7.3.3. Rede de drenagem superficial ........................................................................................ 119 

4.7.3.4. Interferência nas Águas Subterrâneas ........................................................................... 120 

4.7.3.5. Efluentes Gerados........................................................................................................... 121 

4.7.4. Conclusões......................................................................................................................... 122 

4.8. Ecologia................................................................................................................................. 123 

4.8.1. Vegetação e Flora .............................................................................................................. 123 

4.8.1.1. Enquadramento Ecológico da Área em Estudo.............................................................. 123 

4.8.1.2. Vegetação Potencial ....................................................................................................... 125 



 CEVALOR – Centro Tecnológico para o Aproveitamento e Valorização das Rochas Ornamentais e Industriais 

EZEQU I E L  FRANC I SCO  A LVES ,  LDA .  

ESTUDO  DE IMPACTE AMBIENTAL – AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA “EL REI Nº2” - Nº 5384                        

4.8.1.3. Situação Actual ............................................................................................................... 126 

4.8.1.4. Interesse Florístico da área em estudo .......................................................................... 129 

4.8.2. Fauna ................................................................................................................................. 131 

4.8.2.1. Enquadramento faunístico da área em questão............................................................. 132 

4.8.2.2. Interesse faunístico da área em questão........................................................................ 135 

4.8.2.3. Situação actual................................................................................................................ 139 

4.8.3. Áreas de Interesse para a Conservação ........................................................................... 140 

4.9. Ambiente Acústico e Vibrações ............................................................................................ 141 

4.9.1.Ruído ................................................................................................................................... 141 

4.9.1.1. Introdução ....................................................................................................................... 141 

4.9.1.2. Objectivos........................................................................................................................ 141 

4.9.1.3. Enquadramento Legal..................................................................................................... 143 

4.9.1.4. Caracterização dos Locais de Avaliação........................................................................ 146 

4.9.1.5. Metodologia de Avaliação............................................................................................... 149 

4.9.1.6. Fontes de Ruído.............................................................................................................. 152 

4.9.1.7. Resultados Obtidos......................................................................................................... 152 

4.9.1.8. Apreciação dos Resultados ............................................................................................ 159 

4.9.1.9. Medidas de Prevenção ................................................................................................... 160 

4.9.2. Vibrações............................................................................................................................ 161 

4.10. Factores de Qualidade do Ar .............................................................................................. 168 

4.10.1. Introdução......................................................................................................................... 168 

4.10.2. Poeiras ............................................................................................................................. 169 

4.10.3. Caracterização da Qualidade do Ar – PM10 ................................................................... 171 

4.10.4. Medidas Possíveis ........................................................................................................... 182 

4.10.5. Gases ............................................................................................................................... 183 

4.11. Gestão de Resíduos Industriais.......................................................................................... 185 

4.11.1. Tipo de Resíduos Gerados na Actividade Extractiva ...................................................... 189 

4.11.2. Situação Actual ................................................................................................................ 191 

4.11.2.1. Resíduos Não Perigosos .............................................................................................. 191 

4.11.2.2. Resíduos Perigosos ...................................................................................................... 193 

4.11.2.3. Resumo ......................................................................................................................... 196 

4.12. Análise e Caracterização Paisagística................................................................................ 197 

4.12.1. Introdução......................................................................................................................... 197 

4.12.2. Caracterização da Paisagem........................................................................................... 198 

4.12.2.1. Unidade de Paisagem................................................................................................... 200 

4.12.2.2. Relevo e drenagem....................................................................................................... 201 

4.12.2.3. Morfologia do terreno e hidrografia............................................................................... 201 

4.12.3. Análise Visual................................................................................................................... 202 



 CEVALOR – Centro Tecnológico para o Aproveitamento e Valorização das Rochas Ornamentais e Industriais 

EZEQU I E L  FRANC I SCO  A LVES ,  LDA .  

ESTUDO  DE IMPACTE AMBIENTAL – AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA “EL REI Nº2” - Nº 5384                        

4.12.3.1. Metodologia................................................................................................................... 202 

4.12.3.2. Critérios e Valores de Avaliação de Impacte................................................................ 203 

4.12.3.3. Análise das Incidências Visuais mais Importantes....................................................... 204 

4.12.3.4. Análise das incidências visuais mais importantes e conclusões.................................. 205 

4.12.4. Conclusões....................................................................................................................... 205 

4.13. Rede Viária Regional e Local.............................................................................................. 207 

4.13.1. Situação Actual ................................................................................................................ 207 

4.13.2. Fluxos de tráfego.............................................................................................................. 211 

4.13.3. Conclusões....................................................................................................................... 214 

4.14. Aspectos Sócio-Económicos............................................................................................... 216 

4.14.1. Enquadramento Geográfico............................................................................................. 216 

4.14.2. População Residente ....................................................................................................... 218 

4.14.2.1. Estrutura etária da população....................................................................................... 220 

4.14.2.2. Distribuição da População por Faixa Etária.................................................................. 221 

4.14.3. Ocupação do Espaço....................................................................................................... 222 

4.14.3.1. Densidade Populacional ............................................................................................... 222 

4.14.4. Estrutura Económica........................................................................................................ 223 

4.14.4.1. Estrutura da População Activa...................................................................................... 223 

4.14.4.2. Estrutura Económica e Estrutura Social ....................................................................... 225 

4.14.5. A importância da indústria extractiva na socio-economia ............................................... 226 

4.14.4.2. Importância da pedreira no contexto da base económica do concelho de Vila Viçosa e 

freguesia de Bencatel................................................................................................................... 232 

4.14.6. Principais Conclusões...................................................................................................... 234 

4.15. Património Arquitectónico e Arqueológico.......................................................................... 235 

4.15.1. Integração Histórico-Administrativa do Concelho de Vila Viçosa.................................... 235 

4.15.2. Património inventariado para o Concelho de Vila Viçosa................................................ 236 

4.15.3. Área do Local em Estudo................................................................................................. 236 

4.16. Ordenamento do Território.................................................................................................. 237 

4.16.1. Ordenamento do Local em Estudo .................................................................................. 237 

4.17. Evolução Previsível do Ambiente na Ausência do Projecto............................................... 241 

5. Identificação, Previsão de impactes ambientais e proposta de medidas de minimização ..... 242 

5.1. Introdução.............................................................................................................................. 242 

5.2. Impactes na Geologia ........................................................................................................... 247 

5.2.1. Previsão e Avaliação de Impactes..................................................................................... 247 

5.2.1.1. Fase de Preparação........................................................................................................ 247 

5.2.1.2. Fase de Exploração ........................................................................................................ 247 

5.2.1.3. Fase de Desactivação/Recuperação.............................................................................. 248 

5.2.2. Medidas de Minimização.................................................................................................... 248 



 CEVALOR – Centro Tecnológico para o Aproveitamento e Valorização das Rochas Ornamentais e Industriais 

EZEQU I E L  FRANC I SCO  A LVES ,  LDA .  

ESTUDO  DE IMPACTE AMBIENTAL – AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA “EL REI Nº2” - Nº 5384                        

5.3. Impactes no Solo................................................................................................................... 249 

5.3.1. Previsão e Avaliação de Impactes..................................................................................... 249 

5.3.1.1. Fase de Preparação e de Exploração ............................................................................ 249 

5.3.1.2. Fase de Desactivação/Recuperação.............................................................................. 250 

5.3.2. Medidas de Minimização.................................................................................................... 251 

5.3.2.1. Fase de Preparação e de Exploração ............................................................................ 251 

5.3.2.2. Fase de Desactivação/Recuperação.............................................................................. 251 

5.4. Impactes no Meio Hídrico ..................................................................................................... 252 

5.4.1. Previsão e Avaliação de Impactes..................................................................................... 252 

5.4.1.1. Fase de Preparação e de Exploração. ........................................................................... 252 

5.4.1.2. Fase de Desactivação/Recuperação.............................................................................. 254 

5.4.2. Medidas de Minimização.................................................................................................... 254 

5.4.2.1. Fase de Preparação e de Exploração ............................................................................ 254 

5.5. Impactes na Ecologia............................................................................................................ 255 

5.5.1. Previsão e Avaliação de Impactes..................................................................................... 255 

5.5.1.1. Fase de Preparação e de Exploração ............................................................................ 256 

5.5.1.2. Fase de Desactivação/Recuperação.............................................................................. 257 

5.5.2. Medidas de Minimização.................................................................................................... 257 

5.5.2.1. Fase de Exploração e Desactivação .............................................................................. 257 

5.6. Impactes no Ambiente Acústico (ruído) e Vibrações............................................................ 258 

5.6.1. Previsão e Avaliação de Impactes..................................................................................... 258 

5.6.1.1. Fase de Preparação e de Exploração ............................................................................ 259 

5.6.1.2. Fase de Desactivação/Recuperação.............................................................................. 260 

5.6.2. Medidas de Minimização.................................................................................................... 261 

5.6.2.1. Fase de Preparação e de Exploração ............................................................................ 261 

5.7. Impactes na Qualidade do ar ................................................................................................ 263 

5.7.1. Previsão e Avaliação de Impactes..................................................................................... 263 

5.7.1.1. Fase de Preparação e de Exploração ............................................................................ 264 

5.7.1.2. Fase de Desactivação/Recuperação.............................................................................. 264 

5.7.2. Medidas de Minimização.................................................................................................... 265 

5.7.2.1. Fase de Preparação e de Exploração ............................................................................ 265 

5.8. Impactes gerados pelos resíduos industriais........................................................................ 266 

5.8.1. Previsão e Avaliação de Impactes..................................................................................... 266 

5.8.2. Medidas de minimização.................................................................................................... 266 

5.8.2.1. Fase de Preparação e de Exploração ............................................................................ 266 

5.9. Impactes na Paisagem.......................................................................................................... 267 

5.9.1. Previsão e Avaliação de Impactes..................................................................................... 267 

5.9.1.1. Fase de Preparação e de Exploração ............................................................................ 268 



 CEVALOR – Centro Tecnológico para o Aproveitamento e Valorização das Rochas Ornamentais e Industriais 

EZEQU I E L  FRANC I SCO  A LVES ,  LDA .  

ESTUDO  DE IMPACTE AMBIENTAL – AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA “EL REI Nº2” - Nº 5384                        

5.9.1.2. Fase de Desactivação/Recuperação.............................................................................. 268 

5.9.2. Medidas de Minimização.................................................................................................... 268 

5.10. Impactes na Circulação Rodoviária .................................................................................... 270 

5.10.1. Previsão e Avaliação de Impactes................................................................................... 270 

5.10.1.1. Fase de Preparação e de Exploração .......................................................................... 270 

5.10.1.2. Fase de Desactivação/Recuperação............................................................................ 270 

5.10.2. Medidas de Minimização.................................................................................................. 270 

5.10.2.1. Fase de Preparação e de Exploração .......................................................................... 270 

5.11. Impactes Sócio-Económicos............................................................................................... 271 

5.11.1. Previsão e Avaliação de Impactes................................................................................... 271 

5.11.1.1. Fase de Preparação e de Exploração .......................................................................... 272 

5.11.1.2. Fase de Desactivação/Recuperação............................................................................ 272 

5.11.2. Medidas de Potenciação.................................................................................................. 273 

5.12. Impactes no Património Cultural ......................................................................................... 274 

5.12.1. Previsão e Avaliação de Impactes................................................................................... 274 

5.12.1.1. Fase de Preparação e de Exploração .......................................................................... 274 

5.12.1.2. Fase de Recuperação................................................................................................... 274 

5.12.2. Medidas de Minimização.................................................................................................. 274 

5.13. Impactes no Ordenamento do Território............................................................................. 276 

5.13.1. Previsão, Avaliação de Impactes e Medidas de Minimização......................................... 276 

5.14. Impactes cumulativos.......................................................................................................... 277 

5.14.1. Ruído e Qualidade do Ar.................................................................................................. 277 

5.14.2. Tráfego ............................................................................................................................. 278 

5.14.3. Paisagem.......................................................................................................................... 278 

5.14.4. Aspectos Sócio-económicos............................................................................................ 279 

6. Avaliação Global de Impactes.................................................................................................. 280 

7. Lacunas Técnicas e de Informação ......................................................................................... 282 

8. Monitorização ........................................................................................................................... 283 

8.1. Plano Geral de Monitorização para as Poeiras (PM10) – PGM1......................................... 285 

8.2. Plano Geral de Monitorização para o Ruído – PGM 2 ......................................................... 289 

8.3. Plano Geral de Monitorização para a Gestão de Resíduos –  PGM 3................................. 292 

8.4. Plano Geral para a Implementação das Medidas de Recuperação Paisagística – PGM 4. 293 

8.5. Síntese .................................................................................................................................. 294 

9. Conclusão................................................................................................................................. 295 

10. Bibliografia.............................................................................................................................. 298 

 



 CEVALOR – Centro Tecnológico para o Aproveitamento e Valorização das Rochas Ornamentais e Industriais 

EZEQU I E L  FRANC I SCO  A LVES ,  LDA .  

ESTUDO  DE IMPACTE AMBIENTAL – AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA “EL REI Nº2” - Nº 5384                        

 

ANEXOSANEXOSANEXOSANEXOS    

� Relatório de Medição de Poeiras (PM10) 

� Estudo Arqueológico 

 

Peças DesenhadasPeças DesenhadasPeças DesenhadasPeças Desenhadas    

� Planta de Localização 

� Planta de Condicionantes 

� Planta de Ordenamento 

� Carta Hipsométrica 

� Carta de Declives 

� Carta de Festos e Talvegues 

� Carta de Orientação de Encostas 

� Carta Síntese 

� Carta de Análise Visual 

� Levantamento Topográfico 

� Planta da Previsão da Lavra – 3 anos 

� Planta da Previsão da Lavra – 15 anos 

� Planta da Previsão da Lavra – 30 Anos 

� Planta da Previsão da Lavra Final  

� Plano Geral de Recuperação 

 

 



 CEVALOR – Centro Tecnológico para o Aproveitamento e Valorização das Rochas Ornamentais e Industriais 

EZEQU I E L  FRANC I SCO  A LVES ,  LDA .  

ESTUDO  DE IMPACTE AMBIENTAL – AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA “EL REI Nº2” - Nº 5384                       8/300 

1. INTRODUÇÃO 

O Ambiente representa o conjunto dos sistemas físicos, químicos, biológicos e suas relações, 

bem como a sua ligação com os factores económicos, sociais e culturais que tenham efeito 

directo ou indirecto, a curto, médio ou longo prazo, sobre os seres vivos e sobre a qualidade de 

vida do Homem.  

Aliado ao Ambiente encontra-se o Ordenamento do Território, um instrumento para a 

organização do espaço biofísico, que tem como objectivos o uso e a transformação do 

território, de acordo com as suas capacidades, vocações e condicionantes, bem como a 

permanência dos valores de equilíbrio biológico e de estabilidade geológica, numa perspectiva 

de aumento da sua capacidade de qualidade e suporte de vida. 

Estas são definições de crucial importância, devendo ser tomadas medidas sempre que 

ocorram novas alterações, tais como planos, projectos, trabalhos ou acções que possam 

afectar o ambiente, o território e/ou a qualidade de vida dos cidadãos. Estas “modificações” 

devem respeitar as preocupações e a legislação em vigor no que concerne à qualidade do 

Ambiente e ao correcto Ordenamento do Território. 

A Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é um instrumento preventivo da política de ambiente e 

do ordenamento do território que permite assegurar que as prováveis consequências sobre o 

ambiente decorrentes da implementação de projecto sejam analisadas e tomadas em 

consideração no seu processo de aprovação. As implicações ambientais são encaradas de 

uma forma global, contemplando os efeitos biofísicos, culturais e socio-económicos, de modo a 

que a decisão final se baseie numa avaliação sistemática integrada.  

O principal objectivo da AIA é fornecer aos decisores informação sobre as implicações 

ambientais significativas de determinadas acções propostas, bem como sugerir modificações 

da acção, com vista à eliminação ou minimização dos impactes negativos inevitáveis e 

potenciação dos impactes positivos, antes da decisão ser tomada. 

A AIA torna-se, assim, numa ferramenta para promover o desenvolvimento sustentável, através 

da gestão equilibrada dos recursos naturais, assegurando a protecção da qualidade do 

ambiente e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida do Homem. 
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O processo de AIA compreende: 

� A elaboração de um Estudo de Impacte Ambiental (EIA), da responsabilidade do 

proponente; 

� A condução do processo de AIA, da responsabilidade do Ministério do Ambiente, do 

Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional (MAOTDR). 

 

Um EIA consiste num documento elaborado pelo ou a mando do proponente, que corresponde 

a uma das primeiras etapas da AIA. Este estudo base contém uma descrição sumária do 

projecto, a identificação e avaliação dos impactes prováveis, positivos e negativos, que a 

realização do projecto poderá ter no ambiente, a evolução previsível da situação de facto sem 

a realização do projecto, as medidas de gestão ambiental destinadas a evitar, minimizar ou 

compensar os impactes negativos esperados e um resumo não técnico destas informações. 

O principal objectivo do EIA é a caracterização e a apresentação técnica de todos os impactes 

significativos do projecto, sejam eles negativos ou positivos, resultantes da laboração de um 

projecto, bem como a exposição de todas as medidas relevantes que visem evitar, minimizar 

ou compensar os impactes negativos identificados. 

A elaboração do EIA, da responsabilidade do proponente, deve ocorrer em fases precoces do 

desenvolvimento do projecto, especialmente nas fases de estudo prévio ou de anteprojecto, o 

presente estudo refere-se a um projecto de execução. 

Este Estudo de Impacte Ambiental (EIA) foi efectuado a mando da empresa EZEQUIEL 

FRANCISCO ALVES, LDA. (EFA, LDA), que adquiriu recentemente a propriedade alvo da presente 

análise. A aquisição desta propriedade pela EFA, Lda., está principalmente relacionada com a 

existência de grandes quantidades mármore no seu subsolo, como o comprova a existência de 

4 pedreiras licenciadas no seu interior (até aqui exploradas por empresas distintas) e de 

cavidades/pesquisas e aterros de superfície que nunca foram licenciados. Actualmente, após a 

aquisição de toda a propriedade e a transmissão das licenças das pedreiras dos antigos 

exploradores para o actual, a empresa confrontou-se com a situação de que as áreas 

licenciadas (superfície) das actuais pedreiras são, de forma individualizada, muito pequenas 

face à profundidade que as pedreiras já atingiram. É assim necessário e urgente, no sentido de 

viabilizar a exploração, anexar outros terrenos, contíguos, às actuais áreas licenciadas. 

A necessidade de ampliar as pedreiras existentes, de instalar um Centro de Produção que irá 

beneficiar os blocos extraídos (preparação primária no sentido de serem encaminhados para 

corte e serragem), abrir novas frentes de desmonte e/ou modelar zonas anteriormente 
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intervencionadas por escombreiras e cavidades, vai conduzir a uma reorganização total do 

espaço, neste sentido a empresa optou por efectuar um projecto único, agrupando as pedreiras 

existentes na área, e abdicar de alguns licenciamentos (nº 5387, nº5457 e nº 5472) de forma a 

concentrar toda a actividade extractiva na pedreira El Rei nº 2, que será assim ampliada, e 

sujeitar-se a uma Avaliação de Impacte Ambiental para toda a zona já intervencionada e a 

intervencionar. O projecto dominar-se-á desta forma de Ampliação da pedreira El Rei nº 2 nº 

53841..  

A área licenciada das 4 pedreiras registadas ronda os ± 172.177 m2, dispersas no interior dos 

260 665 m2 da propriedade (conforme se pode observar na figura 1.1.). O proponente pretende 

a curto prazo fundir e alargar as actuais pedreiras e abrir novas zonas de exploração conforme 

está descrito no Plano de Lavra (PL). Assim, este EIA irá estudar/avaliar toda a área, de forma 

integrada, considerando a solicitação de um licenciamento único para toda a área da Pedreira 

“El Rei n.º 2” (que irá abranger todas as áreas já intervencionadas pela actividade extractiva e 

abarcar outras que nunca estiveram afectas a esta actividade mas que estão actualmente 

degradadas e sem qualquer tipo de actividade). Este projecto reveste-se assim de um interesse 

acrescido, uma vez que irá existir uma beneficiação/reactivação deste espaço onde a função 

industrial se encontra, já há algum tempo, abandonada. 

 

Figura 1.1. Esquema da propriedade da EFA, Lda., que é alvo do presente EIA, com a 

identificação das pedreiras licenciadas. 

 

                                                           
1 A escolha desta pedreira tem a ver com o simples facto de ser a pedreira que detém maior área 

licenciada 

5387

5384

5457
5472

    

5387 5384 5457 5472 

 

Legenda: 

Terrenos sem pedreiras 

Pedreiras 
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Espera-se que este documento permita a análise do projecto de ampliação da pedreira El Rei 

nº 2, bem como a caracterização da situação de referência da zona em causa e análise de 

potenciais impactes ambientais negativos que possam ser impeditivos ao licenciamento do 

empreendimento em causa.  

 

1.1. ENQUADRAMENTO LEGAL  

O presente estudo foi elaborado com o propósito de dar cumprimento à legislação em vigor 

sobre Avaliação de Impacte Ambiental, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de 

Novembro, que se refere ao regime jurídico da avaliação do impacte ambiental dos projectos 

públicos e privados susceptíveis de produzirem efeitos significativos no ambiente, 

regulamentado através da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 

Sublinhe-se que a Avaliação de Impacte Ambiental tem o seguinte enquadramento legal: 

� Lei n.º 11/87, de 7 de Abril (Lei de Bases do Ambiente) – define as bases da política de 

ambiente. 

� Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril – publica as normas técnicas respeitantes à 

elaboração de um EIA. 

� Despacho n.º 11874/2001, de 5 de Junho – definição, por parte do Instituto de 

Promoção Ambiental (actualmente Instituto do Ambiente) das aplicações informáticas 

dos ficheiros, que o proponente fica obrigado a entregar ao Instituto, contendo as peças 

escritas e desenhadas das diferentes fases da avaliação de impacte ambiental, para 

divulgação na Internet. 

� Portaria n.º 123/2002, de 8 de Fevereiro – define a composição e o modo de 

funcionamento e regulamenta a competência do Conselho Consultivo de Avaliação de 

Impacte Ambiental, criado pelo artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio. 

� Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro – introduz algumas alterações no Decreto-

Lei n.º 69/200, de 3 de Maio (AIA). 

� Portaria n.º 1257/2005, de 2 de Dezembro – Revê a afectação das taxas constantes da 

Portaria n.º 1182/2000, de 18 de Dezembro em matéria de consulta pública, bem como 

procede à actualização dos valores das taxas a cobrar, no âmbito do procedimento de 

AIA. 
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� Declaração de rectificação n.º 2/2006, de 2 de Janeiro – rectifica algumas inexactidões 

constantes no Decreto-Lei n.º 197/2005, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 

214, de 8 de Novembro de 2005. 

 

1.2. ENQUADRAMENTO DO PROJECTO 

a) Entidade Licenciadora 

A entidade licenciadora do projecto sujeito a procedimento de AIA é, nos termos da alínea b) 

do n.º 2 do artigo 2º do Decreto-Lei 270/2001, de 6 de Outubro, a Direcção Regional da 

Economia do Alentejo. 

 

b) Autoridade de AIA 

A autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é a Agência Portuguesa de Ambiente 

(APA) (anterior Instituto do Ambiente – (IA)), nos termos da alínea a) do ponto 1 do Artigo 7º do 

Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio, republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005 de 8 de 

Novembro. 

 

c) Identificação do Proponente 

O proponente designa-se por EZEQUIEL FRANCISCO ALVES, LDA., possui sede social na Rua 

capitão Américo dos Santos, nº 48 Morelena 2.715 – 024 Pêro Pinheiro. Os seus números de 

telefone, fax e correio electrónico são, respectivamente 219.279.797 e 219.279.705, e-mail: 

efa.lda@mail.telepac.pt. O número de contribuinte é o 502.267.844. 

A empresa proponente do presente estudo é uma das empresas de maior referência dos 

Mármores Portugueses e em especial da região Alentejo, onde possui várias pedreiras de 

mármore (para além destas que fazem parte do presente estudo), esta empresa está presente 

neste sector há cerca de três décadas, sempre com uma postura de pró-actividade a nível das 

Melhores Técnicas Disponíveis (MTD’s) e Produções Mais Limpas (PML’s), de forma a 

acrescentar sempre mais valor acrescentado ao seu produto final (mármore). Da mesma forma 

nunca descurou que acrescentar formação ao seu capital humano é imprescindível para a 

competitividade da empresa. Assim poder-se-á afirmar que a EFA, Lda., actualmente é uma 

das empresas em muito responsável pela divulgação e promoção dos mármores Portugueses 

em todo o mundo. 
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Os terrenos que se pretende que venham a ser afectos à actividade extractiva de mármore 

estão inscritos em três prédios rústicos, com a matriz cadastral de Vila Viçosa, sob os artigos 

24, 44 e 46, todos da secção F. Os terreno localizam-se na Freguesia de Bencatel, Concelho 

de Vila Viçosa, Distrito de Évora, no interior da Área Cativa da Zona dos Mármores mais 

concretamente na Unidade de Ordenamento da Lagoa (UNOR 4), conforme definido no Plano 

de Ordenamento da Zona dos Mármores (PROZOM) 

 

d) Identificação do autor do estudo 

Os estudos técnicos de suporte ao projecto e ao EIA foram elaborados pelo CEVALOR – 

Centro Tecnológico para o Aproveitamento e Valorização das Rochas Ornamentais e 

Industriais, com sede na Estrada Nacional N.º 4, Km.158, 7150-999 Borba. Os números de 

Telefone e Fax são respectivamente: 268.891.510 e 268.891.529. 

 

e) Identificação do projecto 

O presente documento técnico consiste num Estudo de Impacte Ambiental (EIA) para uma área 

onde já existem pedreiras licenciadas. Uma vez que toda a propriedade possui 4 pedreiras 

licenciadas no seu interior com uma área de ± 172.177 m2 é intenção do proponente que um 

dos licenciamentos se mantenha (a pedreira de maiores dimensões) vindo a incluir os outros 

três de menor área e os terrenos contíguos. O projecto denominar-se-á assim de “Ampliação 

da Pedreira El Rei nº 2”. 

Os licenciamentos das 4 pedreiras existentes já estão em nome da EFA, Lda. (uma vez que foi 

requerida a transmissão das licenças e este pedido foi deferido pela DRE Alentejo em altura 

própria). A razão do projecto prende-se principalmente pelas actuais áreas licenciadas das 

pedreiras já terem sido extravasadas nalguns limites e ser impossível dar continuidade às 

actuais pedreiras com as actuais áreas licenciadas, assim a revitalização/recuperação destas 

pedreiras para a actividade extractiva passa pela ampliação das actuais áreas de superfície, e 

anexação/junção das actuais áreas de corta das pedreiras. 

Perante tais condicionalismos a empresa propôs-se a avançar para um projecto de exploração 

integrado, onde serão inseridas as três pedreiras de menores dimensões e a anexação de 

outros terrenos contíguos (afectando-os à actividade extractiva, o que irá permitir e viabilizar a 

continuação da actividade no local), passando a haver um único licenciamento para toda a 

área. Para tal a empresa optou por manter o licenciamento da maior pedreira (Pedreira El Rei 
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nº 2) e efectuar uma ampliação ao actual licenciamento para todos os terrenos a que o projecto 

se reporta. 

 

Área da propriedade (m2)        260 665 

Área actualmente licenciada para a actividade extractiva (m2)            ± 172.177 

Área actualmente licenciada da pedreira El Rei nº2 (m2)    110 895 

Área de ampliação (m2)        149 770 

Área actual da Pedreira El Rei 2 + área de ampliação (m2)   260 665 

 

Embora todos os terrenos alvo do presente estudo estejam inseridos em área extractiva de 

acordo com o Plano Director Municipal (PDM) de Vila Viçosa, uma vez que a área da pedreira 

El Rei nº 2, após o licenciamento da ampliação passe a ser de 260 665 m2, é necessário 

proceder ao cumprimento da legislação actualmente em vigor de Avaliação de Impacte 

Ambiental (AIA). E uma vez que a área da pedreira é superior a 25 ha, este projecto terá de ser 

objecto de AIA, de acordo com o ponto 18 do anexo I do Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio, 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005 de 8 de Novembro. 

Os terrenos alvo do presente estudo estão inseridos na “Área Cativa de Estremoz – Borba – 

Vila Viçosa” definida pela Portaria n.º 441/90, de 15 de Junho e regulamentada pelo Plano 

Regional de Ordenamento da Zona dos Mármores (PROZOM2), localizando-se na Unidade de 

Ordenamento 4 (UNOR4) – Lagoa.  

A matéria-prima alvo de exploração é um mármore de cor creme e creme rosado, para fins 

ornamentais, que irá destinar-se essencialmente à produção de blocos. Os blocos serão 

                                                           
a) Garantir a exploração racional do mármore; 

b) Proteger e valorizar outros recursos naturais, com especial relevância para os recursos hídricos, solo agrícola e estruturas 

ecológicas; 

c) Reorganizar as redes internas de infra-estruturas e acessibilidade e respectiva articulação; 

d) Garantir o adequado aproveitamento de desperdícios e subprodutos resultantes da exploração; 

e) Fomentar a recuperação progressiva da zona afectada; 

f) Definir usos e actividades alternativas mediante um adequado zonamento e estabelecimento de normas de utilização do espaço, 

em articulação com as propostas municipais de ordenamento do território, conjugando a importância da actividade extractiva com 

as demais actividades económicas e a valorização ambiental da zona.” (PROZOM - Relatório-Síntese). 

O PROZOM definiu Unidades de Ordenamento (UNOR), que constituem zonas diversificadas e complementares no que diz 

respeito ao uso, funções e actividades, e que deverão ser objecto de um ordenamento específico. 

As UNOR´s foram concebidas de forma a que cada uma delas funcione como uma entidade “auto-suficiente”, constituindo uma 

unidade de gestão, planeamento e programação de investimento. 
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comercializados preferencialmente para o mercado externo, nomeadamente Itália e Espanha, 

havendo no entanto uma parte que será comercializada no mercado interno. 

De acordo com os meios disponíveis, no que diz respeito a equipamentos e recursos humanos, 

bem como a experiência adquirida pela empresa proponente do presente estudo, estima-se 

que possa vir a ser implementada na pedreira uma capacidade extractiva média de cerca de  

14.000 m3/ano, tendo em conta que haverá várias frentes de desmonte em simultâneo 

(resultado das actuais pedreiras abertas que irão permitir este tipo de lavra). 

A taxa de rendimento médio para a exploração, foi calculada em função dos rendimentos das 

actuais pedreiras existentes no local e nas pedreiras da região, em que os valores rondam os 

20% (no entanto deverá ter-se em consideração que os primeiros 3 pisos, são sempre mais 

alterados e fracturados que os seguintes, assim estimou-se que a taxa de rendimento varie 

entre os 5% e os 15% nos primeiros 3 pisos, a partir do 4 piso então atinja os 20%) perante 

estas condições a produção comercial média anual prevista será da ordem dos 2 800 m3/ano. 

Os valores apontados para a vida útil da exploração são apenas uma estimativa, que poderão 

ser susceptíveis a flutuações de acordo com o ritmo de exploração no futuro, dependendo este 

de factores naturais, tecnológicos e de evolução dos mercados.  

 
Tabela 1.2.1 – Reservas exploráveis e comerciais para toda a área da Pedreira “El Rei 2”. 

Reservas exploráveis Reservas Comerciais totais  Volume estéril 

982 374,05 m3 123 860,65 m3 858 513,4 m3 

 

 

1.3. ENQUADRAMENTO REGIONAL 

A área em estudo localiza-se numa área estritamente industrial, onde as pedreiras de mármore 

são uma constante, maioritariamente com fins ornamentais. Os terrenos alvo do presente 

estudo localizam-se em pleno coração da área cativa para exploração de mármores, da região 

de Estremoz – Borba - Vila viçosa e  pelo PROZOM (a elaboração do PROZOM iniciou-se com 

o  Decreto - Lei n.º 176-A/88, de 18 de Maio, com as alterações introduzidas pelos Decretos - 

Lei n.º 367/90, de 26 de Novembro, 249/94, de 12 de Outubro, 390/95, de 20 de Novembro, 

tendo sido o seu conteúdo posteriormente adaptado ao Decreto - Lei n º 380/99 de 22 de 

Setembro). 

O PROZOM abrange a totalidade dos concelhos de Alandroal, Borba, Estremoz e Vila Viçosa, 

com uma área de cerca de 140 000 hectares, onde se inclui a denominada "Área Cativa" para 

exploração de mármores, com cerca de 15 000 hectares. 
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A "Área Cativa" da Região de Borba - Estremoz - Vila Viçosa, instituída pela Portaria 441/90 do 

Ministério da Indústria e Energia, constitui uma zona com características excepcionais de 

exploração mineral, cuja definição resultou da localização deste recurso primordial e da 

expressão que adquire no contexto económico da região e do país. Esta zona constitui um 

polígono cujos vértices são definidos por dezoito marcos geodésicos. 

Assim, a área de estudo no presente EIA refere-se à zona de afectação do projecto (ampliação 

de uma pedreira de mármore com fins ornamentais), inserida num contexto mais amplo, devido 

à existência de um local perfeitamente demarcado como de cariz industrial, afecta à exploração 

deste importante recurso natural, não renovável, que é o mármore. De facto, nesta área a 

intervenção humana é bastante significativa, devido à existência de um núcleo de exploração 

bastante activo com várias pedreiras de extracção de mármore em laboração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3.1 – Enquadramento Regional do concelho de Vila Viçosa (Fonte: http://snig.igeo.pt) (s/escala). 
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Figura 1.3.2 – Foto aérea do local em análise, com o limite administrativo da freguesia de Bencatel, com 

a localização aproximada da Pedreira “El Rei n.º 2”, sem escala (Fonte: Instituto Geográfico do Exército 

– IGEOE). 

 

A área em estudo encontra-se localizada na Unidade de Ordenamento da Lagoa (UNOR3 4) 

em área prioritária para exploração definida no PROZOM cuja elaboração foi definida pela 

Resolução do Concelho de Ministros nº 86/94 de 21 de Setembro. 

 

 

 

 
                                                           
3 UNOR (Unidade de Ordenamento) - área que, pela sua complementaridade em matéria de exploração 

do recurso mármore, requer uma abordagem integrada e de conjunto, nomeadamente através de um 

estudo global com vista a estabelecer o respectivo ordenamento, identificar as áreas a sujeitar a um 

planeamento mais detalhado (Plano de Pormenor) e a estabelecer princípios e regras para esse nível de 

planeamento. 
 

Localização 
aproximada 
da Pedreira 
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Figura 1.3.3. Localização da área em estudo inserida no Plano Regional de Ordenamento do Território 
da Zona dos Mármores (PROZOM) UNOR 4. 

 

 

Quadro 1.3.1. -Características gerais das UNOR´s. 

 

 UNIDADES DE ORDENAMENTO (UNOR) 

1 2 3 4 5 

CARACTERÍSTICAS  
Estremoz 

Borba/ 
B.Branco 
/Ruivina 

 
Vigária 

 
Lagoa 

 
Pardais 

TOTAL 

Concelho Estremoz Borba V. Viçosa V. Viçosa V. Viçosa - 

Área da UNOR (ha) 494 976 310 1 232 413 3 425 

AE (ha) 397 676 220 535 229 2 057 

ADC (ha) 53 108 92 287 160 700 

Pedreiras licenciadas (DRE-ALENTEJO, 1998) 24 39 28 77 25 193 

Produção de blocos/ano (m3) 21 000  33 200 45 300 72 400 50 800 222 700 

Produção de escombros/ano (m3) 140 000  221 400 302 300 482 700 338 700 1 485 100 
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Figura 1.3.4. – Extracto da Carta Militar n.º 440 com a localização da área em estudo, Pedreira “El Rei 

n.º 2”, à escala 1/25.000. 

 

A ampliação da pedreira El Rei nº 2 abrangerá três prédios rústicos, que estão inscritos na 

matriz cadastral de Vila Viçosa, sob os artigos 24, 44 e 46, todos da secção F, cujo proprietário 

é Ezequiel Francisco Alves, Lda. 

Os terrenos, inseridos no núcleo extractivo, confrontam a Sul, em toda a sua extensão, com o 

caminho público que dá acesso ao núcleo da Lagoa e a Oeste com a Estrada Nacional nº 254 

que liga Vila Viçosa a Bencatel. Por se encontrar no interior de um núcleo extractivo, a área em 

estudo encontra-se nas imediações das pedreiras exploradas por Manuel Baleia Leitão, Lda, 

Icalva, Lda e Bencamármores, Lda, todas situadas a sul. 

A área situa-se a cerca de 3 Km a Sudoeste de Vila Viçosa e a cerca de 1 Km a Nordeste de 

Bencatel. 

 

1 km 
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Figura 1.3.5. Localização da área que se pretende licenciar implantada sobre o excerto da Planta de 

Cadastro. 

 

Situação Actual da área de Estudo 

A área de estudo definida neste trabalho como Pedreira El-Rei nº 2, (área actualmente 

licenciada + área de ampliação - 260.665 m2) é constituída, para além da pedreira que irá 

manter o licenciamento, por 3 pedreiras já licenciadas, por locais onde existiram pesquisas e 

aterros abandonados e ainda por parcelas de terrenos sem qualquer actividade e em estado 

avançado de abandonamento. Perante o passivo ambiental (resultante de pesquisas 

anárquicas) existente e dissonante de uma paisagem industrial, e sabendo a empresa 

proponente do presente EIA que quanto maior seja a área de uma pedreira4 maiores também 

são as hipóteses de viabilizar a vida útil, (uma vez que haverá várias frentes de desmonte em 

simultâneo), é assim opção da empresa ampliar a pedreira El Rei nº 2, anexando as actuais 

pedreiras e os terrenos envolventes ao actual licenciamento. Com este empreendimento a EFA 

Lda.,.pretende no mais curto prazo possível explorar uma pedreira com um único 

                                                           

4 Decreto-Lei n.º 270/2001 de 6 de Outubro, Capitulo I; Disposições gerais - Artigo 2.º Definições - Alínea 
k) «Pedreira» - conjunto formado pela área de extracção e zonas de defesa, pelos depósitos de massas 
minerais extraídas, estéreis e terras removidas e, bem assim, pelos seus anexos; 
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licenciamento, com o zonamento mais adequado, numa zona de tipicamente industrial (grande 

pedreira). A empresa proponente pretende também englobar neste licenciamento todo o 

passivo ambiental existente na área (pesquisas abandonadas, aterros, e outros elementos 

estranhos á actividade extractiva.). Os objectivos que se pretendem atingir são os seguintes: 

1º Objectivo da empresa exploradora é explorar o recurso de forma sustentada e daí 

retirar lucros; 

2º Dotar o espaço à actividade que para ela está vocacionada; 

3º Objectivo é preparar a exploração (em fase de exploração) para quando finalizar a 

actividade extractiva poderem ser implementadas as acções de recuperação 

paisagísticas de forma menos onerosa e mais eficaz.  

Na figura seguinte apresenta-se um zonamento da área em estudo, com a distribuição dos 

vários elementos existentes actualmente na área em estudo. 
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Figura 1.3.6.– Levantamento topográfico com 

fotos da situação actual. 
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1.4. METODOLOGIA DO EIA 

Concretamente, a principal finalidade deste EIA, como anteriormente referido, é analisar um 

projecto de ampliação de uma pedreira de mármore (“EL Rei nº2” – nº 5384) que actualmente 

possui uma área licenciada de cerca de 11 ha e que agora pretende ampliar em cerca de + 

15ha o que irá perfazer uma área de cerca de 26ha, tendo por base as características de 

construção, exploração/funcionamento e encerramento, a caracterização da situação de 

referência do local e a análise de potenciais impactes ambientais negativos. 

De forma a abordar cada uma das vertentes do EIA, a equipa técnica adoptou a seguinte 

metodologia: 

 

� Caracterização da situação de referência (estado actual da qualidade do ambiente), 

através da análise de relevância para a determinação dos descritores ambientais mais 

afectados;  

� Descrição detalhada do projecto e das suas características funcionais, nas fases de 

construção, exploração/funcionamento e encerramento;  

� Projecção da evolução futura (após a implantação do empreendimento – ampliação da 

pedreira El Rei 2);  

� Identificação e caracterização dos impactes positivos e negativos resultantes do 

projecto;  

� Avaliação desses mesmos impactes;  

� Proposta de medidas de minimização para os impactes identificados;  

� Apresentação de um plano de monitorização de modo a minimizar os impactes e a traçar 

novas medidas de actuação para uma correcta gestão ambiental da área. 

 

Ou seja, serão analisados os impactes resultantes da implementação do empreendimento, bem 

como elaborada uma avaliação global de forma a evidenciar os impactes do mesmo, referindo 

os remanescentes (irrecuperáveis) após a implementação das medidas de minimização 

propostas.  
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O esquema seguinte apresenta, de uma forma que pretende ser simples e clara, a metodologia 

seguida neste estudo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4.1 – Metodologia adoptada na elaboração do EIA. 

 

Definição das Acções do Projecto 

Com base na informação fornecida pelo proponente (“EZEQUIEL FRANCISCO ALVES, LDA.”) bem 

como na bibliografia disponível sobre o local e a região envolvente, foram definidas e 

caracterizadas, de um modo sucinto, as principais acções do projecto para as três fases em 

estudo (construção, exploração/funcionamento e encerramento), de modo a associar a cada 

acção os impactes previstos e a sua caracterização, bem como as respectivas medidas de 

mitigação.  

MONITORIZAÇÃO 

AVALIAÇÃO GLOBAL DE IMPACTES 

PREDIÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES 
POSITIVOS E NEGATIVOS 

CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO 
ACTUAL DO AMBIENTE 

DESCRIÇÃO DO PROJECTO E SUAS 
CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

PROJECÇÃO DA EVOLUÇÃO FUTURA 
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Estas acções foram estabelecidas segundo os conceitos e as ocorrências normais no plano de 

construção, operação e encerramento do projecto, tendo em vista as que frequentemente 

acarretam afectações, quer directas, quer indirectas e/ou induzidas, no meio envolvente. 

 

Análise de Relevância 

A Análise de Relevância corresponde, na sua abordagem inicial, à fase de “Scooping”, na qual, 

com base nas acções de projecto definidas e na caracterização preliminar da situação de 

referência, se procedeu a um breve levantamento dos descritores ambientais potencialmente 

mais afectados, resultantes quer directamente da implantação do projecto, quer indirectamente 

através da afectação de outros descritores. Esta análise permite atingir, de forma correcta, o 

nível adequado de abordagem técnica necessária à análise de cada descritor considerado. 

Embora não exista um capítulo específico deste ponto, a análise de relevância encontra-se 

subjacente à definição do conjunto de descritores ambientais abrangidos neste estudo. 

 

Caracterização da Situação de Referência 

Esta fase do EIA tem como finalidade caracterizar e seleccionar os principais descritores 

biofísicos, sócio-económicos, patrimoniais e culturais identificados, com uma influência mais 

directa em toda a zona de inserção do projecto. 

Para tal, foi efectuado um levantamento preliminar da informação existente e disponível, sobre 

o ambiente da região e sobre o projecto, nomeadamente em bibliografia existente, em 

documentação disponibilizada pela autarquia ou em visitas ao local. Com base nesta 

informação preliminar e atendendo à caracterização das acções de projecto, procedeu-se a 

uma análise de relevância preliminar de modo a determinar quais os descritores cujos impactes 

mais significativos justificam uma análise mais minuciosa, nomeadamente, o aprofundamento 

da sua caracterização da situação actual. 

 

Identificação e Caracterização de Impactes 

Nesta etapa procedeu-se à identificação e caracterização dos impactes positivos e negativos 

resultantes da implementação do projecto. A metodologia adoptada teve em consideração o 

tipo de factores que, em cada uma das fases do projecto, é responsável pela ocorrência dos 

impactes identificados. Deste modo, com base nas características do projecto, a identificação e 
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caracterização dos impactes ambientais foi diferenciada em fase de construção, fase de 

exploração/funcionamento e fase de encerramento. 

 

Avaliação de Impactes 

Nesta etapa serão avaliados os impactes através da definição de limiares que permitam a sua 

avaliação. Estas categorias relativas resultam da análise dos peritos sectoriais e da 

comparação com valores disponíveis na literatura (quando disponíveis), obtendo-se assim uma 

relação entre os valores reais e esta categorização de impactes passíveis de afectarem 

significativamente a qualidade do ambiente e/ou da vida. 

Esta avaliação permite classificar os impactes, em diferentes tipologias como: 

� Natureza do impacte (adverso/benéfico); 

� Fase de ocorrência do impacte (construção, exploração/funcionamento, encerramento); 

� Carácter do impacte (temporário/ permanente); 

� Tipo de impacte (Directo/Indirecto). 

 

Medidas de Minimização 

Para os impactes negativos de maior magnitude, identificar-se-ão possíveis acções 

minimizadoras, mitigadoras ou compensatórias. Em qualquer dos casos, os impactes 

identificados deverão ser devidamente ponderados, para uma implementação de medidas 

preventivas adequadas, que garantam níveis de impacte reduzidos, ou mesmo nulos, e para 

que se atinjam limiares aceitáveis, em qualquer uma das fases da actividade extractiva. 

 

Apresentação de Resultados 

O EIA é constituído por dois volumes separados: 

� Relatório síntese de EIA; 

� Resumo não Técnico; 
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1.5. EQUIPA TÉCNICA E PERÍODO DE EXECUÇÃO 

 

Nome Qualificação profissional Descritor elaborado 

Natália Saúde  Técnica de Ambiente* Coordenação 

   

Ana Machuco Licenciada em Ciências do Ambiente Ambiente Acústico e Fauna 

António Pliz Licenciado em Arquitectura Paisagística PARP e Análise e Descrição 
Paisagística 

João Pedro Augusto Técnico de SHST Ambiente Acústico 

João Gabriel Saúde Licenciado em Engenharia Geológica Geologia e Plano de Lavra 

Filomena Dores Licenciada em Engenharia de Minas Plano de Lavra e Descrição do 
Projecto 

Mónica Mendes Licenciada em Engenharia do Ambiente 

Topografia e Sismicidade, Gestão 
de Resíduos, Rede Viária Regional 
e Local, Sócio - Economia e 
Resumo Não Técnico. 

Nuno Bonito Licenciado em Engenharia Biofísica 

Solos e Capacidade de Uso, Clima 
e Meteorologia, Meio Hídrico, Flora 
e Vegetação e Ordenamento do 
Território 

Lizeta Coxixo Administrativa Edição de Texto 

   

Instituto do Ambiente  -- Medições de Poeiras (PM10) 

ZEPHYROS, Investigação, 
Conservação, Restauro 
em Arqueologia, Lda. 

-- 
Património Arquitectónico e 
Arqueológico. 

* Detém o curso Avançado para Auditores SGA (ISO 14001) - LAC E M S, aprovado pelo IEMA - 

“Advanced E M S Auditing Course for Quality & Environmental Professionals” IEMA (Institute of 

Environmental Management & Assessment) Approved GEN 3.0, Certificate 

SGS/ICS/EM4/504857/P/5369 (2003). 

 

A elaboração do presente trabalho decorreu entre Dezembro de 2006 a Julho de 2007. 
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2. OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

2.1. DESCRIÇÃO DOS OBJECTIVOS E DA NECESSIDADE DO PROJECTO 

Um dos factores de decisão para se avançar para o projecto de ampliação para Pedreira “El 

Rei n.º 2”, foi a necessidade da empresa exploradora passar a dispor de área suficiente para 

que possa desenvolver a pedreira e albergar todos o anexos desta5 no interior da futura área 

licenciada, conforme o estipula o Decreto Lei 270/2001, e ao mesmo tempo inserir neste 

licenciamento único as áreas degradadas existentes e as áreas das outras três pedreiras já 

licenciadas mas que atingiram os limites das respectivas áreas. Finalmente o projecto também 

fez questão de que os objectivos e as normas orientadoras do PROZOM fossem consideradas: 

“Uma forma de incrementar o alargamento e aumento de escala dos planos de lavra é a 

elaboração de Planos de Lavra Comuns ou Planos Integrados de Exploração e Recuperação 

Paisagística, permitindo a integração das técnicas a utilizar, com repercussões no 

aproveitamento racional do jazigo, bem como nos planos de fecho, de recuperação 

paisagística, etc. 

Pretende-se assim promover: 

� Exploração racional e aproveitamento do recurso mármore; 

� Reforço dos factores dinâmicos de competitividade da fileira dos mármores; 

� Recuperação progressiva da zona afectada incluindo a recuperação paisagística do 

conjunto das explorações” fonte PROZOM. 

 

Por outro lado interessa considerar os objectivos concretos do projecto, nomeadamente: 

� Passar a possuir um único licenciamento para toda a área da propriedade; 

� A ampliação da pedreira El Rei nº2 anulará os licenciamentos das 3 pedreiras e assim 

naturalmente as áreas intervencionadas fora da área licenciada passarão a estar 

licenciadas; 

                                                           
5 Artigo 2.º Definições -a) «Anexos de pedreira» - instalações e oficinas para serviços integrantes ou 
auxiliares de exploração de massas minerais e exclusivamente afectos àquela, nomeadamente as 
oficinas para a manutenção dos meios mecânicos utilizados, as instalações para acondicionamento das 
substâncias extraídas, para os serviços de apoio imprescindíveis aos trabalhadores, bem como os 
estabelecimentos de indústria extractiva;  
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� Iniciar a fusão/ligação de todas as pedreiras (de forma a ter várias frentes de desmonte 

em simultâneo e anexar os terrenos contíguos e assim vir a criar uma grande pedreira, o 

que irá permitir que a jazida seja melhor explorada e acrescentar mais valor ao mármore; 

� Ampliar a área extractiva em cerca de mais 15ha, o que irá permitir a revitalização das 

áreas actualmente abandonadas, passando a área extractiva a ser de 26ha; 

� Com o licenciamento da ampliação da pedreira estarão reunidas as condições para dotar 

o local de um cariz industrial, e vir a ser recuperado o passivo ambiental em presença, uma 

vez que será necessário retirar alguns elementos, de forma a lavra poder progredir; 

� Compatibilizar todo o processo da pedreira com a legislação em vigor e com os 

instrumentos de gestão territorial em vigor (actualmente o PDM de Vila Viçosa, Área Cativa 

da Zona dos Mármores e PROZOM que definiu este local como UNOR 4 – Lagoa); 

� Optimizar factores cruciais, como a estabilidade e a segurança da exploração; 

� Optimizar as reservas exploráveis existentes na jazida mineral; 

� Melhorar as condições de segurança para os trabalhadores, que virão a trabalhar em 

pedreiras menos profundas e mais amplas, em zonas normalmente mais afastadas dos 

taludes da escavação, diminuindo o factor de risco causado pela queda ou deslizamento 

não previsível de qualquer massa fracturada ou solta; 

� Compatibilizar a valorização do recurso geológico com as questões ambientais. 

O último objectivo será alcançado, quer pela implementação das medidas de minimização 

propostas neste EIA, quer pelo desenvolvimento da pedreira de forma concordante com o 

Plano de Lavra e com o PARP, realizados no âmbito da expansão da área da pedreira, bem 

como com o cumprimento dos instrumentos de gestão territorial definidos para a zona. 

É importante ainda referir que se está perante um projecto que não oferece qualquer outra 

alternativa de localização, sendo esta fixa e imóvel. De facto, e uma vez que o local exacto de 

extracção estará sempre condicionado às reservas existentes, independente da vontade 

humana, não é possível posicionar a pedreira noutro local, se não neste ao qual se refere o 

presente estudo. Consequentemente, não será possível eliminar os factores de degradação 

biofísica na fonte, mas apenas minimizar os conflitos originados por esta actividade ao longo da 

vida útil. 

Além desta condicionante (da localização fixa de uma pedreira), é importante ter em conta de 

que a instalação de uma determinada actividade extractiva tem outras peculiaridades que são 

inalteráveis, tais como: 
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� O recurso é não renovável: pelo que tem que existir uma responsabilidade para a 

utilização correcta, racional e conservacionista do recurso que ainda resta; 

� Cada jazida é única: dadas as suas características geológicas, geométricas, etc.; 

� Investimentos avultados: por cada vez que se explora uma jazida; 

� O recurso geológico deve ser rentabilizado: numa perspectiva de rentabilidade 

económica e minimização dos impactes negativos sobre o ambiente. 

 

Estando actualmente o concelho de Vila Viçosa a sofrer um ligeiro processo de 

despovoamento e tendo o desemprego tendência para aumentar a nível nacional, a ampliação 

da Pedreira “El Rei n. 2” é essencial uma vez que irá proporcionar um acréscimo no emprego 

actualmente existente para os habitantes locais (na ordem dos 9 novos postos de trabalho), 

tanto directos como indirectos, o que conduzirá, do ponto de vista sócio-económico, a diversos 

benefícios não só para o concelho, mas também para toda a região envolvente.  

Por outro lado, toda a dinâmica industrial que uma estrutura deste tipo acarreta será sempre 

um importante foco de desenvolvimento local e regional, considerando que o proponente se 

compromete, perante os decisores e todos os interessados, em cumprir as medidas 

minimizadoras preconizadas no presente estudo, de forma harmoniosa com o ambiente. 

 

2.2. ANTECEDENTES DO PROJECTO 

Os terrenos alvos do projecto de Ampliação da pedreira El Rei nº 2, actualmente possuem no 

seu interior 4 pedreiras licenciadas (mas que estão à bastante tempo com a lavra suspensa) 

escombreiras, terrenos incultos, antigas pesquisas, em suma, uma área que em tempos já foi 

bastante intervencionada pela actividade extractiva e que nos últimos anos tem estado em total 

abandono. 

O local em estudo pertença da empresa EZEQUIEL FRANCISCO ALVES, LDA., pretende vir a dotar 

a zona de actividade industrial, procedendo à sua reactivação. A empresa goza de uma 

saudável autonomia financeira, que garantirá a prossecução, execução e a implementação no 

terreno do projecto. 

A empresa EZEQUIEL FRANCISCO ALVES, LDA., iniciou a actividade em 1989 na indústria e 

comercialização de mármores, comercializando chapa serrada e ladrilhos. Possui actualmente 

várias pedreiras no Anticlinal Estremoz-Borba-Vila Viçosa, sendo que a sede social (exposição 

e armazém) se localiza em Pêro Pinheiro. 
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De forma a expandir e dinamizar a empresa, a EZEQUIEL FRANCISCO ALVES, LDA. adquiriu a 

propriedade alvo do presente estudo, onde já existiam já abertas e licenciadas, embora 

paradas, 4 pedreiras. Uma vez que é propósito do proponente fundir e alargar todas as 

pedreiras para terrenos contíguos, a EFA, Lda., optou por conduzir o processo como uma 

ampliação à actual actividade em presença sendo a pedreira El Rei nº2 a pedreira que irá ser 

ampliada. Pretende-se que esta pedreira venha a ter uma área licenciada de 260.665 m2. 

Assim, a área que se pretende anexar ao licenciamento nº 5384 pedreira El Rei nº2, engloba a 

área licenciada das 3 pedreiras (± 6,2ha) mas que já a bastante tempo estão sem actividade e 

cerca de 8,8ha de terrenos que nunca estiveram afectos à actividade extractiva mas que estão 

em grande parte intervencionados por actividades relacionadas com a exploração do mármore 

(pesquisas, sanjas, aterros de terras e de rocha, caminhos internos, etc.), mas em avançado 

estado abandono. Assim a empresa com o presente projecto pretende assumir toda a área e 

resolver de forma definitiva algumas situações tais como: 

 

► Garantia que toda a área estará afecta a um único licenciamento, situação que virá 

garantir que todo o espaço envolvido irá ter uma arrumação e uma função específica; 

► Gradualmente avançar para uma lavra integrada, a partir das actuais pedreiras 

abertas; 

► Anexar novos terrenos à actual área da pedreira El Rei 2; 

► A empresa pretende suprimir áreas de defesa e caminhos entre as pedreiras e iniciar 

processos de fusões para que as áreas funcionais sejam únicas para toda a área; 

► A empresa pretende ter um único Plano de Pedreira (Plano de Lavra e Plano 

Ambiental e de Recuperação Paisagística) para toda a área. 

 

Como já mencionado, estes terrenos encontram-se na Área Cativa da Zona dos Mármores na 

área de influência do PROZOM e no PDM de Vila Viçosa. Porém, é necessário proceder a um 

processo de AIA, uma vez que a área sujeita a licenciamento ultrapassa os 25 ha, o 

proponente terá que dar cumprimento ao estipulado no Anexo I do Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 

de Maio, republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005 de 8 de Novembro. 
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2.3. ENQUADRAMENTO DO PROJECTO COM OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

TERRITORIAL EM VIGOR 

No que se refere a instrumentos de gestão territorial, o Plano Director Municipal (PDM) de Vila 

Viçosa, expresso pela sua Carta de Condicionantes (Figuras 2.3.1 e 2.3.2), a área da pedreira 

em estudo está classificada como Área de Reserva para o Aproveitamento de Mármores. No 

que se refere à Carta de Ordenamento, a pedreira está classificada maioritariamente como 

Espaços de indústria extractiva: Áreas de interesse extractivo – Elevado interesse/utilização, 

ainda com a presença de duas pequenas manchas classificadas como Espaços de indústria 

extractiva: Áreas de interesse extractivo – Possível interesse/utilização e Metavulcanitos 

sobrepostos a mármores (Figura 2.3.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.3.1 – Excerto da Planta de Ordenamento do PDM de Vila Viçosa para o local da Pedreira “El 

Rei 2”  
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Figura 2.3.2 – Excerto da Planta de Condicionantes do PDM de Vila Viçosa para o local da Pedreira “El 

Rei n.º 2”. 

 

Deste modo, no que se refere ao ordenamento e condicionantes definidos para o local pelo 

PDM de Vila Viçosa (único instrumento neste momento com poder vinculativo para a zona da 

pedreira), a localização da Pedreira “El Rei nº 2” não regista actualmente qualquer tipo de 

incompatibilidade relativamente ao ordenamento do território. Assim, desde que sejam 

cumpridas todas as salvaguardas do projecto, esta não estará em inconformidade 

relativamente ao ordenamento do território. 

Como já referido anteriormente, a pedreira em análise localiza-se numa área estritamente 

industrial, com bastantes indústrias de extracção de mármore, para fins ornamentais. Trata-se 

da “Área Cativa” para a Exploração de Mármores, da região de “Estremoz – Borba – Vila 

Viçosa”. Esta é uma área com cerca de 15.000 ha, destinada à exploração de mármores pela 

NNNN    
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Portaria n.º 441/90 de 15 de Junho, do Ministro da Indústria e Energia que, nos termos do 

artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 89/90, de 16 de Março, foi definida com base na importância 

económica decorrente das características excepcionais que apresenta para a exploração de 

mármores para fins ornamentais. 

Esta zona foi alvo de um Plano Regional de Ordenamento do Território da Zona dos Mármores 

(PROZOM) que tem como objectivo promover, a uma escala supra municipal, a organização 

territorial de forma sustentada, sem no entanto comprometer a viabilidade económica da zona, 

já que as pedreiras são a principal fonte de rendimento e de desenvolvimento da região. 

Actualmente, a importância do PROZOM, no que se refere à actividade extractiva do mármore, 

ainda não se sobrepõe às classificações do PDM (sendo este a máxima força de lei no que 

respeita ao ordenamento do território local). 

 

Segundo a Resolução do Conselho de Ministros n.º 86/94, de 21 de Setembro, e conforme já 

foi atrás referido, o PROZOM tem como principais objectivos: 

� Garantir a exploração racional do mármore; 

� Proteger e valorizar outros recursos naturais, com especial relevância para os recursos 

hídricos, solo agrícola e estruturas ecológicas; 

� Reorganizar as redes internas de infra-estruturas e acessibilidade e respectiva 

articulação; 

� Garantir o adequado aproveitamento de desperdícios e subprodutos resultantes da 

exploração; 

� Fomentar a recuperação progressiva da zona afectada; 

� Definir usos e actividades alternativas mediante um adequado zonamento e 

estabelecimento de normas de utilização do espaço, em articulação com as propostas 

municipais de ordenamento do território, conjugando a importância da actividade 

extractiva com as demais actividades económicas e a valorização ambiental da Zona. 

 

O PROZOM definiu cinco Unidades de Ordenamento (UNOR) ao longo da Zona dos Mármores, 

de características diversificadas e complementares para os usos, funções e actividades. A 

Pedreira “El Rei nº.2” localiza-se no interior da Unidade de Ordenamento 4 (UNOR4), em área 

prioritária para Exploração (AE), no núcleo da Lagoa.  
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Figura 2.3.3. Enquadramento da UNOR 4 (Fonte: PROZOM; s/escala). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3.3. - Localização aproximada da área de pedreira implementada na carta do PROZOM. 

 

A UNOR 4 ainda não possui presentemente qualquer tipo de proposta de ordenamento do 

território mais detalhada, como sejam o Plano Global ou Plano de Pormenor (previsto no 

PROZOM), que venha a promover um modelo de ocupação territorial conjunto para todo o 

núcleo extractivo.  

Como actualmente apenas o PDM de Vila Viçosa tem poder vinculativo sobre os terrenos 

sujeito ao pedido de ampliação da pedreira, e este considera o local como: (Área de Reserva 

para o Aproveitamento de Mármores, e Espaço de Indústria Extractiva – Áreas de interesse 

extractivo), este projecto não apresenta incompatibilidades com os instrumentos de gestão 

territorial em vigor.  

O presente EIA e respectivo Plano de Lavra projecto contempla a evolução prevista para a 

exploração em causa e os meios utilizados, harmonizando-o de acordo com as figuras de 

ordenamento e condicionantes do PDM, uma vez que é a única figura legal para o local. 

 

NNNN    Local 
aproximado da 

área em estudo. 
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3. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

3.1. INTRODUÇÃO 

A área actualmente licenciada da pedreira6 El Rei 2 é de 110.895 m2, o projecto pretende que 

esta área venha a ser ampliada em 149.770m2, o que irá permitir que a área de pedreira venha 

a ser de 260 665 m2 (após licenciamento). O projecto de ampliação de pedreira El Rei nº 2 irá 

incluir todos os elementos existentes na propriedade (3 pedreiras anteriormente licenciadas, 

por outros exploradores, infra-estruturas de apoio, terrenos intervencionados e não 

recuperados e terrenos virgens). 

Toda a área do projecto insere-se em área extractiva de elevado interesse, segundo o Plano 

Director Municipal (PDM) de Vila Viçosa.  

 

3.1.1. LOCALIZAÇÃO 

A Pedreira “El Rei nº 2” + futura ampliação localizam-se freguesia de Bencatel, concelho de 

Vila Viçosa, distrito de Évora, no núcleo extractivo de pedreiras da Lagoa (UNOR4) em área 

prioritária de exploração conforme o estipulou o Plano Regional de Ordenamento do Território 

da Zona dos Mármores (PROZOM) e em plena Área Cativa para Exploração de Mármores de 

Estremoz – Borba – Vila Viçosa, que abrange os concelhos de Alandroal, Borba, Estremoz e 

Vila Viçosa.  

                                                           
6 Pedreira – área total da propriedade que se pretende vir a licenciar através da ampliação da pedreira El 

Rei nº 2 (licenciamento único). Esta área possuirá 3 pedreiras anteriormente licenciadas + os terrenos 

para onde se pretende ampliar a actividade e todas as áreas existentes e em avançado estado de 

degradação.  
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Figura 3.1.1. Extracto da Carta Militar nº 440 com a localização da Pedreira e futura ampliação. 

 

 

 

 

 

 

1 km 
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Figura 3.1.2. Localização da área em estudo inserida no Plano Regional de Ordenamento do Território 

da Zona dos Mármores (PROZOM) – sem escala. 

 

A ampliação da pedreira abrangerá três prédios rústicos, ambos inscritos na matriz cadastral de 

Vila Viçosa, sob os artigos 24, 44 e 46, todos da secção F, cujo proprietário é EZEQUIEL 

FRANCISCO ALVES, LDA. 

Os terrenos, inseridos no núcleo extractivo, confrontam a Sul, em toda a sua extensão, com o 

caminho público que dá acesso ao núcleo extractivo da Lagoa e a Oeste com a Estrada 

Nacional n.º 254 que liga Vila Viçosa a Bencatel. Por se encontrar no interior de um núcleo 

extractivo, a área em estudo encontra-se nas imediações das pedreiras exploradas por MANUEL 

BALEIA LEITÃO, LDA., ICALVA, LDA e BENCAMÁRMORES, LDA., todas situadas a sul. 

A área onde se pretende implantar a pedreira situa-se a cerca de 3 Km a Sudoeste de Vila 

Viçosa e a cerca de 1 Km a Nordeste de Bencatel. 

 

UNOR 2

UNOR 3

UNOR 4

Bencatel

Rio de Moinhos

NORA

BARRO BRANCO VILA
VIÇOSA

 

Estremoz 

Borba 

Vila Viçosa 

Alandroal 

ÁREA CATIVA 
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Figura 3.1.3. Localização da área que se pretende licenciar implantada sobre o excerto da Planta de 

Cadastro, abrangendo os artigos 46, 24 e 44 da secção F da freguesia de Bencatel, concelho de Vila 

Viçosa (sem escala). 

 

O acesso à pedreira é efectuado, a partir de Vila Viçosa, pela Estrada Nacional n.º 254 (Vila 

Viçosa - Évora), aproximadamente ao Km 4, toma-se o caminho municipal de acesso ao núcleo 

da Lagoa, conhecido também por estrada da Lagoa, vicinal à estrada nacional, percorrendo-se 

uma distância de cerca de 50 m (ver figura 3.1.3). 
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Figura 3.1.3 – Vias de comunicação e acessos à Pedreira “El Rei n.º 2”. 

 

A proximidade da EN 255, EN 254, da EN 4 e especialmente da Auto-estrada A6 – E90 confere 

a esta pedreira uma situação privilegiada no que diz respeito aos acessos da exploração e 

expedição da produção. 

 

3.2. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

3.2.1. SITUAÇÃO ACTUAL 

A área a afectar ao projecto da pedreira El Rei 2 (actual área licenciada + área de ampliação), 

é constituída por várias parcelas de terrenos, uns que têm estado afectos à actividade 

extractiva (devidamente licenciados), outros que foram intervencionados e abandonados (sem 

nunca estarem licenciados para a actividade extractiva) e ainda por terrenos que nunca foram 

alvo de exploração, mas que dado a sua localização (rodeados por pedreiras) foram 

abandonados às práticas agrícolas. Deste modo, na ampliação da pedreira El Rei nº2, serão 

Pedreira El Rei 
nº 2 
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englobadas as 3 pedreiras já licenciadas e todos os terrenos que são propriedade do 

proponente (onde se localizam aterros de restos de rochas, aterros de terras de cobertura e 

várias áreas onde decorreram trabalhos de pesquisa e terrenos virgens à actividade extractiva) 

e passar a haver um único licenciamento para toda a área, com vista à exploração e 

recuperação paisagística de forma integrada para todo o local. 

A zona já possui algumas infra-estruturas de apoio à actividade extractiva (que serviram às 

pedreiras existentes), que serão totalmente reorganizadas e reactivadas (algumas ampliadas 

ou melhoradas, conforme a situação) de forma a sustentarem o projecto de ampliação da 

pedreira El Rei nº 2. 

Na figura seguinte apresenta-se um zonamento da área em estudo, para uma melhor 

compreensão da distribuição dos vários elementos que a constituem e as designações 

atribuídas. 

 

Figura 3.2.1. Representação esquemática dos vários elementos existentes e previstos para o local onde 

se pretende vir a licenciar de forma única a ampliação da pedreira de El Rei nº 2 (s/escala). 
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A área em estudo terá três grandes áreas de exploração, adiante designadas por Exploração 

A, Exploração B e Exploração C, respectivamente. 

A exploração A é constituída pela cavidade Norte e pela cavidade Sul (esta área estava 

licenciada em nome de CLAUDINO ROCHA, pedreira denominada “Figueiras KR”, com o 

licenciamento n.º 5387) 

A exploração Norte possui uma área de 5 600 m2 possui actualmente 3 pisos de exploração, a 

cota superior é de 390.50 m e a de profundidade é de 369.50 m, perfazendo uma profundidade 

de 21 m. A cavidade sul, com uma área de 1 900 m2, possui 2 pisos de exploração as cotas 

são 388.00 à 375.00 m respectivamente, o que perfaz uma profundidade de 13 metros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.2.2 – Vista da Exploração A (Norte). 

Os restos de pedra sem valor comercial, resultantes do desmonte da cavidade norte foram 

depositados no aterro designado Aterro A (figura 3.2.1) e os resultantes da exploração sul 

depositados no aterro contíguo. 

A exploração B, localizada na parte SW da área, ocupa actualmente uma área de 27 320 m2, 

e possui 2 pisos explorados desde as cotas 388.00 à cota 369.00 m, que lhe confere uma 

profundidade da ordem dos 19 m. 

Os restos de rocha foram depositados no aterro B, contíguo à área de corta. Esta exploração 

encontra-se na área licenciada para a pedreira n.º 5384 denominada “El Rei 2” explorada no 

passado por VISAMAR, LDA., cuja transmissão de licença foi requerida por EZEQUIEL FRANCISCO 

ALVES, LDA. e deferida pela DRE Alentejo em 31/10/2006, encontrando-se em suspensão de 

lavra autorizada desde 11/05/2007.  
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A exploração C ocupa uma área de cerca de 9150 m2 e possui 3 pisos de exploração desde a 

cota 389.00 à cota 373.00 m, o que perfaz uma profundidade de 16 m. 

Esta cavidade abrange dois licenciamentos n.º 5457 e n.º 5472, cujos antigos exploradores 

foram VISAMAR, LDA. e MARVISA, LDA., respectivamente. Estas licenças foram igualmente 

transmitidas para a empresa proponente em 31/10/2006. 

Os aterros resultantes da actividade extractiva, nesta cavidade, são denominados por aterro D 

e aterro E respectivamente. 

Para além das áreas de exploração e aterros referidos anteriormente, encontram-se também 

na área em estudo várias pesquisas efectuadas com vista à determinação da existência de 

recurso e da sua qualidade.  

Existe uma rede bem definida de caminhos e acessos internos às várias áreas funcionais e 

destaca-se ainda a existência de um parque de transformação primária. 

 

Tabela 3.2.1. Resumo das áreas das explorações existentes 

Designação Nº Pisos 
Cota 

máxima (m) 
Cota 

mínima (m) 
Profundidade 

(m) 
Área ocupada 

(m2) 

Exploração A Norte 3 390.50 369.50 21 5600 

 Sul 2 388.00 375.00 13 1900 

Exploração B 2 388.00 369.00 19 27 320 

Exploração C 3 389.00 373.00 16 9150 

 

3.2.2. SITUAÇÃO PREVISTA 

Pretende-se neste projecto definir não só os avanços previstos para a exploração, mas 

também a criação de áreas funcionais e reorganização do espaço como um todo, que passa 

necessariamente pela remoção de aterros e enchimento de pesquisas, modelação de terrenos, 

criação de uma rede de acessos segura e eficaz, criação de áreas sociais, ampliação do 

parque de transformação primária existente, etc. 

Assim, prevê-se que o avanço da lavra seja realizado quer em extensão, quer em 

profundidade, das áreas actualmente existentes, no sentido da junção das cavidades já 

abertas, com a decapagem e abertura de novas cavidades extractivas numa grande parte da 

área permanecendo apenas as áreas necessárias para assegurar as vias de circulação, as 

áreas destinadas a armazenamento temporário de terras de cobertura e restos de rocha e 

instalações de apoio. 



 CEVALOR – Centro Tecnológico para o Aproveitamento e Valorização das Rochas Ornamentais e Industriais 

EZEQU I E L  FRANC I SCO  A LVES ,  LDA .  

ESTUDO  DE IMPACTE AMBIENTAL – AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA “EL REI Nº2” - Nº 5384                       43/300 

Assim, no futuro, a pedreira será constituída apenas por duas grandes cavidades, sendo que 

as infra-estruturas de apoio se encontrarão nas áreas definidas, onde serão instalados 

equipamentos que visem a melhoria das condições de trabalho dos trabalhadores. 

Futuramente, prevê-se que a exploração A se desenvolva no sentido da fusão com a 

exploração B e que a exploração C seja ampliada até atingir a configuração projectada. 

 

Tabela 3.2.2. Resumo das áreas previstas para as explorações.  

Designação Nº Pisos 
Cota 

máxima (m) 
Cota 

mínima (m) 
Profundidade 

(m) 
Área ocupada 

(m2) 

Exploração A + B 5 390.50 351.00 39.50 48 668 

Exploração C 3 389.00 368.00 21 19 758 

 

 

3.3. CARACTERIZAÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO 

3.3.1. MÉTODO DE DESMONTE 

O método de exploração processa-se a céu aberto, em fosso, efectuado por degraus direitos, 

de cima para baixo conforme o preconizado no Decreto-Lei Nº 270/2001, de 6 de Outubro.  

O processo de desmonte efectuar-se-á através de degraus direitos com altura média de 6 

metros variando a largura dos patamares consoante os trabalhos que se encontram a decorrer, 

devendo no entanto ser sempre superiores a 2 m, durante a fase de exploração. 

Actualmente a exploração A possui 21 m de profundidade a exploração B 19 m e exploração C 

16 m. 

A figura apresentada ilustra a configuração projectada para os degraus das explorações, no 

final em que a altura média dos degraus será de 6 m na exploração A+B e 5 m na exploração 

C, permanecendo os patamares com largura não inferior a 1 metro. 
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Figura 3.3.1 – Configuração projectada para os degraus da exploração na situação final prevista. 

Cumpre-se deste modo o estipulado para a exploração de pedreiras a céu aberto que deverá 

ser efectuado através de degraus direitos de cima para baixo (artigo 126º do Decreto-Lei 

nº162/90 de 22 de Maio que estabelece o Regulamento Geral de Segurança e Higiene nas 

Minas e Pedreiras). 

Dado que a exploração se desenvolve a céu aberto, as operações unitárias da pedreira são as 

que se encontram a seguir descritas: 

 

 

1) Preparação e Traçagem; 

2) Extracção; 

3) Remoção e transporte do material; 

4) Limpeza da Frente. 

 

 

 
 

Figura 3.3.2. Faseamento do desmonte. Fonte IGM (1999) – Plano de Lavra. 
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3.3.1.1. OPERAÇÕES UNITÁRIAS 

1. Preparação e Traçagem 

As operações de Preparação e Traçagem são trabalhos que englobam, em primeira análise 

colocar a descoberto a rocha explorável e delimitar a superfície da área de corta, criando assim 

as faces livres para o avanço da exploração. 

Assim, podem-se contabilizar quatro grandes operações de Preparação e Traçagem: 

� Destapamento ou Decapagem: Consiste em retirar o solo existente à superfície, e que 

cobre a rocha que se pretende desmontar, delimitando assim a futura área de corta; 

� Desmonte das Cabeças de mármore: Desmonte de rocha sem valor comercial, 

geralmente carsificada. Este desmonte permite pôr a descoberto o piso inferior que se 

pretende explorar, com fins comerciais; 

� Abertura de um canal no piso inferior: O canal é geralmente aberto em locais de fraco 

ou nenhum aproveitamento comercial, como zonas xistentas ou zonas de mármore 

bastante fracturadas. Esta operação permite a criação de frentes livres por onde se fará 

o avanço do desmonte; 

� Definição das Frentes de Desmonte: Esta operação é bastante importante uma vez que 

permite a optimização dos trabalhos, aumentando ao máximo o rendimento da 

exploração. 

 

2. Utilização de Explosivos 

O desmonte a céu aberto tem características próprias que o individualiza dos outros tipos de 

exploração. Uma das principais características assenta no facto do desmonte se efectuar por 

bancadas que possuem características que variam consoante o tipo de rocha, entre outras.  

Neste tipo de exploração (mármores) as inovações tecnológicas vieram a contribuir cada vez 

mais para uma menor utilização dos explosivos. 

Devido a este facto, o emprego de explosivos é feito pontualmente para proceder à abertura de 

caixas destinadas ao rebaixamento de piso para rebaixamento da exploração e pontualmente 

para remoção de material sem interesse ornamental aquando das operações de destapamento 

e desmonte de cabeças de mármore. 

No caso concreto da pedreira em estudo a utilização de explosivo restringe-se apenas ao 

desmonte de cabeças de mármore. Neste caso, a substância empregue é pólvora negra, cuja 
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quantidade utilizada é diminuta não havendo pois necessidade de apresentar diagrama de 

fogo, uma vez que a sua utilização, como foi dito, é pontual. 

Aquando da utilização, embora pontual, de explosivos, estes são transportados até ao local, 

pela empresa fornecedora. Existe um paiolim móvel onde é guardado o explosivo para 

consumo diário e no final do dia é retirado também pela empresa fornecedora, não existindo 

paiol fixo para armazenamento.  

A pólvora é introduzida nos furos, após estar devidamente encartuchada, operação realizada 

por um operador devidamente credenciado. Existem 5 operadores possuidores de cédula de 

operador de explosivos na empresa. Os cuidados a ter na utilização e manuseamento dos 

explosivos será feita de acordo com o prescrito no Regulamento Geral de Segurança e Higiene 

no Trabalho nas Minas e Pedreiras e promulgado pelo Decreto-Lei nº 162/90 de 22 de Maio. 

 

3. Extracção 

O processo de desmonte efectuar-se-á de acordo com as melhores práticas mineiras ou seja: 

Inicia-se com a realização de furos verticais, horizontais e/ou inclinados (por 

perfuradoras/martelos pneumáticos) de forma a que se intersectem, após o qual, e pela 

introdução do fio diamantado nos furos, procede-se ao corte ou serragem das várias faces, 

individualizando as bancadas que se pretendem explorar. 

Após a individualização das bancadas, procede-se ao corte em talhadas utilizando os mesmos 

procedimentos. Estas talhadas, serão derrubadas com o auxílio de macacas 

hidráulicas/colchões e/ou pela utilização de uma rectro-escavadora. Uma vez derrubadas as 

talhadas, estas serão individualizadas em blocos de menores dimensões (blocos comerciais), 

de forma a permitir o seu transporte e comercialização. 

 

3. Sistemas de Remoção e Transporte 

Os blocos serão removidos do fundo das áreas de corta das explorações através de uma pá 

carregadora recorrendo às rampas de acesso, sendo colocados no cais para aparelhagem e 

posteriormente no parque de blocos.  

Os restos de pedra sem valor comercial, serão removidos do interior das áreas de corta, 

recorrendo a pá carregadora e/ou dumper e depositados na escombreira. 

Os acessos existentes e projectados, para a área de pedreira, permitirão o trânsito de todo o 

equipamento móvel em óptimas condições de segurança. Estes acessos são regados sempre 

que se considere necessário (em dias secos e ventosos), maioritariamente na época estival, de 
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modo a impedir a formação de poeiras provocada pela circulação normal do equipamento 

móvel.  

Com o avanço da lavra, prevê-se a construção de uma rede de acessos que permita a 

comunicação das várias áreas funcionais da pedreira, cuja configuração expectável se 

encontra nas peças desenhadas em anexo. 

A figura seguinte ilustra os acessos existentes na pedreira.  

 

Figura 3.3.2. Aspecto geral dos actuais acessos existentes na propriedade. 

 
3.3.1.2.OPERAÇÕES AUXILIARES 

As operações auxiliares existentes na exploração são: Abastecimento de água industrial e 

potável; Sistema de Esgotos; Energia eléctrica; Ar comprimido e Combate à formação de 

poeiras, que se passam a descriminar. 

 

1. Abastecimento de água industrial e potável 

O abastecimento de água industrial para as operações de exploração será efectuado a partir 

da água que se encontra acumulada nos pisos inferiores da exploração B, uma vez que esta 

exploração será a última a sofrer intervenção, sendo posteriormente encaminhada para os 

depósitos que serão colocados junto às áreas de corta das explorações A e C, a partir deste 

efectua-se o abastecimento dos diferentes equipamentos.  
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Figura 3.3.3. Imagem da Exploração B que constitui um reservatório de água para abastecimento à 

actividade. 

 

O abastecimento de água ao centro de produção (monolâminas e monofio) será feito em 

circuito fechado. O tratamento das águas será feito através de tanque de decantação 

localizado próximo do monofio. A água potável para consumo humano é proveniente do 

exterior (água engarrafada). 

 

2. Sistema de Esgotos 

No que diz respeito à área de exploração, não existem valas de drenagem, pelo que as águas 

pluviais escorrem por acção da gravidade acumulando-se nas zonas mais baixas da área de 

corta. 

As águas serão colectadas no fundo da área de corta, juntamente com águas lamacentas 

provenientes do processo de desmonte. Este processo consiste na abertura de uma “caixa” no 

piso inferior ao que se está a explorar, que irá permitir recolher as águas resultantes das 

chuvas e dos equipamentos que cortam a pedra por via húmida. Após algumas horas de 

estágio (deposição através da gravidade), as partículas sólidas depositam-se no fundo da 

referida caixa, e as águas isentas de partículas sólidas são bombeadas para um depósito de 

forma a serem reutilizadas no processo extractivo. 

Através deste sistema de tratamento e recirculação das águas, consegue-se recuperar grande 

parte da água, no entanto uma parte da água é perdida por evaporação ou infiltração. 
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O efluente resultante do centro de produção é encaminhado para o tanque de decantação 

(figura 3.3.4) onde é realizada a decantação gravimétrica sendo a água limpa resultante, 

reintroduzida no processo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.3.4. Imagem do tanque de decantação (já existente) onde será realizado o tratamento das 

águas. 

 

3. Energia eléctrica 

Na área da pedreira encontram-se instalados dois Postos de Transformação (PT) aéreos para 

utilização de energia eléctrica em baixa tensão, com capacidade suficiente para alimentar os 

equipamentos eléctricos, nomeadamente, máquinas de fio diamantado, compressores, grua, 

etc. Um encontra-se junto à exploração B e outro junto à exploração C. 

A partir destes são feitas as derivações para as diferentes áreas da pedreira. 

 

4. Ar Comprimido 

A pedreira possui um compressor eléctrico fixo, que se encontra em casa própria devidamente 

sinalizada, junto ao tanque de decantação do centro de produção, na exploração B. O circuito é 

efectuado a partir de uma rede de tubagem que alimenta todo o equipamento a ar comprimido 

da pedreira.  
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Figura 3.3.5. Vista da casa do compressor e do contentor armazém localizados junto à exploração B. 

 

5. Combate à formação de Poeiras 

No que diz respeito ao combate à formação de poeiras, os equipamentos da lavra, 

nomeadamente máquinas de fio diamantado e perfuradoras, trabalham em ambiente húmido, 

evitando desta forma o aparecimento e a propagação de poeiras.  

A empresa procederá à aspersão dos acessos e caminhos sempre que se considere 

necessário e principalmente na época estival, evitando assim a propagação das poeiras. 

Cumpre-se desta forma a lei vigente no âmbito da segurança e higiene no trabalho. 

 

3.3.2. FASE DE DESACTIVAÇÃO 

Esta fase corresponde ao final da exploração, altura a partir da qual serão implementadas as 

medidas correspondentes ao encerramento da pedreira. 

Estas medidas passarão pela remoção das instalações e infra-estruturas de apoio, de 

eventuais stocks ainda existentes, bem como toda a sucata e equipamento produtivo, que será 

ou vendido ou transferido para outra pedreira em actividade (caso exista na altura). 

De acordo com o Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística já terão sido iniciadas 

algumas medidas, ficando a faltar a recuperação dos locais correspondentes à área de 

desmonte, bem como aqueles anteriormente ocupados pelas estruturas entretanto 

desmanteladas. 

A fase de desactivação termina após a conclusão das medidas aprovadas no PARP. 
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3.3.3. MATÉRIA-PRIMA, PRODUTOS COMERCIALIZADOS E PRODUÇÕES MÉDIAS 

A matéria-prima, alvo de exploração é um mármore de cor creme e creme rosado, para fins 

ornamentais. Destina-se essencialmente à produção de blocos (destinados à industria 

transformadora de rochas ornamentais) para comercialização quer no mercado nacional quer 

no mercado externo. 

De acordo com os meios disponíveis, no que diz respeito a equipamentos e recursos humanos, 

bem como a experiência adquirida pela empresa, estima-se que possa ser implementada na 

pedreira uma capacidade extractiva média de aproximadamente 14 000 m3/ano, considerando 

que o desmonte virá a ser efectuado em várias frentes em simultâneo. 

Considerando um rendimento médio para a exploração, estimado com base nos valores 

obtidos nas pedreiras da região, que ronda os 20%, com excepção dos primeiros 3 pisos, mais 

alterados e fracturados, nos quais se estima que o rendimento varie entre os 5% e os 15%, a 

produção comercial média anual prevista será da ordem dos 2.800 m3/ano. 

Os blocos deverão ser comercializados principalmente para o mercado externo, 

nomeadamente Itália e Espanha, mas também no mercado interno. 

 

3.3.4. INSTALAÇÕES AUXILIARES E ANEXOS 

Os anexos existentes necessários ao normal funcionamento da exploração são os seguintes: 

 

� Instalações Sociais 

� Armazém 

� Contentor de armazenamento de óleos e combustíveis 

� Parque de blocos e Centro de Produção 

� Áreas de aterros 

 

- Instalações Sociais 

Embora não existam actualmente em toda a área de pedreira instalações sociais, a empresa 

prevê a instalação de contentores móveis que servirão para sanitários/ balneários e refeitório 

junto às explorações A e C. Estas instalações terão dimensões suficientes para o número de 

trabalhadores que virão trabalhar na pedreira, de acordo com a legislação em vigor. 
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- Armazém 

Trata-se de um anexo no qual são armazenados os consumíveis e equipamento de 

manutenção e reparação rápida da maquinaria instalada na pedreira (uma vez que as 

manutenções mais trabalhosas serão efectuadas em oficinas credenciadas). Existe um 

contentor armazém junto à exploração B e prevê-se a colocação de mais dois contentores junto 

às explorações A e C, nas denominadas áreas sociais. 

 

- Contentor de armazenamento de óleos e combustíveis 

Os óleos lubrificantes e óleos usados serão armazenados nas instalações da pedreira n.º 5282 

denominada “Monte d’El Rei MJ” também explorada pela empresa EZEQUIEL FRANCISCO ALVES, 

LDA., que se localiza no outra lado da Estrada Nacional Nº 254, serão transportados até à 

pedreira El Rei nº 2, conforme as necessidade (não se perspectivando que no interior da área 

da pedreira em análise venha a haver armazenamento de óleos novos e/ou usados). A 

empresa EFA, Lda., recorre, já á muito a uma entidade credenciada que faz a recolha periódica 

dos óleos usados e preenche anualmente os mapas de resíduos. 

 

- Parque de Blocos 

Os blocos removidos do fundo das áreas de explorações serão depositados na área reservada 

a Parque de Blocos, localizado junto do centro de produção, até ao momento da sua 

expedição. 

 

- Centro de Produção 

O centro de produção destina-se a esquadrejar/aparelhar7 os blocos nas dimensões e forma 

requeridos pelo mercado. 

Actualmente o centro de produção, ou área de transformação primária, encontra-se 

apetrechado de um pórtico, duas monolâminas e um monofio (legados do anterior explorador). 

Prevê-se a curto prazo, a ampliação deste centro, com a instalação de um novo pórtico e 

aumento do carril do pórtico existente. Prevê-se ainda a colocação de mais dois monofios e 

duas monolâminas. 

                                                           
7 Esquadrejar/aparelhar – transformar os informes (bocados de pedra sem forma definida), nas 

dimensões e forma (de um paralelepípedo) de blocos comerciais. 
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- Áreas de Aterros 

Como referido anteriormente, das operações de extracção resultam blocos comerciais e restos 

de rocha sem valor comercial. Os blocos serão vendidos enquanto que os restos de rocha sem 

valor comercial serão armazenados em escombreira. Actualmente na área onde se pretende 

implementar o projecto existem vários aterros, quer de escombros quer de terras de cobertura, 

distribuídos pela totalidade da área, que resultaram da exploração ao longo dos anos das 

explorações aí existentes (situação que a empresa explorada perspectiva vir a organizar) no 

entanto até à criação da ADC prevista para o núcleo da Lagoa a EFA, Lda., terá de continuar a 

depositar os restos de pedra, resultantes da actividade que se vai retomar, nas escombreiras 

existentes. 

A empresa, na reorganização que pretende, tem como um dos objectivos remover grande parte 

dos aterros existentes actualmente, e criar uma área única de aterro, para a qual encaminhará 

os restos de rocha resultantes das frentes de exploração que irá abrir/reactivar até estar 

constituída a respectiva área de deposição comum (ADC). 

Estas operações serão realizadas em várias fases, que assentam fundamentalmente em três 

objectivos: 

 

1) Reorganização do espaço, com aterro e modelação de áreas de pesquisas antigas onde 

não esteja prevista a exploração; 

2) Remoção de aterros que interfiram com as áreas de exploração que se pretendem 

alargar; 

3) Criação de uma área única de aterro de restos de rocha sem valor comercial. 
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3.3.5. EQUIPAMENTOS 

A tabela seguinte descrimina o tipo de equipamento fixo e móvel necessário para retomar a 

actividade extractiva da área: 

 
Tabela 3.3.1. Equipamento previsto para a pedreira. 

Equipamento  Marca/Modelo Potência Cv 

2 Posto de Transformação ---- 250 KVA 

1 Grua Derrick Pirra 50 Cv 

2 Pá Carregadora Caterpillar/ Volvo 180 2x280 

1 Escavadora Giratória CAT 325 240 

1 Dumper Volvo A35  

4 Máquinas de fio diamantado Benetti 4 x 120 

1 Perfuradora hidráulica ---- 25 

2 Compressor ATLAS COPCO XAS 100 

4 Martelos pneumáticos ----- ----- 

4 Bombas eléctricas ----- ---- 

 

3.3.6. RECURSOS HUMANOS 

A pedreira laborará 11 meses por ano, de segunda a sexta-feira em horário das 8:00 às 17:00 

com paragem para almoço. Os recursos humanos necessários a este tipo de explorações são 

compostos essencialmente por operários indiferenciados, orientados por um encarregado 

geral. 

A tabela seguinte apresenta a estrutura do quadro de pessoal a afectar à pedreira El Rei nº 2: 

 

Tabela 3.3.2. Trabalhadores afectos à pedreira. 

Categoria Nº 

Dirigentes 1 

Responsável Técnico* 1 

Encarregados 1 

Operários especializados 2 

Operários indiferenciados 4 

TOTAL 9 

* A tempo parcial 
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Um dos operários irá acumular a função de operador de explosivos, devidamente autorizado 

(detentor de cédula de operador de explosivos), sendo a pessoa responsável pelo cumprimento 

das normas de segurança inerentes à função que desempenha. 

 

3.3.7. EVOLUÇÃO FUTURA DA LAVRA 

De acordo com as reservas calculadas os meios humanos e equipamentos a implementar para 

a exploração da área de pedreira El Rei nº 2 e futura ampliação, perspectivando-se um ritmo de 

desmonte na ordem dos 14 000m3/ano, permitirá que a pedreira venha a ter uma vida útil de 

cerca de 70 anos. 

Assim, dado o horizonte temporal bastante alargado, optou-se por prever a evolução da lavra 

em fases intermédias, apresentando as respectivas peças desenhadas com a evolução da 

lavra para 3, 15, 30 anos e final, tendo sempre em linha de conta que, se o Plano de Pormenor 

para o núcleo da Lagoa contemplar Planos de Lavra integrada para o núcleo de exploração em 

questão, a lavra terá necessariamente que ser reformulada de modo a adaptar-se às 

exigências dos requisitos do Plano de Pormenor que vier a ser publicado para a Zona dos 

Mármores.  

De um modo geral, a evolução prevista para a pedreira compreenderá o alargamento das 

áreas de corta actualmente existentes e o seu aprofundamento até atingir as configurações 

para a pedreira propostas em Plano de Pedreira. 

Os parágrafos que se seguem dizem respeito à evolução da pedreira e futura ampliação nos 

próximos anos, prevendo-se que passado este período, a configuração seja a que se 

apresenta nas peças desenhadas. 
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Dada a complexidade do horizonte temporal do projecto em causa, torna-se muito difícil 

descrever a sequência dos trabalhos para os anos futuros. Assim, optou-se por apresentar a 

evolução prevista para as diversas fases intermédias que constituem o projecto, considerando 

as linhas orientadoras da intenção da empresa, salvaguardando para o facto que sempre que 

ocorram alterações de fundo às directrizes mencionadas no presente documento, este terá 

necessariamente de ser alvo de uma actualização de modo a ajustar-se o mais fielmente 

possível à realidade e às intenções do explorador. 

Figura 3.3.6. Esquema com a evolução expectável para a pedreira nas várias fases. 

 

FASE I – 1º ao 3º ano 

Durante este período prevê-se a remoção do aterro de escombros denominada de aterro A, 

com o transporte dos materiais para a área única de aterro que será construída no 

prolongamento do aterro B. 

O desmonte deverá centralizar-se no alargamento da área da exploração A (norte) no sentido 

W-E e exploração dos pisos existentes no sentido descendente, até atingir o 3º piso de 

exploração à cota 369.00m. 

Nesta fase prevê-se o início da construção de uma área de aterro única que servirá toda a 

pedreira, que será construída a partir do incremento do aterro B. 

ESCOMBREIRAS EXISTENTES

CAVIDADES EXISTENTES

PARQUE DE TRANSFORMAÇĂO PRIMÁRIA

DESENVOLVIMENTO NA FASE I

ÁREA EM RESERVA DE EXPLORAÇĂO

EXPLORAÇĂO A

EXPLORAÇĂO B

EXPLORAÇĂO C

ATERRO A

ATERRO B

ATERRO C

ATERRO D

ATERRO E

DESENVOLVIMENTO NA FASE II

DESENVOLVIMENTO NA FASE III

DESENVOLVIMENTO NA FASE IV

NNNN    
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O flanco SW da exploração B será aterrado com materiais provenientes do aterro e criada uma 

plataforma que permitirá o alargamento da área de cais e centro de produção. 

Nesta fase será construída uma rede de acessos às várias áreas funcionais da pedreira e será 

alargada a área do centro de produção, com a instalação de um novo pórtico e aumento do 

carril do existente. Serão colocados novos equipamentos de acabamento de blocos 

(transformação primária à boca da pedreira) e criadas novas áreas para parque de blocos. 

Prevê-se ainda a colocação de contentores e criação das designadas áreas sociais. 

Prevê-se que no final deste período tenham sido desmontados cerca de 42 000 m3 de rocha, 

dos quais 8400 m3 deverão ser blocos e os restantes não deverão ter interesse do ponto de 

vista ornamental e serão encaminhados para o aterro, que nesta altura apresentará a evolução 

descrita no capitulo correspondente ao plano de aterro. 

 

Figura 3.3.7. Configuração expectável no final do 3º ano (sem escala). 

 

Fase II – 4º ao 15º ano 

Nesta fase prevê-se o alargamento da exploração A no sentido N-S com a junção da cavidade 

Norte e Sul (ambas da exploração A), e exploração em profundidade dos pisos existentes e 

abertura do piso 4 à cota 363.00 m. 
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A exploração B não deverá sofrer alterações durante esta fase. 

Prevê-se a construção da área de pargas e incremento da área do aterro B. 

Durante esta fase será removido parte do aterro D conforme indicado na figura do faseamento. 

A área de exploração C deverá ser alargada no sentido S-N e removido o aterro que se 

encontra contíguo, com enchimento das pesquisas e modelação de terrenos. 

Durante esta fase serão construídos os acessos à área de pargas, será realizada manutenção 

nos acessos existentes e construídas rampas sempre que haja abertura de novos pisos de 

exploração. 

Figura 3.3.8. Configuração expectável no final do 15º ano (sem escala). 

 

Fase III – 16º ao 30º ano 

Nesta fase prevê-se que exploração A continue a ser alargada no sentido W-E para junção 

com a exploração B, e exploração em profundidade dos pisos existentes. 

A exploração B não deverá sofrer alterações durante esta fase. 

Durante esta fase, pensa-se que já deva estar criada a ADC e em pleno funcionamento pelo 

que as terras e os escombros passarão a ser encaminhados para lá.  
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A área de exploração C deverá ser alargada no sentido W-E e continuará a ser explorada em 

profundidade. 

 

Figura 3.3.9. Configuração expectável no final do 30º ano (sem escala). 

 

Fase IV – 31º ao 70º ano 

Nesta fase já estarão perfeitamente definidas as duas grandes áreas de exploração (A+B e 

exploração C) sendo explorados os pisos correspondentes às áreas de alargamento, em 

profundidade. 

Prevê-se que no final a configuração seja a que se apresenta na Figura 3.3.10. 

Nesta altura poder-se-á identificar como unidades fundamentais da pedreira: duas grandes 

áreas de exploração, a exploração A+B com cerca de 48 668 m2 e a exploração C com cerca 

de 19 758 m2. Duas áreas de aterro: aterro B e aterro C, áreas de aterros de terras de 

cobertura que serão utilizadas nas operações de recuperação ambiental da pedreira, a área do 

centro de produção e parques de blocos. 
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Permanecerá ainda uma área para reserva de exploração, que a empresa pretende manter 

para já, inalterada, mas que se, se vier a comprovar a qualidade do recurso que justifique a sua 

extracção, então a empresa poderá orientar a lavra noutro sentido, desde que apresentando o 

projecto correspondente. 

 

Figura 3.3.10. Configuração expectável no final do 70º ano (sem escala). 
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3.4. PRINCIPAIS MEDIDAS PROPOSTAS NO PLANO AMBIENTAL E DE 

RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA 

O conceito de Recuperação Paisagística, inserido no contexto da exploração de pedra natural, 

foi introduzido pela primeira vez pelo Decreto-Lei n.º 89/90, de 16 de Março, que a define como 

“revitalização biológica, económica e cénica do espaço afectado pela exploração, dando-lhe 

nova utilização, com vista ao estabelecimento do equilíbrio do ecossistema, ou restituindo-lhe a 

primitiva aptidão”. 

De forma a proceder a esta revitalização, é criado o Plano Ambiental e de Recuperação 

Paisagística (PARP), caracterizado pelo Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, como um 

“documento técnico constituído pelas medidas ambientais e pela proposta de solução para o 

encerramento e a recuperação paisagística das áreas exploradas”. O PARP pretende focar 

diversos aspectos que se prendem com a gestão ambiental da pedreira nas suas diversas 

fases, dando um especial ênfase às medidas de integração paisagística, onde deverão ser 

acauteladas questões relacionadas com descritores como a topografia, o meio hídrico, os 

solos, o enquadramento paisagístico, a qualidade do ar, etc. 

O PARP integra o Plano de Lavra (PL), documento técnico que descreve o modo de 

exploração da pedreira, nomeadamente ao nível de desmonte, sistemas de extracção e 

transporte, sistemas de segurança e sinalização, abastecimento em materiais, energia, água e 

esgotos. 

A interligação entre o PARP e o PL permite projectar um processo extractivo com uma 

modelação de terreno para uma topografia final estável, tentando responder a questões 

técnicas de estabilidade e segurança, minimizando assim os riscos de deslizamentos ou 

ruptura de taludes e facilitando a drenagem das águas superficiais. Só assim será possível a 

existência de condições de segurança para pessoas e animais e simultaneamente, dentro do 

possível, uma integração na paisagem de forma harmoniosa e funcional. 

Em termos de recuperação paisagística, os objectivos finais vão no sentido de integrar a área 

intervencionada na paisagem envolvente, promovendo a plantação da vegetação e o 

enquadramento natural do local. Ao longo da exploração deverá ser dada particular atenção a 

aspectos como a gestão de resíduos, a construção dos aterros temporários, as emissões de 

ruído e de poeiras e a correcta organização do espaço funcional. 

No caso da Pedreira “El Rei n.º 2”+ ampliação, apesar de ainda não existir nenhum Plano de 

Pormenor (segundo as normas do PROZOM), a sua posterior elaboração definirá propostas de 

valorização e de recuperação ambiental e paisagística, que promovam o restabelecimento de 

uma paisagem integrada.  
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As medidas propostas no PARP da área em estudo são as constantes do seguinte 

cronogorama (tabela 3.4.1.): 

 

Tabela 3.4.1. Cronograma das medidas de recuperação paisagística previstas 

MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA 1º Ano 2º Ano 3º Ano 15 º ano 70º Ano  71º Ano 

Modelação de terreno (ex.: enchimento das zonas de pesquisa)       

Instalação de material vegetal (cortinas arbóreas)       

Sementeira da parga       

Vedação com blocos no perímetro das cavidades       

Plantação de olival       

Sementeiras das áreas indicadas no plano de sementeira       

Plano de desactivação       

Plano de manutenção       

 

3.5. PLANO DE MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

O Plano de Monitorização apresentado no PARP refere-se não só às medidas propostas, mas 

também a medidas de cariz ambiental que se julgam importantes implementar, em conjugação 

com o proposto neste EIA. Desta forma, passam-se a indicar os aspectos a monitorizar (a 

monitorização da qualidade do ar e meio acústico será especificada em capítulo próprio). 

 

Vegetação Existente: Serão tomadas medidas cautelares para preservação da vegetação 

existente, para não ser afectada com a localização da área a explorar, depósitos de materiais, 

instalações de pessoal e outros, ou movimentação de máquinas e viaturas. A monitorização 

mensal será realizada pelo responsável técnico de colaboração com empresa contratada para 

o efeito (responsável técnico +empresa). 

 

Controlo das Pargas de Solo: Serão controlados os volumes e a qualidade da sua constituição, 

garantindo a ausência de mistura de materiais indesejáveis provenientes da exploração. Será 

verificado o estado vegetativo das espécies de cobertura das pargas e, caso necessário, 

proceder-se-á a uma sementeira das mesmas. Este controlo vai ser efectuado mensalmente 

(responsável técnico + empresa).  
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Controlo dos Impactes (Ruído, Qualidade da Água e do Ar): A realização de novas medições 

deverá ter uma periodicidade inferior a dois anos, de forma a analisar a evolução do ruído 

existente no local e das medidas propostas para implementação. No caso de ser adquirido 

novo equipamento, quer para a qualidade do ar (regas por aspersão de água), quer para a 

qualidade da água (em caso de suspeita de contaminação), deverão ser realizadas medições 

de imediato. Seja qual for a situação, as medições serão executadas por empresa contratada 

para o efeito, mensalmente, pelo responsável técnico + empresa. 

 

Controlo da Exploração e Recuperação: Para o correcto funcionamento da exploração pelo 

controle das escavações e degraus, deverão ser efectuadas medições topográficas com GPS 

quando necessário, com verificação periódica da altura das escombreiras e do enchimento das 

escavações com a verificação das cotas de recuperação e de modelação. Será ainda 

controlado o tipo de materiais de enchimento da pedreira. De acordo com o Decreto-Lei n.º 

270/2001, o controlo da Lavra será feito pelo responsável técnico (mensalmente e quando o 

encarregado da pedreira considerar necessário) e o controlo da recuperação será efectuado 

pelo responsável técnico assessorado por uma empresa contratada para o efeito. 

 

Controlo da Higiene e Segurança no Trabalho: Será assegurado por uma empresa de Medicina 

do Trabalho, contratada para o efeito. 
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4. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Este capítulo tem como principal objectivo caracterizar o estado actual do ambiente presente, 

na área que será directamente afectada pelo empreendimento bem como na envolvente ao 

projecto. Para tal, irá ter-se como base os elementos de interesse biofísico, cultural e socio-

económico, já que são estes elementos que descrevem, numa primeira abordagem, uma 

região e que, numa fase posterior (pós implantação do empreendimento), serão a referência de 

comparação. 

Assim sendo, os principais descritores analisados foram: 

 

Foram feitos levantamentos de campo e pesquisas bibliográficas em praticamente todos os 

descritores. Contactaram-se ainda as entidades locais, regionais, bem como a população em 

geral, no sentido de se obter o maior número de elementos possíveis relativos aos aspectos 

acima referenciados. 

 

No que se refere à abordagem aos diversos descritores, no sentido de compreender a 

influência do projecto no espaço envolvente, é importante destacar que a análise será 

efectuada de acordo com as características específicas de cada um, avançando de uma escala 

regional para uma aproximação, sempre que possível, local. 

 

� Topografia; 

� Sismicidade; 

� Geologia; 

� Solos; 

� Clima e Meteorologia; 

� Meio hídrico; 

� Ecologia (Vegetação, Flora e Fauna); 

� Ambiente Acústico e Vibrações; 

� Qualidade do Ar (Gases e Poeiras); 

� Gestão de Resíduos; 

� Paisagem; 

� Rede Viária (Regional e Local); 

� Sócio-economia; 

� Património; 

� Ordenamento do Território. 
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4.1. ÁREA DE ESTUDO 

O presente EIA pretende caracterizar a área da pedreira “El Rei nº 2” actualmente licenciada e 

respectiva ampliação.  

A Pedreira “El Rei n.º 2” + ampliação localizam-se na freguesia de Bencatel, concelho de Vila 

Viçosa, Distrito de Évora, Região Alentejo, fazendo parte da “Área Cativa para a Exploração de 

Mármores”, instituída pela Portaria n.º 441/90, de 15 de Junho, e da Unidade de Ordenamento 

3 (Núcleo da Vigária), definida pelo Plano Regional de Ordenamento da Zona dos Mármores 

(PROZOM), Resolução do Conselho de Ministros n.º 93/2002.  

 

Figura 4.1.1. Enquadramento Regional da área em estudo.  

 

Esta zona é caracterizada fundamentalmente pela presença marcante da industria dos 

mármores (de forma directa e indirecta), não só da indústria extractiva, mas também da 

indústria transformadora, uma vez que está situada em pleno Anticlinal Estremoz-Borba-Vila 

Viçosa.  

De facto, pela observação da Figura 4.1.2, é evidente a predominância das indústrias 

extractivas na zona, uma vez que se trata de uma Área Cativa para a exploração do mármore.  
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Figura 4.1.2 – Foto aérea da área em estudo com localização aproximada do núcleo de pedreiras 

existentes (fundamentalmente do núcleo da Lagoa) e da pedreira “El Rei n.º 2” (Fonte: Google Earth). 
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4.2. TOPOGRAFIA  

O relevo representa as várias formas e compartimentos ao nível da superfície, nomeadamente 

uma serra, montanha, colina, planalto, planície, depressão, etc. Pode ser influenciado pela 

acção de vários agentes que são responsáveis pela sua formação, desgaste e modelagem, 

como os sismos, os ventos ou a água, entre outros.  

Em Portugal, verifica-se uma forte diferença no relevo entre o Norte e o Sul do país. O 

contraste visível no nosso país e que domina tantos aspectos da Geografia de Portugal, é 

devido quer à estrutura quer à evolução tectónica de conjunto.  

No Norte montanhoso de Portugal concentram-se 95% das áreas de altitude superior a 400m e 

todos os altos cimos para além dos 1 000m que, pela maior parte das vezes, se erguem 

bruscamente apenas a uns escassos 50km da costa actual. Já na Região Sul do país 

predominam as terras baixas e aplanadas onde, acima de 500m, só persistem alguns relevos 

mais resistentes à erosão – os sinclinais de São Mamede e as cristas de quartzite de Marvão, 

no Nordeste alentejano, as corneanas de Évora e o maciço eruptivo de Monchique-Fóia, no 

Sudoeste algarvio.  

O relevo português completa-se com uma franja de planícies litorais, realçando-se três grandes 

conjuntos: a planície da Beira Litoral formada pelas planícies aluviais do Vouga e Mondego, a 

planície do Algarve e as planícies aluviais do Tejo e do Sado. 

 

4.2.1. TOPOGRAFIA E ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS DA ÁREA EM ESTUDO 

Em termos gerais, pode afirmar-se que toda a região envolvente à Pedreira “El Rei n.º 2” + 

ampliação se enquadra na chamada Peneplanície Alentejana, composta por um relevo pouco 

acidentado, onde se destacam os enrugamentos de Estremoz, Borba, Vila Viçosa, 

correspondentes ao Anticlinal Estremoz – Borba – Vila Viçosa. 

O Anticlinal de Estremoz caracteriza-se geomorfologicamente por apresentar uma extensa 

superfície ondulada, resultante de uma aplanação imperfeita produzida pela erosão, erguendo-

se no seio da peneplanície constituída por formações xistentas do Silúrico. Esta região do 

Anticlinal implanta-se numa linha de cotas que corresponde ao filão das rochas carbonatadas 

compreendidas entre os 400 m e os 500 m acima do nível do mar, orientada no sentido SE-

NW, numa extensão de aproximadamente 40 km, e de largura máxima de 7 km junto à cidade 

de Estremoz.  
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As cotas dominantes do Anticlinal de Estremoz rondam os 400m. Acima destas, sobressaem 

entre Sousel e Alandroal dois alinhamentos que constituem cristas de relevo, formadas por 

dolomitos e orientadas segundo a direcção axila NW-SE. 

Assim, constata-se que o relevo natural da região em estudo é relativamente plano e 

monótono, destacando-se apenas, a quebrar esta monotonia, a ocorrência de elevações 

suaves, conhecidas usualmente como “mamões”, formas correspondentes ao relevo dolomítico 

(resultantes das rochas dolomíticas, normalmente mais resistentes à alteração por fenómenos 

erosivos). A elevação destas estruturas parece estar associada a razões tectónicas embora os 

dolomitos se mostrem mais resistentes do que xistos e mármores não criando, no entanto, 

relevos de dureza.  

Sendo a forma mais marcante do relevo natural desta região Alentejana, desenvolve-se 

paralelamente com o núcleo de exploração, a Oeste da área em estudo, a Serra de Ossa, que 

se prolonga pelos concelhos de Estremoz, Borba, Vila Viçosa, Alandroal e Redondo. A Serra 

de Ossa (cota 650 m) corresponde igualmente a um Anticlinal, neste caso, constituído por 

formações xistentas e quartzitos do Silúrico. 

Ou seja, em contraste com o relevo natural, encontram-se paisagens intervencionadas pela 

acção humana, nomeadamente os núcleos de exploração existentes (onde se insere a pedreira 

em estudo), que apresentam uma alteração bastante significativa a nível morfológico. 

Consequentemente, estas formas evidenciam-se da envolvente (como aterros, escavações e 

escombreiras), constituindo assim uma paisagem industrial, característica de uma Zona Mineira 

activa. 

De facto, pela análise da Figura 4.2.1, constata-se que na zona em estudo as altitudes médias 

rondam os 400-700m. Porém, o local da pedreira “El Rei n.º 2” localiza-se mais concretamente 

entre os 400m e os 380m, sendo a topografia caracterizada por relevos pouco acentuados. 

Os declives predominantes na área de inserção da pedreira enquadram-se na classe dos  

2%-6% (zonas muito planas), verificando-se que nas elevações existentes predominam os 

declives da ordem dos 15%-25% (Ver Carta de Declives em Anexo). 

No que diz respeito à orientação das encostas (Ver Carta de Orientação de Encostas em 

Anexo) observa-se a predominância da exposição aos quadrantes de Sul, Sudoeste e Oeste. 
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Figura 4.2.1 – Carta hipsométrica do Concelho de Vila Viçosa (Fonte: Atlas do Ambiente, 

http://www.iambiente.pt). 

 

Pedreira “El 
Rei n.º 2”  
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4.3. SISMICIDADE 

A sismicidade refere-se ao estudo sobre a distribuição de sismos no espaço e no tempo. Deste 

modo, o conhecimento da sismicidade permite obter importantes informações no que diz 

respeito a diversos aspectos relacionados com a ocupação humana. Assim, a análise da 

sismicidade, “além da sua importância científica, no aumento do conhecimento acerca do 

interior do Globo e das forças que aí actuam, reveste-se de enorme interesse prático por evitar 

ou reduzir a destruição de edifícios, as perdas de vidas e as perturbações sociais 

consequentes” (Nota explicativa da Carta I.10, Atlas do Ambiente, 1985).  

A intensidade sísmica é um parâmetro que mede a grandeza de um sismo qualitativamente, em 

função dos efeitos nas populações, construções e ambiente. A intensidade varia com a 

distância ao epicentro, com as características geológicas e topográficas do terreno e com as 

estruturas edificadas.  

De acordo com a Carta das Máximas Intensidades observadas até à actualidade, constata-se 

que o risco sísmico no Continente é significativo: as maiores concentrações demográficas 

situam-se no seu litoral, precisamente nas áreas de maiores intensidades sísmicas observadas.  

Se forem conhecidos os valores para a intensidade sísmica da região de Vila Viçosa, é 

possível enquadrar a ocupação da indústria extractiva, relacionando os métodos produtivos 

utilizados, com os seus “outputs”, nomeadamente a potencial emissão de vibrações, pelo uso 

pontual de explosivos. 

 

4.3.1. SISMICIDADE DO LOCAL EM ESTUDO 

Para a análise do descritor sismicidade neste EIA, foram analisados dois tipos de Cartas: a 

Carta de Isossistas de Intensidades Máximas, desenvolvida pelo INMG em 1997, e 

disponibilizada pelo Instituto de Meteorologia, e a Carta de Sismicidade Histórica do Atlas do 

Ambiente, fornecido pelo Instituto de Ambiente. 

De acordo com o Atlas do Ambiente, a região em estudo apresenta valores de sismicidade 

histórica de intensidade 8. Quanto à intensidade sísmica, esta é uma zona de intensidade 

máxima de sismicidade igual a VIII na escala de Mercalli-Sieberg – valores esses que se 

confirmam, também, na Carta de Isossistas, de intensidades máximas. Logo, a área em estudo 

insere-se precisamente numa zona de intensidade sísmica média em Portugal Continental (ver 

figura 4.3.1.). 
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Figura 4.3.1. Carta de Intensidade Sísmica (s/ escala) (Fonte: Instituto de Meteorologia, www.meteo.pt/).  

 

Esta carta de intensidade sísmica referente à Escala de Mercalli, modificada (versão de 1956). 

De acordo com a informação fornecida pelo Instituto de Meteorologia, um grau de intensidade 

máxima de sismicidade igual a VIII é caracterizado como Ruinoso: Afecta a condução dos 

automóveis. Danos nas alvenarias C com colapso parcial. Alguns danos nas alvenarias C com 

colapso parcial. Alguns danos na alvenaria B e nenhuns na A. Quedas de estuque e de 

algumas paredes de alvenaria. Torção e queda de chaminés, monumentos, torres e 

reservatórios elevados. As estruturas movem-se sobre as fundações, se não estão ligadas 

inferiormente. Os painéis soltos no enchimento das paredes são projectados. As estacarias 

  Área em estudo 
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enfraquecidas partem. Mudanças nos fluxos ou nas temperaturas das fontes e dos poços. 

Fracturas no chão húmido e nas vertentes escarpadas.  

 

Deste modo, constata-se que, apesar de se tratar de uma intensidade sísmica de algum 

significado, no panorama nacional esta ainda não é das zonas de maior intensidade sísmica. 

Não obstante, o enquadramento da indústria extractiva nesta zona não irá acarretar qualquer 

risco para a estabilidade e segurança de bens e pessoas, mesmo com a pontual utilização de 

explosivos no processo produtivo.  
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4.4. CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA 

A área da pedreira + a ampliação localizam-se na importante estrutura Anticlinal de Estremoz – 

Borba – Vila Viçosa, onde são explorados os calcários metamórficos - “mármores”. 

A área em estudo é abrangida, pelas folhas n.º 440 e 426 – Alandroal, à escala 1:25.000, da 

Carta Militar dos Serviços Cartográficos do Exército e pela Carta Geológica do Anticlinal de 

Estremoz, Folha n.º 11, à escala 1: 10.000, do Instituto Geológico e Mineiro. 

Partindo-se de um conhecimento cartográfico já existente, à escala 1:10.000, da bibliografia 

disponível e com base em dados complementares de superfície e dados de profundidade, 

através da execução de uma campanha de prospecção e sondagens realizada em 1998, 

obteve-se a cartografia geológica da área. 

 

4.4.1. GEOLOGIA REGIONAL 

O Anticlinal de Estremoz – Borba – Vila Viçosa, de que faz parte a área objecto de estudo, 

localiza-se no soco hercínico da Península Ibérica na Zona de Ossa Morena (ZOM), definida 

por Lotze (1945) – Figura 4.4.1. 

 

“A Zona de Ossa Morena é, sem dúvida, a unidade paleogeográfica e tectónica da Península 

Ibérica mais heterogénea e complexa.”  

in “Caracterização geológico-estrutural do flanco sudoeste do Anticlinal de Estremoz”.  

Mestrado em Geologia dinâmica interna. Lopes, Luís. 1995. 

 

A área em questão situa-se no flanco SW do Anticlinal de Estremoz – Borba – Vila Viçosa, no 

Complexo Vulcano-Sedimentar de Estremoz.  

O Anticlinal consiste numa estrutura alongada, no sentido NW-SE, dobrada assimetricamente, 

com vergência para NE e com fechos periclinais nos extremos NW e SE, em Sousel e no 

Alandroal, respectivamente, segundo uma extensão de 40 Kms. 
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Figura 4.4.1 – Zonas Paleogeográficas e Tectónicas do Maciço Hespérico (excerto da Carta Tectónica 

da Península Ibérica) com localização do Anticlinal de Estremoz. (Fonte: Carta Geológica de Portugal à 

escala 1/500 000.) 

Vila Viçosa 

Borba 

Estremoz 

Anticlinal 
Estremoz - Borba - Vila Viçosa 



 CEVALOR – Centro Tecnológico para o Aproveitamento e Valorização das Rochas Ornamentais e Industriais 

EZEQU I E L  FRANC I SCO  A LVES ,  LDA .  

ESTUDO  DE IMPACTE AMBIENTAL – AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA “EL REI Nº2” - Nº 5384                       75/300 

O Anticlinal de Estremoz é constituído por rochas com idades compreendidas entre o 

Proterózoico Superior e o Silúrico e, em determinadas zonas por rochas de idade Quaternária, 

correspondentes a depósitos lacustres. Actualmente, ainda é tema de discussão as idades de 

algumas rochas da estrutura Anticlinal. 

Os mármores são claros, com variações na cor e tonalidade, sendo este predominantemente 

creme ou creme rosado com alguns veios de natureza xistenta e veios de tonalidade 

avermelhada, resultantes de um enriquecimento em ferro (Fe). 

A sequência litológica é, desde há muito tempo, conhecida e apresentada por F. Gonçalves e 

Tomás de Oliveira, sendo actualmente apresentada pelo IGM e constituída da base para o 

topo, pelas seguintes unidades litoestratigráficas: 

 

- SOCO PROTEROZÓICO, AFLORANTE NO NÚCLEO DO ANTICLINAL 

Constituída, essencialmente, por xistos negros, chertes negros e grauvaques. 

 

- FORMAÇÃO DOLOMÍTICA, DATADA DO CÂMBRICO INFERIOR POR CORRELAÇÃO COM A FORMAÇÃO 

CARBONATADA DO SECTOR DE ALTER DO CHÃO 

Repousa discordantemente com a unidade anteriormente referida através de arcoses e 

conglomerados, sobre os quais assenta a unidade de mármores xistentos intercalados com 

metavulcânicas básicas -intermédias. Sobrejacentes ocorrem rochas dolomíticas, por vezes 

xistificadas. Na base da Formação ocorrem ainda leitos de vulcanitos ácidos a básicos. 

No topo, surge um horizonte silícioso descontínuo, localmente mineralizado por sulfuretos, que 

constitui, tal como tem sido referido até hoje, um marcador de uma importante lacuna, segundo 

Oliveira, 1984, Carvalhosa et al., 1987, a qual teria tido origem na exposição subaérea dos 

carbonatos durante o Câmbrico Médio e Superior, provocando localmente carsificação e 

silicificação. 

 

- COMPLEXO VULCANO SEDIMENTAR DE ESTREMOZ, DE IDADE CONTROVERSA DADA A INEXISTÊNCIA 

DE FÓSSEIS.  

Inicialmente foi considerado do Câmbrico Inferior (Carvalho et al. 1971), e mais recentemente 

do Ordovícico Superior Terminal (Piçarra & Le Menn, 1993). 

É constituído essencialmente por calcários cristalinos metamorfizados (mármores), xistos e 

calcoxistos, com intercalações de vulcanitos ácidos e básicos (basaltos alcalinos, segundo 
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Mata & Munhá, 1985). São frequentes as intercalações de natureza xistenta na série 

carbonatada, as quais se devem a breves interrupções nas condições que presidiam à 

sedimentação carbonatada. 

 

“A elevada ocorrência, em leitos de espessura irregular, de calcoxistos, quartzitos, 

metavulcanitos e silicificações e a frequência com que se produzem variações laterais de 

fácies, contribuem para dificultar a definição dos limites geológicos, para o topo...e em menor 

grau para a base.”  

in “Caracterização geológico-estrutural do flanco sudoeste do Anticlinal de Estremoz”.  

Mestrado em Geologia Dinâmica Interna. Lopes, Luís. 1995. 

 

À superfície do Complexo e no seu interior surgem Dolomitos Secundários (resultado da 

epigenização dos mármores calcíticos), vulgo “olho de mocho”, os quais se distinguem das 

rochas da Formação Dolomítica pela posição estratigráfica que ocupam, granularidade mais 

grosseira, enriquecimento em ferro e ocorrência de geodes com cristais predominantemente 

calcíticos. A localização dos dolomitos, à superfície e em profundidade, é imprevisível e a sua 

idade absoluta desconhecida, podendo a dolomitização estar relacionada com uma alteração 

hidrotermal tardia, que teria ocorrido preferencialmente ao longo de acidentes tectónicos 

(Manupella et al., 1994). 

 

- XISTOS NEGROS, E LIDITOS DATADOS DO SILÚRICO, DADA A PRESENÇA DE GRAPTÓLITOS.  

Além dos xistos do Silúrico, segundo Piçarra et al (1993), alguns dos níveis xistentos podem 

ser datados do Devónico. 

Tectonicamente, a estrutura Anticlinal de Estremoz foi originada pela actuação de duas fases 

de deformação variscas principais, designadamente F1 – em regime dúctil – e F2 – em regime 

dúctil – semifrágil, que se fizeram sentir desde o Devónico Médio até aos finais do Carbónico. 

A primeira fase de deformação F1 foi responsável pela génese de dobras isoclinais, tombadas 

ou de plano axial NNW-SSE a N-S com inclinação de cerca de 20º para ENE. Estes 

dobramentos são visíveis, particularmente, no núcleo do Anticlinal e em alguns afloramentos 

nas regiões da Lagoa e Borba, onde por interferência com a segunda fase de deformação F2 

terão resultado dobras transversais à direcção dominante NW-SE. 
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A segunda fase de deformação F2, responsável pela direcção NW-SE predominante nos 

afloramentos do Anticlinal, é caracterizada por dobramentos por encurtamento com origem de 

dobras vergentes para NE, de plano axial NW-SE com inclinação subvertical a inclinar, 

geralmente, para SW, e eixos mergulhantes para SE e para NW. 

Terá sido a actuação da segunda fase de deformação F2 que, redobrando as estruturas de F1 

e provocando rotura por estiramento, deu origem ao sistema de fracturas subparalelas à 

estratificação e aos planos axiais das dobras de F2. 

A ocorrência de uma terceira fase de deformação varisca, F3, é responsável pela instalação de 

acidentes de direcção NW-SE, do tipo falha inversa cavalgante para NE e associados 

frequentemente a desligamentos esquerdos. Estas são fracturas, de um modo geral, 

subparalelas à atitude dos estratos. 

As fracturas NNE–SSW, cuja inclinação é subvertical, encontram-se associadas a 

dolomitização secundária (mais vulgarmente conhecida por “Olho de Mocho“). Os filões 

doleríticos, designados vulgarmente por “cabos reais”, de idade provável Pós-Carbónica, 

instalaram-se nas fracturas ENE–WSW. 

 

4.4.2. GEOLOGIA LOCAL 

A pedreira encontra-se implantada no complexo anteriormente denominado de Complexo 

Vulcano Sedimentar de Estremoz, no seu flanco SW, onde os mármores apresentam, de um 

modo geral, cor rosa e creme rosado, com intercalações de vergada xistenta (Figura 4.4.2.) 

Os mármores encontram-se limitados superiormente por metavulcanitos e inferiormente por 

metadolomitos, ambos sem valor do ponto de vista de rocha ornamental.  

Os estratos apresentam direcção média de N30º-40ºW, com inclinações que variam entre os 

60ºSW e os 70ºSW, tendo sido afectados por dobramentos em anticlinal e sinclinal. 

 

Os diferentes tipos litológicos ocorrentes na área em estudo são: 

� Metavulcanitos de topo, rocha sem valor do ponto de vista ornamental; 

� Mármore (calcário cristalino metamorfizado), por vezes dolomitizado e mármore 

brechificado; 
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Figura 4.4.2 – Excerto da Carta Geológica do Anticlinal com a localização da área em estudo (Fonte: 

“Cartografia Temática do Anticlinal como instrumento do Ordenamento do Território e Apoio à Industria 

Extractiva”, CEVALOR 2002). 
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NNNN    
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O mármore existente é, de um modo geral, de cor creme a creme rosado, por vezes com veios 

negros xistentos e veios castanhos e avermelhados. 

O mármore brechificado faz a transição entre as rochas metavulcânicas e os mármores, que se 

encontram subjacentes  

A dolomitização secundária surge apenas como pequenas manchas localizadas, consideradas 

de pouca importância. 

Os mármores do “Complexo vulcano-sedimentar carbonatado de Estremoz” na área produtiva 

são na base muito vergados e tornam-se mais puros à medida que se sobe na sequência 

estratigráfica. A cor do mármore é essencialmente branca ou creme, embora para o topo possa 

apresentar cor rosada. A sua espessura é de cerca de 170 metros. 

A estrutura geológica nesta região é o resultado da existência de uma grande dobra da 1ª fase 

da orogenia hercínica redobrada pela 2ª fase para a posição que actualmente ocupa. Dobras 

de 2ª e 3ª ordem tornam a estrutura mais complexa. A maior parte da zona produtiva localiza-

se no flanco normal da dobra sinclinal de 1ª fase. 

As direcções preferências de fracturação são NW-SE, ENE-WSW e N-S, tendencialmente sub-

verticais mas, segundo NW-SE, também existem fracturas pouco inclinadas. A distância entre 

fracturas tem uma distribuição estatística exponencial e pode servir para uma classificação 

expedita do valor relativo das pedreiras. No que respeita à sua continuidade, as fracturas são, 

de uma maneira geral, muito extensas, em particular no que respeita às orientadas segundo 

ENE-WSW e N-S. Tal traduz que em profundidade é expectável que estas características se 

mantenham. 
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4.5. SOLOS E CAPACIDADE DE USO 

O solo é uma formação natural de espessura variável, constituída por materiais não 

consolidados, que ocorre na superfície terrestre, originada a partir de mudanças físicas, 

químicas e biológicas que actuam sobre as rochas ao longo de vários anos. Corresponde a um 

conjunto heterogéneo de composição mineralógica, matéria orgânica, ar e água. 

Trata-se de um dos mais valiosos recursos naturais, uma vez que é um dos elementos 

fundamentais ao desenvolvimento das plantas terrestres, à produção de biomassa e ao auto-

sustento de um povo, bem como o suporte fundamental do tecido social, cultural, histórico e 

económico das populações. O solo é um património natural, de extrema raridade e não 

renovável à escala da vida humana, pelo que se torna imperativo a sua preservação. 

De um ponto de vista prático, as características e qualidades mais importantes de um solo 

prendem-se com as suas aptidões e restrições para as diversas actividades humanas. Assim, 

quando se aborda um determinado tipo de solo, os aspectos referenciados prendem-se 

essencialmente com a sua fertilidade, ou, mais concretamente, com a capacidade de uso, cujo 

indicador principal é usualmente a actividade agrícola. 

Em Portugal, de um modo geral, os solos apresentam fracas aptidões agrícolas, devido às suas 

características e qualidades, nomeadamente pequena espessura, baixa disponibilidade de 

nutrientes para as plantas, drenagem deficiente, etc. 

Associada à baixa capacidade de uso dos solos, surge também, por vezes, uma baixa 

capacidade de exploração agrícola (em termos técnicos, económicos e de organização), o que 

faz com que esta seja uma actividade pouco rentável, na maior parte das vezes de 

características familiares. Estes aspectos levam a que a agricultura seja facilmente substituída 

por outros usos, mais rentáveis, quando existe essa potencialidade, como é por exemplo o 

caso da exploração de rochas ornamentais.  

De facto, na região em estudo verificou-se esta permuta, tendo ocorrido a substituição do uso, 

anteriormente constituído essencialmente pela exploração de olival, mas agora pela exploração 

intensiva do Mármore – recurso endógeno mais rentável economicamente. 

 

4.5.1. CARACTERIZAÇÃO PEDOLÓGICA 

Segundo o Atlas do Ambiente, os solos existentes no concelho de Vila Viçosa são 

maioritariamente Litossolos, além da existência de duas zonas com Luvissolos. Na zona da 

pedreira e ampliação, predominam os Luvissolos (Figura 4.5.1). 
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De acordo com a classificação da FAO, os Luvissolos são solos com um horizonte B árgico 

com capacidade de troca catiónica igual ou superior a 24 cmol/kg de argila e uma saturação 

em bases igual ou superior a 50% em toda a espessura do horizonte B. Não possui horizonte A 

mólico, nem horizonte E com transição abrupta para um horizonte inferior de permeabilidade 

lenta, sem a forma de distribuição da argila e sem a penetração em forma de línguas que 

servem de diagnóstico, respectivamente aos Planossolos, aos Nitissolos e aos 

Podzoluvissolos. 

De um modo geral, podem-se caracterizar os litossolos como solos pedregosos muito pouco 

espessos e muito pouco evoluídos, estabelecidos sobre rochas-mãe duras (SNIG – Atlas de 

Portugal). 

 

 

Figura 4.5.1 – Excerto da Carta de Solos, para a região envolvente à área de pedreira + ampliação 

(Fonte: Atlas do Ambiente, http://www.iambiente.pt). 

 

Tendo como base a carta de capacidade de uso do solo, publicada pelo antigo Serviço de 

Reconhecimento e Ordenamento Agrário (SROA), à escala 1:50.000, constata-se que os solos 

existentes na área em estudo se encontram distribuídos de acordo com a Tabela 4.5.1., e com 

a Figura 4.5.2. 

 

Pedreira “El 
Rei n.º 2”   
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Figura 4.5.2 – Solos existentes na área do projecto (Fonte: SROA – Carta de Capacidade de Uso 36 D). 

 

Tabela 4.5.1. Tipo de solo existente na área em estudo (fonte: SROA, 1972). 

Tipo de Solo Capacidade de Uso % de Área Ocupada 

Pvc E 7,4% 

Vcc+ Arc Ce+Cs+Es 14,8% 

Pcx Cs 9,7% 

Vcc (h) Ch 42,4% 

Vcc Bs+Be 25,7% 

 

A simbologia correspondente às famílias de solos é a seguinte: 

� Vcc – Solos Mediterrânicos Vermelhos ou Amarelos de Calcários Cristalinos ou 

Mármores ou Rochas Cristalofílicas Cálcio-siliciosas. 

� Pvc – Solos Mediterrânicos Vermelhos e Amarelos de material coluviado de solos da 

Família Vcc. 

� Pcx – Solos Calcários Pardos de Xistos Associados a depósitos calcários. 

 

Conforme se pode constatar, os Solos Mediterrânicos Vermelhos ou Amarelos de Calcários 

Cristalinos ou Mármores ou Rochas Cristalofílicas Cálcio-siliciosas, são aqueles que têm uma 
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maior representação na área em estudo (83%), sendo que as classes de uso C são também as 

predominantes (67%). 

Seguidamente apresenta-se uma breve descrição dos três tipos de solos em presença 

(Cardoso, J.C. , Lisboa, 1965) 

 

Vcc – Solos Mediterrânicos Vermelhos ou Amarelos de Calcários Cristalinos ou Mármores ou 

Rochas Cristalofílicas Cálcio-siliciosas. São caracterizados por: 

� Horizonte A1 – 20 a 30 cm; solo vermelho escuro ou castanho avermelhado; franco, por 

vezes franco-argiloso; possui uma estrutura granulosa ou grumosa fina moderada; 

friável; o pH situa-se entre 6,5 a 7,5.  

Com transição gradual para: 

� Horizonte B – 15 a 50 cm (pode ter fraco desenvolvimento ou estender-se até grande 

profundidade ao longo de fendas ou bolsas); possui uma cor ligeiramente mais vermelha 

que o anterior; composição franco-argilosa a argilosa; estrutura semelhante à do anterior 

mas um pouco mais grosseira; possui minúsculas concreções ferruginosas e algumas 

películas de argila nas faces dos agregados; friável e Firme; pH entre 6,5 a 7,5. 

Transição irregular e abrupta para: 

� Horizonte R – Rocha Mãe: calcários cristalinos ou mármores ou rochas cristalofílicas 

cálcio-siliciosas. 

 

Estes solos apresentam uma textura dos horizontes superficiais mediana ou pesada, sendo 

que nos Horizontes B a percentagem de argila aumenta imenso. Sempre que os solos estão 

sujeitos à cultura agrícola, o seu teor orgânico é baixo, enquanto que em zonas incultas se 

mostra elevado. Em qualquer dos casos, decresce muito com a profundidade. 

A razão C/N é baixa ou mediana, indicando uma satisfatória ou mesmo rápida decomposição 

das substâncias orgânicas. Enquanto que as quantidades de Ferro (Fe) livre são apreciáveis 

em todos os horizontes.  

A capacidade de troca catiónica é mediana ou alta, com raras excepções. A capacidade de 

campo mostra valores altos, quase sempre superiores a 20% de humidade. A capacidade 

utilizável dos primeiros 50 cm varia de mediana a elevada, podendo armazenar-se nessas 

camadas de 45 a mais de 100 mm de água disponível para as plantas. 
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A porosidade da terra fina é mediana ou baixa, enquanto que a permeabilidade varia de 

moderada a lenta. 

 

Pvc – Solos Mediterrânicos Vermelhos e Amarelos de material coluviado de solos da Família 

Vcc, são caracterizados por: 

 

� Horizonte A1 – 20 a 30 cm; vermelho escuro ou castanho avermelhado; franco-arenoso 

ou franco argilo-arenoso, com alguns elementos grosseiros subangulosos (quartzitos); 

estrutura granulosa ou grumosa fina moderada ou fraca; friável; normalmente com 

pequenas concreções ferruginosas; pH 5,5 a 6,5; 

 
Transição nítida ou gradual para: 

 

� Horizonte BC – Espessura variável, em geral superior a 1 m; semelhante ao anterior, de 

cor vermelha ou castanho-avermelhada um pouco mais clara, de consistência friável a 

firme e de textura franco-argilo-arenosa ou franco argilosa (com maior percentagem de 

argila que no horizonte A); existem algumas películas de argila nas faces dos agregados. 

 
As características físico-químicas destes solos, pela sua origem, são semelhantes às dos solos 

Vcc 

 

Tanto os solos Vcc como Pvc incluem-se na denominação comum de “Terra Rossa”, 

estreitamente ligada aos países de clima mediterrânico. Esta “Terra Rossa” que, de acordo 

com a bibliografia existente, parece existir principalmente em três das famílias portuguesas dos 

Solos Mediterrânicos Vermelhos e Amarelos de Materiais Calcários (Vcc, Vcd e Pvc), é definida 

como uma argila vermelha de descalcificação misturada com elementos detríticos quartzosos 

mais ou menos grosseiros de origem sedimentar que enche as fendas dos calcários duros nas 

regiões de climas quentes. 

 

Pcx – Solos Calcários Pardos de Xistos Associados a depósitos calcários. São caracterizados 

por: 

� Horizonte AP – 25 a 40 cm; pardo ou pardo pálido, franco-argilo-arenoso ou franco-

argiloso pouco ou medianamente calcário, geralmente com pequenos fragmentos de 

xisto; com estrutura grumosa ou granulosa fina a média moderada; friável; efervescência 

viva ou muito viva ao HCl; pH 7,5 a 8,5. 
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Transição nítida para: 

� Horizonte C – Material originário proveniente da meteorização de xistos associados a 

depósitos calcários. Por vezes, na sua parte superior existe um horizonte Cca não 

endurecido. 

 

As características destes solos apontam para uma textura geralmente mediana ou pesada, 

sendo a percentagem de areia grossa quase sempre baixa, inferior a 25%. Os carbonatos são 

abundantes em todo o perfil mas atingem as maiores percentagens, por vezes enormes, no 

horizonte C. Esta abundância é, até certo ponto, desfavorável à cultura, principalmente no que 

respeita à conservação dum teor orgânico suficiente para a manutenção da sua fertilidade. A 

percentagem de matéria orgânica é baixa, raramente excedendo 2% e sendo com frequência 

inferior a 1%. A relação C/N é baixa ou mesmo muitíssimo baixa a indicar uma decomposição 

muito rápida por virtude de intensa actividade biológica. Nalguns solos, a quantidade de ferro 

livre é superior no horizonte superficial, talvez por virtude de uma alteração mais forte do que 

em profundidade; noutros dá-se o inverso. 

A capacidade de troca de catiões é, no geral, mediana, a porosidade é elevada e a 

permeabilidade varia entre moderada e rápida, nos horizontes superficiais. A capacidade de 

campo é alta (nomeadamente no que diz respeito à capacidade utilizável nos primeiros 50 cm), 

resultando que a água disponível é geralmente elevada. 

 

4.5.2. CAPACIDADE DE USO DOS SOLOS 

A capacidade de uso do solo é apresentada, sob a forma cartográfica, na Carta de Capacidade 

Uso do Solo, à escala 1:50 000 publicada pelo antigo Serviço de Reconhecimento e de 

Ordenamento Agrário (SROA), no sentido de obter uma base de planeamento e ordenamento 

para a agricultura, a nível regional ou nacional. A Carta de Capacidade de Uso do Solo é uma 

interpretação da Carta de Solos, em que os mesmos são agrupados em manchas de acordo 

com as suas limitações e potencialidades sempre do ponto de vista da sua exploração agrícola. 

Assim foram definidas, como unidades fundamentais, Classes de usos (ver tabela 4.5.2.), e 

várias Sub-classes.  

Os solos existentes na área em estudo encontram-se distribuídos por três classes, de acordo 

com o que se apresenta na Tabela 4.5.3. 
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Tabela 4.5.2 – Classes de Capacidade de uso do solo (SROA, 1972) 

UTILIZAÇÃO CLASSES DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 

A 

* Poucas ou nenhumas limitações; 

* Sem riscos de erosão ou com riscos ligeiros; 

* Susceptível de utilização agrícola intensiva. 

B 

* Limitações moderadas; 

* Riscos de erosão no máximo moderados; 

* Susceptível de utilização agrícola moderadamente intensiva. 

Susceptível de 
utilização agrícola e 
outras utilizações 

C 

* Limitações acentuadas; 

* Riscos de erosão no máximo elevados; 

* Susceptível de utilização agrícola pouco intensiva. 

D 

* Limitações severas; 

* Riscos de erosão no máximo elevados a muito elevados; 

* Não susceptível de utilização agrícola, salvo casos muito 
especiais; 

* Poucas ou moderadas limitações para pastagem, exploração 
de matos e exploração florestal. De uso limitado e em 

geral não susceptível 
para utilização 

agrícola 

E 

* Limitações muito severas; 

* Riscos de erosão muito elevados; 

* Não susceptível de utilização agrícola; 

* Severas a muito severas limitações para pastagem, matos e 
exploração florestal; 

- ou servindo apenas para vegetação natural ou floresta de 
protecção ou recuperação; 

- ou não susceptível de qualquer utilização. 

 

No seguimento da tabela 4.5.1. atrás apresentada podem individualizar-se, área de estudo, as seguintes 

classes e respectivas percentagens em presença: 

 

Tabela 4.5.3 – Classes de solos existentes na área do local da pedreira + ampliação em estudo. 

 

Classe Características Percentagem 

B Capacidade de uso boa a média. 25,7 % 

C Capacidade de uso mediana. 66,9 % 

E Capacidade de uso Muito Baixa, 
limitações severas. 

7,4 % 
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No que diz respeito às subclasses, as principais limitações prendem-se com limitações do solo 

ao nível radicular (s), limitações resultantes de um excesso de água (h) e resultantes de erosão 

e escorrimento superficial (e). 

Analisando a tabela 4.5.3., em conjunto com a tabela 4.5.1., é possível afirmar que os solos 

existentes na área em estudo apresentam capacidades de uso que variam entre o bom e o 

muito baixo, com clara predominância para as aptidões mais baixas. 

De um modo geral, pode afirmar-se que os solos em presença na área em estudo têm baixa 

aptidão para o uso agrícola o que, de certa forma vem justificar a instalação e proliferação da 

indústria extractiva – bastante mais rentável – neste solos, onde existe recurso mineral 

explorável. 

 

4.5.3. OCUPAÇÃO ACTUAL DOS SOLOS 

Cruzando a observação referente à Carta de capacidade de usos do solo, onde se verifica que 

a maior percentagem de solos da zona da Lagoa apresenta uma capacidade fraca a mediana 

para a agricultura, com os usos actuais, pode afirmar-se que a actividade extractiva tem vindo a 

substituir um uso exclusivamente agrícola, dada a sua grande rentabilidade económica. Deste 

uso agrícola, podem-se observar ainda grandes áreas de ocupação na região envolvente, 

precisamente nos locais onde o recurso geológico não apresenta características que permitam 

a sua exploração rentável. De facto, existe ainda alguma compatibilidade entre a actividade 

agrícola e a extractiva, pois é visível a presença de olivais e campos de cultivo, bem como de 

alguns terrenos que ainda não foram sujeitos a intervenção humana (Figura 4.5.4). 

De acordo com o que está definido no Plano Director Municipal (PDM) de Vila Viçosa, mais 

concretamente nas suas Plantas de Condicionantes e de Ordenamento, verifica-se que a área 

em estudo está localizada em “Área de Reserva para Aproveitamento de Mármores” e 

“Espaços de Indústria Extractiva – Áreas de Interesse Extractivo”, respectivamente. 

Estas classificações estão de acordo com o facto de toda a área da pedreira estar incluída na 

“Área Cativa da Zona dos Mármores”, no âmbito do PROZOM.  

Assim, relativamente ao que se encontra definido nos planos que regem a área onde se insere 

a Pedreira “El Rei n.º 2”, é possível afirmar que não existem conflitos entre o uso actual do 

solo, o uso futuro e as figuras de ordenamento actualmente a vigorar.  

A UNOR4 apresenta características de área tipicamente industrial, onde a remoção e 

consequente inutilização dos solos já ocorreu aquando da implantação das escavações e 

escombreiras, como apoio à indústria extractiva dos mármores que se encontra muito 
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Localização aproximada da pedreira 

Indústrias extractivas 

Aglomerados populacionais 

Legenda 

Zonas agrícolas 

Zonas agrícolas 

Zonas agrícolas 

desenvolvida. Assim, é uma realidade que a envolvente à área em estudo seja essencialmente 

industrial, marcada pela presença de outras pedreiras em exploração, que confrontam com a 

área em estudo, conforme se pode observar na Figura 4.5.3. seguidamente apresentada. São 

visíveis ainda grandes zonas de vinha e olival, bem como de campos incultos. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Figura 4.5.3. – Fotografia aérea com localização aproximada da implantação da pedreira, com os limites 

do uso actual do solo (Fonte: GoogleEarth) 
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4.6. CLIMA E METEOROLOGIA 

O clima representa o conjunto de condições meteorológicas predominantes numa determinada 

região, caracterizada estatisticamente a longo prazo a partir de elementos meteorológicos 

registados nesse local (valores médios, probabilidades de ocorrência de valores extremos, 

etc.), que são influenciados por factores como a latitude ou a altitude. 

Este é um parâmetro biofísico de extrema importância para os ecossistemas, uma vez que 

condiciona, de modo directo ou indirecto, a presença, a distribuição e as condições de vida das 

espécies animais e vegetais, presentes na natureza. Deste modo, torna-se vital o correcto 

conhecimento das principais características climáticas e meteorológicas de uma qualquer área 

que se pretenda estudar. 

De modo a analisar as características meteorológicas do concelho de Vila Viçosa, recorreu-se 

a dois postos de meteorologia, um situado no município em estudo, e outro localizado num 

concelho vizinho, Elvas. Foram analisados os parâmetros meteorológicos ocorrentes no local 

em estudo, enquadrando-os na região climática correspondente. 

 

 

4.6.1. CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA 

De acordo com a classificação de Orlando Ribeiro (1988), a região em estudo enquadra-se na 

“Província do Alto Alentejo”, que engloba as alturas do Alto Alentejo bem como a região que se 

estende até à fronteira, incluindo a Serra de São Mamede. Nesta “província”, o Verão não é 

muito quente, se for tida a consideração a baixa latitude e a fraca latitude (com uma média de 

22,5º em Agosto, na cidade de Évora). A precipitação anual ainda é relativamente elevada 

(entre 600 a 1000 mm), excepto na bacia de Badajoz, cujo valor é 500 mm. Verifica-se a 

existência de três a quatro meses secos. A leste, a humidade relativa é muito fraca no Verão 

(39% em Julho em Campo Maior). 

Uma outra classificação climática também muito utilizada é a Classificação Climática de 

Köppen que se baseia nos valores médios da temperatura do ar e da precipitação e na 

correlação existente entre a distribuição destes meteoros ao longo dos meses do ano. Este 

sistema de classificação adapta-se ainda bastante bem à situação de referência geográfica e 

aos aspectos relativos à cobertura vegetal, adquirindo (com base nos valores de temperatura e 

precipitação) um carácter qualitativo, de melhor compreensão. 

A Classificação de Köppen foi elaborada essencialmente no sentido de caracterizar grandes 

grupos climáticos, o que será, porventura, a sua maior desvantagem. Esta limitação deverá ser 
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considerada, levando no entanto em conta que toda a informação é bastante representativa no 

que diz respeito à compreensão do macro clima da região a estudar. 

Segundo os critérios adoptados por Köppen na sua classificação climática, grande parte de 

Portugal encontra-se abrangido por um clima chuvoso e moderadamente quente, com chuvas 

preponderantes de Inverno (clima do tipo Cs). O autor define ainda sub-tipos climáticos, 

dependentes das temperaturas médias anuais. Como a região em estudo apresenta 

normalmente temperaturas elevadas (situando-se em pleno Alentejo), é possível enquadrá-la 

num clima do tipo Csa, ou seja, um Clima mesotérmico (temperado) húmido (C), onde a 

temperatura do mês mais frio é inferior a 18ºC, mas superior a 3ºC e o mês mais quente 

apresenta valores superiores a 10ºC. Este clima é caracterizado por: 

� Estação seca no Verão (s), sendo a quantidade de precipitação do mês mais seco do 

semestre quente inferior a 1/3 do mês mais chuvoso do semestre frio e inferior a 40 mm; 

� Verão quente e extenso (a), sendo a temperatura média do ar no mês mais quente do ano 

superior a 22ºC, e com pelo menos quatro meses com temperatura superior a 10ºC. 

 

4.6.2. METEOROLOGIA 

De modo a analisar a situação meteorológica do concelho de Vila Viçosa, recorreu-se aos 

dados mais recentes disponíveis para a região, existentes no Manual “O Clima de Portugal. 

Fascículo XLIX, Volume 4 – 4ª Região: Normais Climatológicas da Região de «Alentejo e 

Algarve”, relativos ao período de 1951-1980, registados pela estação climatológica situada em 

Elvas, bem como aos dados obtidos pela estação udométrica de Vila Viçosa, do mesmo 

período em causa, de modo a servir de comparação e poder chegar a uma conclusão mais 

fiável sobre o clima da região em estudo. Estas estações foram escolhidas de acordo com a 

proximidade e as características do local em estudo. 

 
Tabela 4.6.1. – Características das estações meteorológicas consideradas. 

Localização Características Tipo de estação Período de Observação 

Estação de Elvas 
Latitude – 38º53’N 

Longitude – 7º09’W 

Altitude – 208 m 

Climatológica 1951-1980 

Estação de Vila 

Viçosa 

Latitude – 38º47’N 

Longitude – 7º25’W 

Altitude – 370 m 

Udométrica 1951-1980 
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4.6.2.1. TEMPERATURA 

A área em estudo apresenta um clima de fortes influências continentais e pré-mediterrânicas, 

como se pode verificar pelas significativas amplitudes térmicas existentes.  

Observando a tabela 4.6.2, constata-se que o valor médio das temperaturas mensais anuais 

registado na estação climatológica de Elvas é de 15,9 ºC. O mês mais quente é Julho, com 

24,6 ºC, e o mês mais frio corresponde a Janeiro, com 8,6 ºC. Atendendo a estes valores, pode 

aferir-se a significativa amplitude térmica média anual com 16 ºC. No que diz respeito aos 

valores máximos e mínimos, as temperaturas médias são de 33,2 ºC, em Julho e 4 ºC em 

Janeiro, respectivamente. Quanto a valores absolutos estão registados como máximo 42,5 ºC 

em Julho e -7,0 ºC em Janeiro e Fevereiro, como mínimo. 

Analisando de uma forma sucinta os valores médios da temperatura do ar fornecidos pelo 

manual “Normais Climatológicas”, pode comprovar-se a existência de contrastes térmicos 

acentuados entre os meses mais frios e os meses mais quentes. O Verão é muito quente, com 

a temperatura máxima do mês mais quente superior a 32ºC (tal como demonstra a Figura 

4.6.1, do Atlas de Portugal) e com cerca de 133 dias com temperaturas máximas superiores a 

25 ºC. O Inverno por sua vez é moderado, com a temperatura mínima do mês mais frio entre os 

4ºC e os 6ºC e com 5 meses (Novembro a Março) em que ocorrem dias com temperaturas 

mínimas abaixo dos 0 ºC (totalizando por ano cerca de 13 dias). 

 

Tabela 4.6.2 – Valores de temperatura média do ar para Elvas no período de 1951-1980. 

Temperatura média do ar 
Elvas 

Mensal Max Min 

Jan 8,6 13,2 4 

Fev 9,6 14,5 4,8 

Mar 11,6 16,9 6,2 

Abr 13,8 19,9 7,7 

Mai 17,5 24,4 10,6 

Jun 21,5 29 13,9 

Jul 24,6 33,2 16 

Ago 24,3 32,9 15,8 

Set 21,8 29,2 14,3 

Out 17,1 23 11,2 

Nov 12 17 6,9 

Dez 8,9 13,5 4,3 

Média Anual 15,9 22,2 9,6 
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Figura 4.6.1 – Média da temperatura máxima do ar nos meses de 

Verão (Fonte: SNIG – Atlas de Portugal On-line). 

 

 

4.6.2.2. PRECIPITAÇÃO 

Os valores de precipitação registados podem considerar-se ainda algo acentuados. No que diz 

respeito à distribuição deste parâmetro ao longo do ano, as características continentais fazem-

se sentir em larga escala, o que conduz a um Inverno chuvoso e a um Verão seco. 

Os valores de precipitação observados na estação climatológica de Elvas e na estação 

udométrica de Vila Viçosa apontam para totais anuais de 601,6mm e 808,1mm, 

respectivamente. Conforme se constata (Figura 4.6.2), os valores dos dois locais apresentam 

diferenças, sendo os correspondentes a Vila Viçosa mais elevados durante todo o ano, o que 

corresponderá essencialmente ao facto desta estação se encontrar a uma altitude bastante 

superior. 

Os maiores valores de precipitação ocorrem nos meses de Inverno, sem grandes oscilações 

entre eles. O mês de Fevereiro é o mais chuvoso na estação climatológica de Elvas, com 82 

mm, enquanto que a estação udométrica de Vila Viçosa regista os valores mais elevados de 

precipitação em Dezembro, com 128,6 mm (ver Tabela 4.6.3.) 

A frequência da ocorrência de precipitação nas estações em análise evidencia alguma 

probabilidade de ocorrência de chuvadas de grande intensidade (20 dias para Elvas e 27 dias 
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para Vila Viçosa, com valores de precipitação superior a 10 mm), com maior incidência no 

período entre Outubro e Março. 

Tabela 4.6.3. – Valores de Precipitação ocorrentes em Elvas e Vila Viçosa para o período 1951-1980. 

 Precipitação (mm) 

 Elvas Vila Viçosa 

Mês Média Total Máxima Diária Média Total Máxima Diária 

Jan 80,8 45,0 122,0 60,8 

Fev 82,0 43,8 112,2 72,0 

Mar 80,2 67,4 122,3 58,8 

Abr 47,7 42,0 54,3 48,2 

Mai 37,6 38,0 45,5 43,4 

Jun 25,0 46,5 23,7 39,3 

Jul 3,6 33,0 3,5 22,0 

Ago 4,4 54,2 4,7 40,0 

Set 27,3 70,5 26,0 60,2 

Out 60,0 42,5 77,4 86,4 

Nov 75,1 105,7 97,9 69,2 

Dez 77,9 78,0 128,6 70,2 

Ano 601,6 105,7 808,1 86,4 
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Figura 4.6.2 – Precipitação média total registada nas estações de Elvas e de Vila Viçosa (1951-1980). 

 

Tendo como base os valores da precipitação e da temperatura mensais obtidos na estação 

climatológica de Elvas, é possível traçar o gráfico termo-pluviométrico da região, que permite a 

quantificação dos meses secos da região (Figura 4.6.3).  
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Figura 4.6.3 – Gráfico termo-pluviométrico da região de Elvas (dados de 1951 a 1980). 

 

Analisando o referido gráfico termo-pluviométrico, observa-se a ocorrência de sete meses 

secos (entre Abril e Outubro) e cinco meses húmidos (entre Novembro e Março). A estação 

seca corresponde ao Verão, o que caracteriza também esta região climática. 

 

4.6.2.3. VENTOS 

Como pode ser observado na Tabela 4.6.4., em Elvas o vento sopra com maior frequência do 

quadrante Noroeste (NW – 23,9%), seguindo-se em importância decrescente o quadrante de 

Sudoeste (SW – 18,5%) e os quadrantes de Nordeste e Oeste com 14,9% e 10,6% das 

frequências, respectivamente. No que diz respeito a ventos muito intensos, pode afirmar-se 

que a sua ocorrência é praticamente nula, registando-se apenas um dia com ventos superiores 

a 36 km/h. Os períodos de calmaria atingem os 7,3%. 

As velocidades médias registadas podem ser consideradas baixas, variando entre os 5,5 km/h 

e os 9,9 km/h. Os valores mais altos registados neste período são na direcção SW com 9,9 

km/h. 

De um modo geral, os ventos de Sul e Sudeste fazem elevar as temperaturas dos meses mais 

frios, sendo muito bem tolerados. No Verão, apesar de pouco frequente, o vento de Sudeste 

(Suão) pode criar um ambiente com temperaturas elevadas e muito secas. 

Gráfico termo-pluviométrico para a estação de Elvas
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Os ventos, regra geral secos, são frios de Nordeste, e os de Este são alternadamente frios, no 

Inverno, e quentes, no Verão.  

Os locais expostos aos quadrantes Norte e Este são os mais desfavoráveis para instalações 

humanas e industriais, sendo, no entanto, de realçar as baixas frequências destes rumos na 

região em estudo. 

Tabela 4.6.4 – Valores de frequência e velocidade média dos ventos para Elvas entre 1951 e 1980. 

ELVAS 

RUMO Frequência 
Média Anual (%) 

Velocidade Média 
Anual (Km/h) 

N 7,4 6,7 

NE 14,9 
 

6,2 
 E 4,5 

 
5,5 

 SE 8,8 
 

5,9 
 S 4,1 

 
8,7 

 SW 18,5 
 

9,9 
 W 10,6 

 
9,5 

 NW 23,9 
 

8,5 
 C 7,3 --- 

 

  
Figura 4.6.4 – Rosa de Frequências e Velocidades médias dos ventos para a região de Elvas 

(considerando o intervalo de tempo 1951-1980).  
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4.6.2.4. NEVOEIRO E NEBULOSIDADE 

De acordo com os dados registados na estação climatológica de Elvas, no período entre 1951 

e 1980 verifica-se uma ocorrência de Nevoeiro muito baixa (9 dias). 

Os valores de ocorrência de nebulosidade são elevados (149 dias), o que indica 

fundamentalmente a influência da topografia, dado que estas neblinas são de natureza 

orográfica, originadas pela condensação das brisas húmidas que, ao encontrarem uma 

barreira, são obrigadas a subir para camadas mais altas da atmosfera onde arrefecem, 

condensando. 

 

4.6.2.5. HUMIDADE E EVAPORAÇÃO 

Os valores de humidade variam ao longo do dia, apresentando uma diminuição significativa 

com o passar das horas, o que seria de esperar, dado que a humidade varia inversamente com 

a temperatura. Verifica-se então que os valores mais elevados de humidade ocorrem nos 

meses de Inverno pela manhã. Pode afirmar-se que a região apresenta um clima relativamente 

húmido com valores médios anuais de 69% às 9 horas. 

De acordo com o Atlas do Ambiente, a humidade do ar no concelho de Vila Viçosa encontra-se 

maioritariamente entre os 70-75% (valores existentes na zona em estudo), mas com uma 

pequena faixa mais a norte com valores situados entre os 65-70%.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4.6.5 – Carta de Humidade do Ar para o concelho de Vila Viçosa (Fonte: Atlas do Ambiente, 

www.iambiente.pt).  

 

Pedreira “El Rei 
n.º 2”  
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No que diz respeito à evaporação o valor é elevado, com 1993,6 mm anuais. Ao contrário da 

humidade, a evaporação aumenta com a temperatura, pelo que os valores mais elevados 

ocorrem nos meses de Verão, mais concretamente entre Junho e Setembro, sendo o máximo 

em Agosto. 

 

4.6.2.6. ORVALHO E GEADA 

Os registos obtidos na estação climatológica de Elvas mostram o aparecimento de geadas 

durante cinco meses do ano, de Novembro a Março, ao qual corresponde um valor médio 

anual de 32 dias, ocorrendo o máximo em Dezembro e Janeiro. 

No que diz respeito ao orvalho verifica-se o seu aparecimento, em média, durante 8 dias. 

Deve referir-se que estes meteoros não interferem, em termos ambientais, com o processo 

produtivo das pedreiras, pelo que a sua análise é meramente indicativa para o EIA. 

 

4.6.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo em consideração todo este estudo climatológico elaborado, é possível afirmar que o 

clima na região de Vila Viçosa é bastante seco e com Verões quentes. Os Invernos podem 

considerar-se temperados devido à média dos mínimos do mês mais frio ser superior a 3ºC.  

Esta situação é consequência de factores condicionantes como latitude, afastamento do mar, 

relevo, regime e exposição aos ventos. 
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4.7. MEIO HÍDRICO 

A água é, para o Homem, para os animais e para as plantas, um elemento de primeira 

necessidade, pois possui propriedades físicas e químicas muito especiais que determinam a 

existência de vida e influenciam o aspecto externo da Terra, constituindo por isso, um recurso 

natural extremamente valioso. A forma como se dá a sua distribuição e ocorrência (em termos 

quantitativos e qualitativos) num determinado espaço físico condiciona esse mesmo espaço e 

atribui-lhe características únicas que possibilitam a sua identificação, influenciando 

directamente o seu funcionamento como sistema. 

O meio hídrico apresenta uma conexão muito estreita com todos os outros parâmetros 

biofísicos da região, existindo uma interligação com o clima, com o solo e vegetação, com a 

morfologia do terreno e com as actividades humanas. 

 

4.7.1. ÁGUAS SUPERFICIAIS 

Em termos espaciais, as bacias hidrográficas revelam-se unidades bastante bem definidas, que 

permitem, no que diz respeito ao ordenamento, elaborar Planos de Bacia Hidrográficas, para a 

caracterização do sistema, completa e pormenorizadamente, possibilitando assim identificar 

aptidões e restrições. Deste modo, é possível promover não só intervenções mais equilibradas, 

como também a resolução e minimização de problemas que sejam detectados.  

 

4.7.1.1. BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO GUADIANA 

A área em estudo encontra-se localizada na Bacia Hidrográfica do Rio Guadiana. Segundo 

dados constantes no Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Guadiana (INAG, 2000), esta bacia 

hidrográfica abrange uma superfície total de 66 800 Km2, dos quais cerca de 83% ocorrem em 

Espanha e apenas os restantes 17% em Portugal (o rio Guadiana apresenta aqui um 

desenvolvimento total de 260 km dos quais 110 km delimitam a fronteira com Espanha, com foz 

no Oceano Atlântico em Vila Real de St.º António). 

A Bacia do Guadiana apresenta uma forma comprida e estreita, de direcção N-S em Portugal 

(Figura 4.7.1.), encontrando-se delimitada a Norte pela bacia do rio Tejo, a Sul pelo Oceano 

Atlântico, a Este pela fronteira com Espanha e a Oeste pelas bacias dos rios Tejo, Sado, Mira e 

Arade. Em termos de relevo, a bacia estende-se na sua maioria pelas unidades 

correspondentes ao Maciço Antigo, e pela Orla Meridional Algarvia. 
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Figura 4.7.1. Enquadramento da Bacia Hidrográfica do rio Guadiana e do concelho de Vila Viçosa 

(Fonte: INAG – SNIRH, http://snirh.inag.pt). 
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A parte portuguesa do rio corresponde à zona do baixo Guadiana. A bacia, nesta zona, é 

caracterizada por um relevo baixo e regular (Peneplanície Alentejana), apenas entrecortada 

pelo sector sul do maciço de Sousel (a norte de Estremoz a bacia do Guadiana confronta com 

a bacia do Tejo) e Monsaraz, Serras de Ossa e Portel, sendo excepção particular o troço final 

do rio, que ocorre em plena Serra Algarvia. 

A rede hidrográfica da bacia apresenta, regra geral, as vertentes dos cursos de água formas 

rectilínea ou complexa (rectilínea/convexa ou convexa/côncava) e os vales encaixados. O rio 

Guadiana é o colector principal dos cursos de água do Alentejo Oriental, do território espanhol 

contíguo e dos cursos de água da vertente NE da Serra do Caldeirão. 

Os vales dos principais cursos de água apresentam uma forma encaixada, sendo, por este 

motivo, muito escassos e os fundos aluviais de pequenas dimensões.  

 

4.7.1.2. SUB-BACIA DA RIBEIRA DE LUCEFÉCIT 

A Bacia do Rio Guadiana é composta por várias sub-bacias (num total de 52), sendo que a 

área correspondente ao presente EIA localiza-se na bacia hidrográfica da ribeira do Lucefécit, 

afluente do rio Guadiana (tabela 4.7.1. e Figura 4.7.2). 

 

Figura 4.7.2. Principais Sub-bacias hidrográficas da Bacia do Guadiana (s/escala) – Fonte: PBH 

Guadiana, INAG. 

 

NNNN    
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A ribeira de Lucefécit apresenta-se como a mais marcante estrutura de drenagem da região, 

tendo dado origem à construção de uma albufeira com o mesmo nome (Albufeira de Lucefécit), 

uma das doze albufeiras de grande dimensão da Bacia do Guadiana. Esta albufeira tem uma 

capacidade superior a 10 hm3, sendo utilizada não só para rega, onde desempenha um papel 

de fundamental importância nesta região bastante seca, mas também para outros fins, 

nomeadamente lúdicos (o caso da pesca desportiva). 

 

Tabela 4.7.1. Características da sub-bacia da Ribeira de Lucefécit (Fonte: PBH Guadiana, 2000). 

Características Ribeira de Lucefécit 

Margem do Guadiana Direita 

Área 410 km2 

Altitude Média 275 m 

Declive Médio 3.20 % 

Precipitação Anual 594 mm 

Temperatura 16.2 ºC 

194 mm/ano 

79.5 hm3/ano Escoamento Médio 

2.5 m2/s 

 

De acordo com o que se pode observar no local, a área de projecto não intercepta qualquer 

linha de água superficial, apesar da rede de drenagem existente no espaço envolvente já se 

encontrar bastante modificada devido ao elevado número de pedreiras que se tem vindo a 

instalar nos vários núcleos de extracção do anticlinal. 

Sob o ponto de vista climático, a área em estudo apresenta características concordantes com 

as descritas para a bacia do Guadiana de forma global (considerando sempre alguma variação 

regional), ou seja, com Invernos moderados e Verões muito quentes, além de valores de 

insolação elevados e evapotranspiração também elevada. 

A precipitação anual média ponderada para a zona ronda os 600 mm. A nível mensal verifica-

se um período estival com diminuta precipitação (período seco) que ocorre entre Outubro e 

Abril. Embora a precipitação anual média ponderada na Bacia da Ribeira do Lucefécit atinja 

valores razoáveis, a sua distribuição é extremamente irregular, podendo descer a valores da 

ordem dos 350 mm em anos secos e subir até aos 1.000 mm em anos húmidos. 

Nesta região, as linhas de água apresentam um carácter torrencial, variando os seus caudais 

em função dos valores de pluviosidade ocorrentes. A ribeira de Lucefécit é a única de regime 
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permanente na região, sendo alimentada por nascentes (descarga natural do maciço 

carbonatado) e também pelas descargas efectuadas pelas diversas pedreiras. 

A variabilidade interanual registada na precipitação reflecte-se de forma ampliada nos 

escoamentos. Como seria de esperar, os escoamentos superficiais gerados na bacia seguem o 

padrão ditado pelo regime de chuvas, com valores praticamente concentrados no período de 

Novembro a Abril. 

A variação acentuada de escoamentos do Guadiana, bem como dos seus afluentes e 

subafluentes (onde se inclui a ribeira de Lucefécit), leva a que ocorram anualmente estiagens 

severas, que “transformam durante meses os leitos em caminhos pedregosos, muitas vezes 

desprovidos de qualquer escoamento superficial” (PBH do Guadiana, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 
4.7.3. 

Escoamento superficial médio na Bacia do Guadiana. 

 

O substrato calcário, pela sua permeabilidade, caracteriza-se pela existência de redes de 

drenagem superficiais pouco densas, o que se constata na área de estudo. Verifica-se também 

que, à medida que surgem outros substratos geológicos, nomeadamente xistentos, a 

densidade da rede aumenta substancialmente. A rede de drenagem, correspondente à sub-
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bacia da ribeira de Lucefécit, apresenta-se de uma forma dendrítica, com uma textura média 

(Figura 4.7.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

Figura 4.7.4. Rede Hidrográfica da Bacia do Guadiana.  

 

4.7.1.3. QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS NA BACIA DO RIO GUADIANA 

A bacia hidrográfica do Guadiana é afectada essencialmente por dois tipos de fontes de 

poluição: a produzida nas zonas urbanas e a produzida pela actividade agrícola. Segundo os 

valores indicados no PBH do Guadiana, são injectados, por ano, só a nível nacional, na rede 

hidrográfica, o equivalente a cerca de 300 mil toneladas de CBO5. 

Esta carga poluente origina usualmente graves problemas de eutrofização das linhas de água, 

bem como nas albufeiras associadas, assumindo-se, de um modo geral, que actualmente a 

qualidade da água da bacia do Guadiana possui características inadequadas para os usos 

comuns. 

Os reduzidos caudais disponíveis nas linhas de água da bacia, associados às elevadas 

temperaturas que se fazem sentir durante o período estival, contribuem para a forte 

variabilidade do estado de qualidade da água, levando a uma grande vulnerabilidade da rede 

hidrográfica à poluição. 
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No que respeita à situação de eutrofização, os troços do rio Guadiana encontram-se em geral 

numa situação Meso/Eutrófico. Os seus troços mais afectados pelos problemas de eutrofização 

são a zona da confluência da ribeira do Caia com o rio Guadiana e a zona do “rolhão” junto a 

Mértola. 

As albufeiras, geralmente, encontram-se num estado Mesotrófico ou Meso/Eutrófico, sendo as 

piores Caia, Lucefécit e Vigia. 

De facto, a qualidade da água da ribeira de Lucefécit é concordante com o estado de má 

qualidade das águas dos restantes afluentes do Guadiana, sendo de destacar os elevados 

índices de poluição em termos de nitratos, azoto amoniacal e coliformes fecais. O nível de 

eutrofização na albufeira existente na bacia é classificado como estado Mesotrófico ou 

Meso/Eutrófico. 

 

4.7.1.4. FONTES POLUIDORAS EXISTENTES NA BACIA DO RIO GUADIANA 

De acordo com a informação existente, nomeadamente a constante no Plano de Bacia 

Hidrográfica do Guadiana, a área em estudo insere-se numa classe de alta vulnerabilidade à 

poluição uma vez que corresponde a um aquífero em rochas carbonatadas de elevada 

carsificação. No referido plano de bacia é disponibilizada cartografia referente a fontes de 

poluição urbana e industrial, que seguidamente se apresenta (Figuras 4.7.5 e 4.7.6). 
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Figura 4.7.5 – Vulnerabilidade à poluição e fontes de poluição urbana. (Fonte: www.inag.pt - PBH 

Guadiana) (s/escala). 

 

Figura 4.7.6 – Vulnerabilidade à poluição e fontes de poluição industrial. (Fonte: www.inag.pt - PBH 

Guadiana) (s/escala). 
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No que diz respeito às fontes de poluição urbana estão identificadas duas ETARS e uma 

descarga sem tratamento. No que se refere às fontes de poluição industrial as mesmas 

distribuem-se em categorias como a Pecuária, Fermentação e Destilaria e Azeites. 

A caracterização efectuada no PBH do Guadiana refere, a nível dos riscos dos vários tipos de 

poluição, o seguinte: 

 

“As actividades pecuárias podem ser causa de poluição difusa, no caso da criação de 

animais não estabulados, podendo contribuir para o aumento de nitratos e 

contaminação microbiológica”. 

 

No que respeita à actividade agroalimentar refere-se que a “contaminação resultante é 

fundamentalmente com compostos orgânicos e inorgânicos”. 

Nos riscos relacionados com a exploração de recursos minerais apenas são indicados, a nível 

da bacia hidrográfica, aqueles relacionados com a exploração de minerais metálicos, que não 

apresentam grande expressão. No que se refere à indústria extractiva, sem dúvida a indústria 

mais marcante da região onde se insere a área em estudo, não existe qualquer referência. 

De acordo com Rodrigues et al, em “A qualidade da Água no Âmbito das Bacias Internacionais 

– O exemplo do Guadiana – 4º Congresso da Água, na parte Portuguesa da Bacia do 

Guadiana estavam inventariadas, na sua totalidade, cerca de 390 fontes poluidoras, sendo 

33% de carácter urbano, 39% de carácter pecuário e 21% do sector agro-alimentar. Segundo o 

trabalho referido as explorações de suinicultura encontram-se espalhadas por toda a bacia, 

com maior incidência e impacte nas regiões de Borba, Redondo, Reguengos de Monsaraz, 

Elvas e Moura. 

Ainda de acordo com o mesmo estudo, a sub-bacia da Ribeira da Lucefécit surge com uma 

carga de origem industrial, expressa em CBO5, bastante elevada, conforme pode ser 

observado na figura 4.7.7, embora com uma boa capacidade de remoção. 
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Figura 4.7.7 – Estimativa da carga de origem industrial lançado no meio ambiente por sub-bacia, 

expressa em CBO5e indicação da respectiva capacidade de remoção – sem escala (Fonte: Rodrigues 

et al). 

 

4.7.2. ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

Os recursos hídricos subterrâneos desempenham um importante papel, tanto no 

abastecimento das populações como na origem de água para a agricultura e a indústria. Na 

realidade, estes recursos quase sempre constituíram as primeiras origens de água, tendo 

mantido essa função em muitas regiões, até há pouco tempo, e mantendo-o ainda noutras. 

Mesmo em vastas zonas onde as águas subterrâneas são escassas, elas podem ser 

fundamentais, na ausência de outros recursos hídricos economicamente mobilizáveis, 

permitindo assegurar o abastecimento de núcleos urbanos ou industriais de pequena 

dimensão, de explorações agro-pecuárias e do regadio de pequenas explorações agrícolas. 

NNNN    
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Um aquífero é uma unidade geológica que contém água e que a pode ceder em quantidades 

economicamente aproveitáveis. Consequentemente, considera-se como sistema aquífero um 

domínio espacial, limitado em superfície e em profundidade, no qual existe um ou vários 

aquíferos, relacionados ou não entre si, mas que constitui uma unidade prática para a 

investigação ou exploração.  

 

A bacia hidrográfica do Guadiana encontra-se abrangida por cinco sistemas aquíferos com 

elevada produtividade: 

 

� Sistema aquífero de Estremoz – Cano; 

� Sistema aquífero de Moura – Ficalho; 

� Sistema aquífero de Monte Gordo; 

� Sistema aquífero de S. Bartolomeu; 

� Sistema aquífero de Serpa. 

 

4.7.2.1. SISTEMA AQUÍFERO ESTREMOZ – CANO  

A área em estudo localiza-se sobre o Sistema Aquífero de Estremoz-Cano. Este sistema 

consiste numa formação carbonatada, com uma área de 186,8 km², que apresenta uma forma 

alongada que se estende segundo a direcção NW-SE ao longo de cerca de 50 km, e com uma 

largura máxima de 7 km (ver Figura 4.7.8.). 
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Figura 4.7.8 – Enquadramento Geográfico da formação carbonatada Estremoz-Cano. 

 

 
Figura 4.7.9. Enquadramento geomorfológico do aquífero com a representação da rede hidrográfica 

(Fonte: Estudo dos Recursos Hídricos Subterrâneos do Alentejo, INAG). 

Pedreira “El 
Rei n.º 2” 
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O Sistema Aquífero Estremoz-Cano estende-se ao longo dos concelhos de Alandroal, Borba, 

Vila Viçosa, Estremoz e Sousel, abrangendo as Bacias Hidrográficas do Guadiana e do Tejo. É 

constituído pela formação dolomítica de Estremoz (Câmbrico), mármores de Estremoz 

(formação vulcano-sedimentar de Estremoz) (Ordovícico?) e calcários do Cano - Casa Branca 

(Plistocénico). 

A formação geológica de Estremoz sustenta um sistema aquífero do tipo cársico, enquanto que 

a formação geológica do Cano apresenta um aquífero cujo comportamento é poroso livre. 

Assim sendo, apresentam-se dois tipos de sistemas aquíferos com comportamentos 

hidrogeológicos distintos. 

Os calcários lacustres possuem uma permeabilidade aproximadamente intersticial, enquanto 

que no Anticlinal propriamente dito, a permeabilidade dominante está associada a fissuras e 

aos fenómenos de carsificação. 

O sistema aquífero cársico (com uma grande importância no contexto regional e mesmo supra-

regional, atendendo à predominância de rochas xistentas, e afins, nas regiões envolventes) 

caracteriza-se pela existência de dois sistemas de fracturas que condicionam a circulação 

subterrânea, um correspondente a grandes aberturas cársicas e outro constituído por uma rede 

de microfracturas. 

Segundo dados geológicos e hidrogeológicos, o maior desenvolvimento aquífero do sistema 

ocorre nas terminações periclinais SE e NW. 

Na zona do Alandroal, ocorrem alguns algares, destacando-se o algar das Morenas com mais 

de 50 m abaixo do nível hidrostático, bem como o algar de St.º António, onde estão instaladas 

as captações que abastecem a vila do Alandroal, apresentando um rebaixamento de 0,40 m 

para uma bombagem de 10 l/s (CARVALHOSA et al., 1987). 

Na zona de Estremoz, mais propriamente nas Techocas, existem ainda nascentes muito 

produtivas com caudais de 25 l/s. No entanto, a grande heterogeneidade do meio já foi 

testemunhada por várias sondagens improdutivas feitas nas imediações das referidas 

nascentes. 

Segundo CARVALHOSA et al. (1987), o aquífero regional de rochas carbonatadas onde se 

inclui a Formação dolomítica de Estremoz e a fácies carbonatada do Complexo vulcano-

sedimentar de Estremoz, apresenta transmissividades que variam entre 300 m2/dia e os  

2000 m2/dia, bem como coeficientes de armazenamento que variam de 5x10-3 a 5x10-2.  
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Pelas suas características cársicas, como é de esperar, encontram-se grandes variações dos 

parâmetros hidrogeológicos registados em diversos estudos. Na Figura 4.7.10 sintetizam-se 

alguns valores medidos em trabalhos conduzidos pelo INAG. 

 

 
Figura 4.7.10 – Síntese da caracterização hidrodinâmica do Sistema Aquífero A4 (INAG 1998). 

 

Apesar de complexo, como todos os sistemas cársicos, o A4 encontra-se bastante bem 

caracterizado. Além dos dados hidrodinâmicos supra referidos, o sistema aquífero pode dividir-

se em dois grandes sectores: 

� a Sul de Estremoz até ao Alandroal, onde se apresenta bastante sectorizado e de maior 

complexidade, sujeito a questões geológicas e às alterações provocadas pela actividade 

extractiva (pedreiras), onde se enquadra a zona alvo de estudo; 

� a Norte de Estremoz, incluindo os calcários de Cano. 

 

 

Pedreira “El Rei 
n.º 2” 

NNNN    
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4.7.2.2. RECURSOS SUBTERRÂNEOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO GUADIANA 

Segundo o Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Guadiana, os recursos subterrâneos renováveis 

disponíveis na bacia são relativamente modestos, estimando-se em cerca de 400 hm³/ano, dos 

quais apenas 80 hm³ em formações aquíferas. 

Um inventário das captações subterrâneas efectuado revelou a existência de 1767 infra-

estruturas deste tipo na bacia hidrográfica do rio Guadiana. A distribuição destas captações por 

sector utilizador foi efectuada considerando-se que as captações indicadas pelas câmaras 

municipais são reservadas ao abastecimento público (521 captações) e que as restantes são 

utilizadas na rega de regadios individuais (1246 captações). 

Os recursos hídricos subterrâneos disponíveis na bacia hidrográfica do rio Guadiana são 

actualmente da ordem de 59 hm3/ano. Mais de metade destas disponibilidades localizam-se em 

apenas 5 concelhos, nomeadamente, Elvas (11,4 hm3), Serpa (6,8 hm3), Beja (5,6 hm3), Évora 

(4,1 hm3) e Mértola (3,9 hm3). Nos restantes concelhos, as águas subterrâneas disponíveis não 

excedem os 3 hm3. 



 CEVALOR – Centro Tecnológico para o Aproveitamento e Valorização das Rochas Ornamentais e Industriais 

EZEQU I E L  FRANC I SCO  A LVES ,  LDA .  

ESTUDO  DE IMPACTE AMBIENTAL – AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA “EL REI Nº2” - Nº 5384                       113/300 

De acordo com a Figura 4.7.11, constante no Plano de Bacia hidrográfica do Guadiana, no 

local da Pedreira “El Rei n.º 2”, os recursos hídricos subterrâneos têm uma capacidade de 

renovação entre os 400 e os 600 m3/(dia.km2). 

 

  

 

 

 

 

 
Figura 4.7.11 – Recursos Hídricos subterrâneos renováveis em parte da 

Bacia Hidrográfica do Guadiana (Fonte: PBH Guadiana, INAG). 

 

 

4.7.2.3. CARACTERIZAÇÃO QUALITATIVA DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

As águas subterrâneas são, em situações normais, mais mineralizadas que as águas 

superficiais, pois possuem maior tempo de contacto (água - rocha), menor velocidade de 

circulação, maior pressão e temperatura e dióxido de carbono dissolvido. A água, ao circular 

em contacto com as rochas, vai dissolvendo os minerais do material rochoso envolvente e 

adquirindo características químicas correlacionáveis com a(s) litologia(s) atravessada(s) e com 

as acções antropogénicas directa e indirectamente sobre elas exercidas. 

A qualidade de uma água define-se pela sua composição química e biológica, que poderá 

condicionar a sua utilização para consumo humano, agricultura, indústria, etc. 

Local aproximado 
da pedreira 
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Os iões em solução mais importantes são bicarbonato (HCO3-), cloreto (Cl-), sulfato (SO4
2-), 

nitrato (NO3
-), cálcio (Ca2+), magnésio (Mg2+), sódio (Na+) e potássio (K+), que, tal como os 

metais pesados, encontram-se dissolvidos na água com concentrações distintas de ponto para 

ponto e, num mesmo ponto, com variações sazonais. 

Tornou-se pertinente a realização de análises físico-químicas num número razoável de pontos 

(ao longo do Aquífero A4), nos períodos de fim de estação seca e fim de estação chuvosa, 

nomeadamente o mês de Abril de 1997. 

A escolha de Abril deve-se ao facto deste, em anos hidrológicos “normais”, corresponder ao fim 

do período de chuvas e, nessa altura, as águas subterrâneas adquirirem “picos" de 

concentrações de alguns iões. Em "águas baixas", no fim da estação seca, é hábito fazer-se a 

colheita em Setembro/Outubro. Assim se tem feito sistematicamente desde há mais de dez 

anos. Esta monitorização qualitativa do A4 faz com que já se tenham realizado mais de um 

milhar de análises completas e largas dezenas de análises específicas. Nestas circunstâncias, 

o A4 é um aquífero qualitativamente muito bem conhecido. 

Num levantamento preliminar da situação, em vários trabalhos de campo realizados no âmbito 

do Estudo dos Recursos Hídricos Subterrâneos do Alentejo (ERHSA), constatou-se que as 

actividades extractiva e transformadora de pedras naturais não causam contaminação na água. 

Na zona de Estremoz – Borba – Vila Viçosa já se registaram alguns problemas de 

contaminação da água subterrânea, associadas a poluição provocada por suiniculturas, 

vacarias, esgotos urbanos não tratados ou ainda à existência de lixeiras. 

De referir ainda que nos aquíferos cársicos a situação se agrava, sendo a capacidade de 

depuração muito baixa; logo, a vulnerabilidade à poluição torna-se bastante significativa, 

consequência da quase inexistência de filtração e da velocidade de circulação elevada. 
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Tabela 4.7.2. Campanha de amostragem: Águas Altas/1997 – Aquífero fissurado carbonatado 

(Estremoz) – INAG. 

1997 Média 
Aritmética 

Desvio 
Padrão 

Mínimo Mediana Máximo Média 
Geométrica 

Condutividade 903 168 659 902 1173 890 

PH 7.4 0.2 7.3 7.3 7.8 7.4 

HCO3 444.4 41.0 380.6 458.7 486.8 442.7 

Ca 90.1 8.4 82.8 85.8 104.0 89.8 

Na 38.5 19.2 14.0 35.8 67.3 34.0 

K 0.91 0.56 0.23 0.61 1.75 0.75 

Mg 42.6 8.8 31.0 43.5 56.5 41.8 

Cl 57.07 28.59 20.00 60.00 92.00 49.54 

D.T. 396 56 329 411 459 392 

NO3 43.4 25.0 18.5 33.2 94.4 38.5 

SO4 24.06 11.50 9.40 21.00 43.00 21.69 

 

Exceptuando a situação dos nitratos, e atendendo aos parâmetros analisados, verifica-se que 

os nitratos se evidenciam excedendo em muitos casos o valor máximo admissível para 

consumo humano segundo o Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de Agosto. 

Para a manutenção e recuperação da qualidade da água torna-se necessário mudar algumas 

práticas, principalmente no que respeita à agricultura, sob pena de se atingir uma situação 

irreversível no que respeita à qualidade da água subterrânea. 

Constata-se assim que estas águas são bicarbonatadas cálcicas, por vezes magnesianas. 

 

VULNERABILIDADE HIDROGEOLÓGICA DO SISTEMA AQUÍFERO ESTREMOZ-CANO 

Relativamente à vulnerabilidade hidrogeológica, os aquíferos do tipo cársico, tais como o 

sistema Aquífero de Estremoz-Cano, foram classificados, segundo o Mapa de Vulnerabilidade 

de Portugal Continental, como pertencendo à Classe V1, que corresponde a um risco à 

contaminação Alto (INAG, 2001).  

Este tipo de aquíferos pode apresentar três tipos de permeabilidade. A permeabilidade 

primária, associada aos poros da rocha que suporta o aquífero, a permeabilidade secundária, 

associada às fracturas e juntas que foram alargadas por dissolução e a permeabilidade 

terciária, que ocorre em casos bem desenvolvidos onde existem condutas integradas de 

dimensões superiores às das fracturas (Jesus, M., 1995). 
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A presença de solo de alteração pode retardar o contacto dos poluentes com a zona saturada 

através da redução da velocidade de percolação vertical e da sua função como uma zona de 

protecção onde ocorrem vários processos físico-químicos e biológicos, capazes de controlar a 

progressão dos poluentes e evitando que estes atinjam o aquífero. Esta é, portanto, uma 

situação onde um elevado grau de vulnerabilidade de uma formação implica uma maior 

velocidade de propagação dos contaminantes nessa formação. Sendo assim, no caso 

específico do aquífero de Estremoz, a propagação dos contaminantes é de um modo geral 

muito rápida uma vez que o meio cársico possui uma capacidade de absorção e filtração muito 

baixa, originando um tempo de residência muito curto. 

Existem várias classes de vulnerabilidade que resultam dos diferentes valores de 

permeabilidade das formações, que de alguma maneira reflectem a maior ou menor 

potencialidade destas atenuarem uma eventual situação de contaminação, e permitem indicar 

a velocidade de propagação dos poluentes. Face à natureza dos contaminantes e dos factores 

que afectam o seu comportamento e das diferentes litologias presentes nas UNOR’S, a 

velocidade de propagação dos contaminantes/poluição pode variar entre: muito rápida e muito 

lenta. 

A alta vulnerabilidade hidrogeológica encontra-se associada aos mármores, rochas muito 

fracturadas e carsificadas, com a poluição a atingir rapidamente furos de captação e 

nascentes. 

Tendo como base um estudo elaborado pelo CEVALOR e pelo IGM sobre a “Cartografia 

Temática do Anticlinal como Instrumento de Ordenamento do Território e apoio à Indústria 

Extractiva”, onde foi feita uma análise da sensibilidade do descritor ambiental Hidrogeologia, 

constata-se que as manchas que apresentam uma classe de sensibilidade MUITO ALTA 

coincidem quase sempre com as pedreiras que se encontram cheias de água, onde o meio 

subterrâneo está em contacto directo com o meio subaéreo, sendo o risco de contaminação do 

aquífero muito elevado. Encontram-se também, nesta situação, locais onde se verifica uma 

intensa actividade extractiva, cujo nível piezométrico se encontra rebaixado devido a 

bombagens intensas para que não se verifique a inundação das pedreiras. Logo, estas são 

zonas muito sensíveis que devem merecer especial atenção no que se refere ao 

manuseamento, transporte e utilização de substâncias perigosas. 

A classe de sensibilidade ALTA é encontrada em quase todas as áreas estudadas, uma vez 

que na grande maioria o nível piezométrico não ultrapassa os 60 metros de profundidade. 
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QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS EM FUNÇÃO DA ACTIVIDADE EXTRACTIVA DOS MÁRMORES 

De acordo com o estudo referente à cartografia temática para o Anticlinal, verifica-se que a 

indústria extractiva é uma das principais fontes de poluição do sistema aquífero A4 Estremoz – 

Cano, bastante vulnerável. 

As principais consequências ambientais da indústria extractiva, a nível deste descritor, são o 

aumento da concentração de partículas sólidas em suspensão, o aumento da alcalinidade, da 

dureza (cálcica) e poluição acidental resultante de derrames de óleos ou combustíveis. 

De acordo com a caracterização efectuada no estudo hidrogeológico referido procedeu-se à 

determinação de diversos parâmetros físico-químicos, nomeadamente a condutividade 

eléctrica, pH e temperatura, alguns metais como o alumínio, manganês, ferro e cobre e 

parâmetros microbiológicos (coliformes fecais, coliformes totais e estreptococos fecais). Os 

valores obtidos não ultrapassam em nenhum dos casos os valores máximos recomendados, 

sendo que os valores anormais detectados (nitratos e coliformes fecais em duas amostras) são 

resultado da contaminação agrícola e da contaminação provocada pelas águas residuais. 

Entende-se, no referido estudo, que a caracterização efectuada acaba por reflectir a qualidade 

geral das águas subterrâneas de todo o Anticlinal de Estremoz. 

 

4.7.2.4. QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DA BACIA DO RIO GUADIANA 

Em termos gerais, a qualidade da água subterrânea da bacia do Rio Guadiana para consumo 

humano é muito deficiente, sobretudo na metade sul. Os parâmetros em relação aos quais se 

verifica maior frequência de violações dos VMA (valor máximo admissível), relativamente à 

qualidade da água para consumo humano são o magnésio, sódio e nitrato. 

Em grande parte dos parâmetros, os respectivos VMR são ultrapassados em mais de 50% dos 

casos, devido em parte a processos naturais, relacionados com interacção água/rocha e com 

lixiviação de sais inclusos nos sedimentos. As práticas agrícolas são responsáveis pelo 

aumento da concentração de nitratos, sulfatos e outros iões, devido à utilização de fertilizantes 

e ao regadio, o qual provoca um aumento generalizado dos sais devido à sua reciclagem ao 

nível do solo. Os processos de interacção água/rocha são responsáveis por durezas elevadas 

nos aquíferos carbonatados e em rochas básicas. 

No que respeita à aptidão das águas para produção para consumo humano, as águas são 

condicionadas sobretudo pelas elevadas concentrações em nitratos, sulfatos, cloretos e pelas 

elevadas condutividades eléctricas. 
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4.7.3. SITUAÇÃO ACTUAL 

Neste ponto, faz-se uma breve abordagem aos aspectos que se prendem com o local onde se 

encontra implementada a pedreira. 

 

4.7.3.1. ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CONCELHO DE VILA VIÇOSA 

O abastecimento de água ao concelho de Vila Viçosa é feito a partir de águas subterrâneas, 

provenientes do Aquífero Estremoz – Cano. A gestão da água é feita pela “Câmara Municipal 

de Vila Viçosa”. 

Do ponto de vista hidroquímico, e de acordo com o contexto litológico regional, as águas 

subterrâneas são duras, apresentando uma fácies bicarbonatada cálcica a calco-magnesiana. 

Tendo como base o estudo elaborado pelo IGM e pelo CEVALOR, os teores dos elementos 

químicos determinados nas captações públicas encontram-se dentro dos valores máximos 

admissíveis para consumo humano, impostos pelo Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de Agosto, 

diploma em vigor na altura das referidas análises. 

 

4.7.3.2. ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA PEDREIRA EM ESTUDO 

O centro de produção (no sentido da alimentação das monolâminas e monofio) utilizará as 

águas tratadas no tanque de decantação (circuito fechado) as perdas serão respostas com 

água oriundas da exploração B, que serve actualmente de depósito. O abastecimento de água 

para as operações de exploração será efectuado a partir da água que se acumula nos pisos 

inferiores da exploração B (a ultima cavidade a ser intervencionada), sendo depois 

encaminhada para os depósitos colocados junto às áreas de corta das explorações A e C., 

daqui é efectuado também o abastecimento dos diferentes equipamentos e Centro de 

Produção. 

Como referido anteriormente, no capítulo 3 (descrição do projecto), o abastecimento de água 

para consumo humano é proveniente do exterior (água engarrafada). No local da Pedreira “El 

Rei n.º 2” + ampliação não existe nenhuma captação subterrânea. 
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4.7.3.3. REDE DE DRENAGEM SUPERFICIAL 

Uma bacia hidrográfica é uma zona de terreno na qual a água, os sedimentos e as partículas 

dissolvidas drenam para um único ponto. A bacia é drenada por um grande número de 

correntes, cujo tamanho aumenta as águas abaixo, desde pequenos cursos de água até os 

grandes rios que desaguam no mar. Estas correntes são a causa das diferentes orientações 

existentes na bacia.  

A rede de drenagem é, provavelmente, um dos factores mais importantes na definição de um 

território. A partir desta, é possível obter uma grande quantidade de informação relativamente à 

rocha e aos materiais do solo, à quantidade de água que circula, à morfologia, entre outros. 

A rede de drenagem da envolvente à Pedreira “El Rei n.º 2” + ampliação, apresenta-se pouco 

densa, característica intrínseca ao substrato calcário. Regra geral, as vertentes dos cursos de 

água possuem forma rectilínea ou complexa (rectilínea/convexa ou convexa/côncava) e vales 

encaixados. Assim, devido às características permeáveis do substrato rochoso (calcário), a 

rede hidrográfica não possui uma configuração bem definida, facto que, acrescido pela baixa 

pluviosidade, conduz a uma baixa disponibilidade hídrica nas linhas de drenagem superficiais.  

Consequentemente, de acordo com o referido, as linhas de água superficiais existentes na 

área são sazonais, em que drenam caudais torrenciais aquando das chuvas mais intensas, não 

passando de simples linhas de água de pequeno caudal durante o período normal de Inverno, 

e sendo elas secas no período estival (Verão). De facto, os cursos de água existentes no local 

apresentam um carácter efémero e torrencial, variando o seu caudal em função do regime de 

pluviosidade e das restantes condições climáticas, apresentando-se sem caudal durante o 

Verão.  

A área em estudo, conforme foi já referido, não intersecta e, analisando a Figura 4.7.12, 

constata-se que não existe qualquer linha de água que possa vir a ser intersectada pela 

exploração da Pedreira “El Rei n.º 2”. 

Não obstante, deverão ser tomadas medidas no sentido do normal funcionamento da pedreira 

não afectar a rede de drenagem superficial actualmente existente, nomeadamente no que diz 

respeito aos períodos de maior pluviosidade. Dadas as dimensões da exploração (pouco 

comuns no anticlinal e na exploração de mármores), e a possibilidade da existência do Centro 

de Produção onde se congrega o sistema de tratamento de águas, desde o tanque de 

decantação, o depósito/armazenamento de água na pedreira B e a sua distribuição, é 

previsível que a gestão das águas venha a processar-se de uma forma integrada e equilibrada, 

minimizando à partida potenciais impactes decorrentes da utilização do recurso. Para além 
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disso, qualquer descarga que venha a ser necessário efectuar no decurso da exploração será 

devidamente licenciada junto da entidade competente. 

 

 

Figura 4.7.12. Aspecto da rede de drenagem na envolvente (adaptado das cartas militares n.º 426 e n.º 

440). 

De facto, de acordo com a observação in situ, verifica-se actualmente que a rede de drenagem 

correspondente aos núcleos de exploração se encontra bastante alterada, face à situação 

original, devido ao elevado número de indústrias extractivas implantadas nesta zona. 

Constata-se, a nível do núcleo de exploração onde a pedreira se insere, a existência de várias 

interrupções do percurso normal das linhas de água, pelas escavações das várias frentes de 

desmonte, ou desvios desse percurso pela deposição de restos de pedra sem valor comercial 

(aterros/escombreiras). 

 

4.7.3.4. INTERFERÊNCIA NAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

A nível das águas subterrâneas, e no que respeita concretamente à pedreira em estudo não se 

observa, no terreno, a intersecção do nível freático. No entanto dada a elevada permeabilidade 

do substracto geológico é de acautelar, no que diz respeito a matérias potencialmente 

NNNN    

1 Km 
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contaminantes, a pedreira que irá funcionar como depósito de água para o Centro de 

Produção. 

 

4.7.3.5. EFLUENTES GERADOS 

Uma das vantagens da indústria extractiva dos mármores, na sua quase maioria, e desta 

pedreira em particular, é a quase inexistência de efluentes gerados, uma vez que as águas 

provenientes do processo extractivo (considerando a transformação primária), após sofrerem 

um processo de decantação, serão reutilizadas novamente para a extracção. 

Ao nível da drenagem das águas na área em estudo, constata-se a existência de uma vala 

transversal que drena para uma outra, no limite da propriedade, e que por sua vez encaminha 

as águas recebidas para a vala de drenagem da estrada. Este circuito pode observar-se na 

figura (4.7.13.). Esta vala servirá apenas para drenar as águas pluviais, uma vez que, conforme 

foi referido o circuito existente no que se refere às águas industriais é fechado. 

 

Figura 4.7.13. Esquema da vala de drenagem existente e a manter. 
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4.7.4. CONCLUSÕES 

A estrutura de drenagem superficial natural, nos núcleos extractivos do anticlinal, encontra-se, 

desde há muito, alterada pela implementação das escavações e dos aterros, associados à 

exploração de Pedra Natural, verificando-se em alguns casos inclusivamente a intersecção ou 

alteração de percurso de linhas de escoamento natural. Na situação particular da área em 

estudo, não se verifica que esta tenha intersectado qualquer linha de água existente 

anteriormente, ou que venha a intersectar qualquer estrutura futuramente. 

Ao nível do escoamento subterrâneo a região em estudo apresenta uma grande 

representatividade, uma vez que se está na presença do importante Sistema Aquífero (A4) 

Estremoz-Cano, associado às formações carbonatadas. De acordo com os dados existentes 

este aquífero circula a profundidades consideráveis, no entanto em caso pontuais de pedreiras 

mais profundas pode verificar-se a intersecção dos níveis freáticos. Da mesma forma 

encontram-se pedreiras, cuja lavra se encontra suspensa, e que funcionam como pontos de 

recarga do aquífero. Também no caso em análise não se verifica qualquer ocorrência a este 

nível. 

Em estudos efectuados pelo INAG, foi verificado, como período indicativo, que entre 1991 e 

1997 não ocorreram oscilações significativas do perfil químico da água do Sistema Aquífero 

Estremoz – Cano (A4). Este facto, em conjunto com análises de efluentes da indústria das 

pedras naturais, que não mostram potencialidades contaminantes, bem com o sistema de 

drenagem existente, permite concluir que não são de esperar consequências graves 

decorrentes da actividade extractiva. 

Não foram detectados focos de contaminação derivados do mau acondicionamento de sucatas 

ou óleos usados. Deve-se no entanto referir a potencialidade de eventuais fugas a partir do 

equipamento de laboração normal das frentes de desmonte, que deverão ser prevenidas e 

minimizadas através de boas práticas no decurso da exploração. 
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4.8. ECOLOGIA 

4.8.1. VEGETAÇÃO E FLORA 

A distribuição espacial das espécies vegetais é muito sensível à variação de alguns factores 

determinantes (como a humidade do solo, as inclinações/orientações ou a disponibilidade de 

nutrientes no solo, entre outros). A sua presença em áreas onde a acção humana é nula ou 

reduzida permite conhecer, com alguma certeza, as características biofísicas dessas áreas. 

Pode então afirmar-se que as comunidades vegetais se apresentam no meio como a síntese 

de condições ambientais particulares, pelo que a sua delimitação num determinado local 

fornece dados importantes no sentido de reconhecer e caracterizar os ecossistemas aí 

existentes. 

A análise da flora e vegetação, no contexto deste estudo, pretende caracterizar os diversos 

aspectos que venham a permitir concluir acerca do grau de afectação que a implementação do 

projecto acarretará para as estruturas actualmente existentes, de acordo com a sua 

“sensibilidade”. Assim, as questões serão perspectivadas essencialmente segundo uma 

abordagem ecológica, através da análise das comunidades vegetais e da flora existente. 

Pretende-se desta forma definir o valor biológico das biocenoses existentes bem como a sua 

capacidade de resposta às alterações ambientais a que estão e serão sujeitas. 

A metodologia de trabalho utilizada para o estudo dos diversos aspectos constantes deste 

capítulo passou pelo estudo e recolha bibliográfica, observação e confirmação de dados no 

local, e também pela foto-interpretação.  

 

4.8.1.1. ENQUADRAMENTO ECOLÓGICO DA ÁREA EM ESTUDO 

Em termos fitogeográficos, segundo Franco (1994), a área em estudo localiza-se na Região 

Sul, Sudeste setentrional. Esta região subdivide-se numa zona oriental e outra ocidental, 

devido, essencialmente, às variações de humidade (decrescendo do litoral para o interior), 

dada a não existência de barreiras naturais entre elas. A classificação de Franco tem em 

consideração, na divisão das diferentes zonas, factores como a geologia, altimetria e índice de 

aridez, factores estes que conduzirão, para cada região/zona, ao aparecimento de 

determinadas espécies vegetais que a caracterizam (ver mapa de caracterização fitogeográfica 

– Figura 4.8.1). 
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Figura 4.8.1 – Zonas Fitogeográficas predominantes de Portugal Continental (Franco, 1994). 

 

Deste modo, segundo o referido autor, pode afirmar-se que algumas das espécies típicas da 

zona Sudeste setentrional são: Quercus rotundifolia Lam., Lygos sphaerocarpa (L.) Heywood, 

Trifolium squarrosum L. subsp. aequidentatum (Perez Lara) Malato-Beliz, Althaea longiflora 

Boiss. & Reuter, Nerium oleander L., Digitalis purpúrea L. subsp. heywoodii P. & M. Silva, 

Valerianella echinata (L.) DC., Catananche lutea L. subsp. carpholepis (Schultz Bip.) Nyman, 

Leontodon salzmannii (Schultz) Ball. 

 

Vila Viçosa 

NNNN    



 CEVALOR – Centro Tecnológico para o Aproveitamento e Valorização das Rochas Ornamentais e Industriais 

EZEQU I E L  FRANC I SCO  A LVES ,  LDA .  

ESTUDO  DE IMPACTE AMBIENTAL – AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA “EL REI Nº2” - Nº 5384                       125/300 

A classificação ecológica de Pina Manique e Albuquerque (1982) enquadra a área em estudo 

na Zona Fitoclimática Sub-mediterrânea.Ibero-mauritânica (SM.IM), correspondente ao andar 

basal (abaixo dos 400m). 

 

4.8.1.2. VEGETAÇÃO POTENCIAL 

Segundo Pina Manique e Albuquerque, a vegetação potencial (clímax) da área em estudo tem 

como elementos caracterizadores autofíticos espécies como: Olea europea var. sylvestris 

(Zambujeiro), Quercus suber (Sobreiro) e Quercus ilex subsp. ballota (Azinheira). 

Ainda em termos estritamente potenciais, a flora espontânea da região corresponde aos 

carvalhais esclerófilos e perenifólios enquadrados na classe Quercetea ilicis Br.-Bl., 1940 

(PROZOM, 1997). Assim, a vegetação clímax desta região compõe-se fundamentalmente de 

bosques de Quercíneas, com domínio predominante para a azinheira (Quercus ilex subsp. 

ballota) e para o sobreiro (Quercus suber), acompanhados de densos matorrais. 

As diversas acções destrutivas a que a floresta natural é sujeita, nomeadamente as acções 

antropogénicas, originam uma sucessão regressiva com posterior substituição das formações 

vegetais de maior porte por outras de menor porte, até uma situação de solo totalmente 

descoberto. Este sistema sucessório funciona também em sentido progressivo, 

correspondendo às situações em que as pressões deixam de existir, o que vem permitir a que, 

gradualmente, as comunidades se restabeleçam. 

A destruição das espécies de maior porte leva assim ao domínio do estrato arbustivo composto 

por matos altos, onde se evidenciam espécies como a Pistacia lentiscus (aroeira), Quercus 

cocciferae (carrasco), Myrtus communis (murta), Arbutus unedo (medronheiro), Rhamnus 

alaternus (sanguinho das sebes), Cistus ladanifer (esteva), entre outras. Posteriormente 

aparecem os matos baixos, espécies que normalmente não excedem os 1,5 m, tais como as 

cistáceas (Cistus ladanifer, Cistus salvifolius, Cistus crispus), as leguminosas (Cytisus 

scoparius, Genista hirsuta, Calicotome vilosa, Ulex eriocladus, etc) e outros arbustos baixos 

(Lavandula stoechas, Rosmarinus officinalis, Daphne gnidium, etc.). O próximo estágio 

corresponde ao estrato herbáceo, relacionado por exemplo com as espécies que ocorrem nas 

culturas cerealíferas em pousio e com as comunidades de espécies ruderais (de largo espectro 

de distribuição), pertencentes às classes Tuberarietea-guttatae e Rudereto-secalinetea, 

respectivamente. 

Nas zonas com maiores disponibilidades hídricas, bem como em galerias ribeirinhas, a 

vegetação potencial será a correspondente à classe Querco-Fagetea, caracterizada por 
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espécies tais como o amieiro (Alnus glutinosa), o freixo (Fraxinus angustifolia), o choupo 

(Populus sp.), a silva (Rubus ulmifolius), etc. 

Pode apontar-se o seguinte esquema, referente à sucessão do coberto vegetal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8.2 – Sucessão natural das comunidades vegetais no local em estudo 

(Fonte: PROZOM, 1997). 

 

Segundo estudos de Carlos Souto Cruz, o coberto vegetal clímax dominante da região do 

Alentejo corresponde a Quercus rotundifolia, devido às condições ecológicas mais xero-

térmicas (característica de grande parte do Alentejo) e/ou situações edáficas desfavoráveis 

(declives acentuados e/ou solos pouco evoluídos).  

 

4.8.1.3. SITUAÇÃO ACTUAL 

No que diz respeito às comunidades vegetais existentes actualmente, verifica-se, logo à 

partida, a grande intervenção humana a que todo o espaço tem vindo a ser sujeito. De facto, 

esta região tem vindo a sofrer uma grande pressão humana, inicialmente pelas campanhas 

agrícolas, dada a presença de solos com relativamente boas capacidades, o que originou 

grandes áreas de olival, campos agrícolas e vinhas, e posteriormente com a disseminação e 

grande desenvolvimento (na maior parte dos casos desordenado) da indústria extractiva. 

Carvalhais Perenifólios de Quercetea ilicis 

Matos altos ou maquis 

Sargaçais 

Pastagens espontâneas e ervedos 

Solo nú 

Comunidades infestantes ou ruderalizadas 

D
E

G
R

A
D

A
Ç

Â
O

 

R
E

G
E

N
E

R
A

Ç
Ã

O
 



 CEVALOR – Centro Tecnológico para o Aproveitamento e Valorização das Rochas Ornamentais e Industriais 

EZEQU I E L  FRANC I SCO  A LVES ,  LDA .  

ESTUDO  DE IMPACTE AMBIENTAL – AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA “EL REI Nº2” - Nº 5384                       127/300 

Os usos humanos atrás referidos tiveram como principal consequência a degradação das 

condições naturais, através da eliminação das espécies de maior porte, arroteias sucessivas, 

desmatagens, etc (Figura 4.8.3). Verifica-se ainda que, na maior parte dos casos, a indústria 

extractiva veio a ocupar solos anteriormente afectos ao olival, onde as comunidades “naturais” 

já haviam sido substituídas. 

 

 
Figura 4.8.3 – Aspecto da vegetação já modificada pela existência da indústria extractiva (Fonte: 

Zephyros-2006). 

 

As comunidades actuais revelam-se, em termos botânicos, bastante pobres, quer quanto à 

diversidade, quer quanto à importância das espécies que as integram. Neste núcleos de 

exploração, as situações mais próximas do natural reportam-se a locais, de certa forma 

inacessíveis à intervenção humana e que, por esse motivo, constituem manchas de vegetação 

com alguma diversidade e em que se denota algum equilíbrio ecológico (muito importantes 

como habitats potenciais).  

Desta forma podem-se algumas seguintes comunidades (biótopos) existentes actualmente, no 

local em estudo, considerando também a envolvente à pedreira (ver Tabela 4.8.1). 
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Figura 4.8.4 – Apresentação dos matos na envolvente (Fonte: Zephyros). 

 

Tabela 4.8.1 – Biótopos existentes na região em estudo. 

Biótopo Caracterização 

A 
Montado de Azinho 

e Sobro 

Floresta de Azinheira (Quercus ilex) e sobreiro (Quercus suber), usualmente sem 

sub-bosque, ou com matos baixos de cistáceas, e espécies anuais. Estas áreas 

encontram-se sem qualquer uso, a nível do sub bosque. 

B 
Olivais e campos 

agrícolas 

Comunidades de interesse florístico muito baixo, tendo como maior indicador a 

cultura monoespecífica de Olea europaea subsp europaea Em situações de pousio, 

ou a nível de sub-coberto aparecem espécies anuais de ampla distribuição. 

C Matos 

Comunidade com maior diversidade em termos florísticos, com domínio de 

pequenos arbustos, essencialmente do género Cistus (estevais e sargaçais). 

Aparecendo em áreas limitadas, onde a pressão humana é menor, têm pouca 

representatividade na área em estudo. 

D 
Manchas divisórias 

de propriedades 

Comunidades com pouca expressão a nível estrutural, quer pelo seu 

funcionamento, quer pela sua diversidade, mas de grande interesse ecológico, 

como potencial biótopo, no contexto espacial existente. As espécies constituintes 

são usualmente arbóreas (plantadas), como o sobreiro (Quercus suber) ou 

azinheira (Quercus ilex subsp. ballota), ou arbustivas, tais como Pistacia lentiscus, 

Rhamnus allaternus, Rubus ulmifolius. 

E 
Pousios e 

pastagens 

Ocorrem em espaço aberto, ou como sub-coberto do Montado. A sua característica 

principal é a baixa diversidade florística composta essencialmente por espécies 

anuais. 

F 
Vegetação 

ocorrente nas valas 

e linhas de água 

Espécies de pequeno porte ocorrentes em locais com maiores disponibilidades 

hídricas. Destas espécies evidenciam-se essencialmente: Typha sp., Juncus sp.; 

Mentha pullegium, Rubus ulmifolius, etc. 
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Figura 4.8.5. Foto aérea com realce para a ocupação actual do solo na envolvente (Fonte: Google 

Earth). 

 

4.8.1.4. INTERESSE FLORÍSTICO DA ÁREA EM ESTUDO 

A avaliação do interesse florístico da área em estudo revela-se de particular importância no 

sentido da previsão da ocorrência de impactes e determinação do seu significado e magnitude. 

Na metodologia utilizada neste ponto, estabelece-se uma relação directa entre o interesse 

florístico das comunidades ocorrentes na região estudada e o seu valor ecológico. 

O valor ecológico de um determinado fitossistema pode ser abordado segundo métodos 

quantitativos. Estes métodos permitem-nos efectuar uma comparação objectiva entre os 

diferentes cenários ocorrentes, possibilitando, simultaneamente, uma percepção do espaço na 

sua globalidade e também das características intrínsecas às comunidades vegetais. 

A metodologia utilizada passa pela análise de todos os biótopos registados, recorrendo para tal 

aos critérios definidos por R. Marks e col. (1989) (cit. in Fernandes, 1991). O método de 

avaliação de Marks tem a grande vantagem, em relação a outros métodos, de permitir analisar 

conjuntamente duas funções distintas de cada comunidade vegetal, exprimindo por um lado o 

valor biológico do sistema (“Função de Formação de Écotopos (FFE)), e por outro o seu valor 

Zonas agrícolas 

Zonas agrícolas 

Indústrias extractivas 

Indústrias extractivas 

Área a licenciar. 
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biológico patrimonial relativo, recorrendo a dados relativos à sensibilidade ecológica da 

estrutura que reflectem a sua “Função de Protecção da Natureza (FPN)”. É importante referir 

no entanto, que apenas a FFE avalia o valor absoluto da estrutura ecológica, apresentando a 

FPN um valor relativo, essencialmente em termos regionais e supraregionais. Assim, e dada a 

escala a que se está a elaborar o presente estudo, apenas será considerada a FFE. 

Os indicadores utilizados para avaliar os parâmetros referidos são expressos numa escala de 1 

a 5, tal como descrito na Tabela 4.8.2. 

 

Tabela 4.8.2 – Indicadores utilizados para o cálculo da Função de Formação de Écotopos. 

Indicador Descrição 

Maturidade (M) Exprime o grau de evolução do ecossistema.8 

Naturalidade (N) 

Exprime o afastamento da estrutura ecológica 

relativamente à situação natural potencial, onde o maior 

afastamento corresponde ao valor mínimo (1) e o menor 

afastamento corresponde ao valor máximo (5). 

Diversidade (D) 

Exprime a variedade estrutural e a riqueza em espécies, 

onde a maior variedade corresponde ao valor máximo (5) 

e a menor variedade corresponde ao valor mínimo (1). 

Degradação pelo Homem (De) 

Exprime a intensidade da intervenção humana com 

consequências negativas para o ecossistema, onde a 

maior intervenção corresponde ao valor mínimo (1) e a 

menor intervenção corresponde ao valor máximo (5). 

 

Assim, o valor correspondente à FFE, que se traduzirá no valor ecológico de cada biótopo será 

definido pela seguinte expressão: 

 

FFE = M + N + D + De 

 

Com base na expressão apresentada pode assim efectuar-se a seguinte análise referente a 

cada biótopo (Tabela 4.8.3.). 

                                                           
8 Neste ponto, recorreu-se à classificação de Seibert (1980) (cit. in Fernandes, 1991) onde: (5) Associações 

terminais ou climácias; (4) Associações duráveis; (3) Associações substitutas de carácter natural e de elevada 

longevidade; (2) Associações substitutas de carácter natural e de baixa longevidade; (1) Solo exposto com estádios 

iniciais ou pioneiros ou associações substitutas de certa longevidade. 
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Tabela 4.8.3 – Análise do valor ecológico dos biótopos existentes na área em estudo. 

Indicador 
Biótopo Descrição 

M N D De 
FFE 

A Montado de Azinho e Sobro 4 2 3 2 11 

B Olivais e campos agrícolas 3 1 1 1 6 

C Matos 4 2 4 2 12 

D Manchas divisórias de propriedades 3 1 2 2 8 

E Pousios e pastagens 1 1 1 1 4 

F 
Vegetação ocorrente nas valas e 

linhas de água 
2 1 2 1 6 

 

Observando-se a tabela anterior, confirma-se que a generalidade dos biótopos apresenta um 

baixo valor ecológico (< 10), evidenciando-se positivamente apenas o biótopo A e o biótopo C, 

sendo, no entanto, de ressalvar a sua baixa representatividade no local em estudo. 

 

 

4.8.2. FAUNA  

A fauna de um determinado local representa um componente ecológico de fundamental 

importância no equilíbrio de um ecossistema. 

O estudo das espécies animais é, usualmente, efectuado do ponto de vista da conservação da 

natureza, onde as comunidades de vertebrados terrestres são o principal indicador.  

O modo de inventariação das espécies presentes num dado local difere segundo cada grupo 

considerado. Para o grupo dos mamíferos, visto a observação directa ser muito difícil e 

apresentarem geralmente actividade nocturna ou crepuscular, a inventariação baseia-se na 

procura de vestígios que indiciem a sua presença, designadamente, dejectos, pegadas, trilhos, 

fossadas e excrementos. Para o grupo dos répteis e anfíbios, as técnicas de inventariação 

baseiam-se na observação directa, enquanto para aves para além da observação directa, o 

contacto auditivo é também importante. 

Idealmente, um estudo de inventariação de fauna deverá incluir várias visitas ao local e em 

diferentes épocas do ano, de forma a recolher o máximo de informação possível acerca do 
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ciclo de vida das espécies. Neste caso concreto, a metodologia de inventariação de fauna teve 

como base: 

� Pesquisa bibliográfica; 

� Analogia com estudos no mesmo âmbito efectuados na região em questão; 

� Recolha de informações in situ. 

 

O complemento no terreno, da informação coligida, embora importante do ponto de vista da 

confirmação da presença das espécies, apresenta diversos problemas ao nível prático, quer 

pelas características das próprias espécies, nomeadamente aquelas relacionadas com a sua 

mobilidade (muitas delas podem ocorrer no local apenas transitoriamente e/ou em 

determinadas épocas do ano), quer pelas características intrínsecas ao próprio local, como por 

exemplo a intervenção humana mais ou menos acentuada. 

Por outro lado, as condicionantes inerentes ao próprio EIA devem ser também consideradas, 

nomeadamente o espaço de tempo de execução que é inevitavelmente curto, relativamente ao 

necessário para uma caracterização pormenorizada dos aspectos faunísticos. 

 

4.8.2.1. ENQUADRAMENTO FAUNÍSTICO DA ÁREA EM QUESTÃO 

Com o intuito de salvaguardar espécies que embora não venham a utilizar directamente a área 

de exploração da pedreira em causa, possam faze-lo de alguma forma (e.g. habitat de refúgio 

ou alimentação) durante o seu ciclo de vida ou circadiano, e portanto susceptíveis de serem 

afectadas, delimitou-se uma área de estudo superior à área de exploração, utilizando como 

base bibliográfica a informação contida no PROZOM. 

Assim, pretende-se com presente estudo efectuar uma caracterização que permita 

compreender, de um modo geral, o local onde será implantada a pedreira, bem como a área 

envolvente, no que diz respeito ao tipo de fauna que aí pode ocorrer, tendo sempre em vista a 

minimização de impactes, que passará pela preservação (dentro do possível) das condições 

que levam à ocorrência das espécies animais.  

A caracterização faunística incidiu nos quatro grandes grupos de vertebrados terrestres: Aves, 

Mamíferos, Répteis e Anfíbios. 

A informação coligida acerca das várias espécies potencialmente ocorrentes na área 

envolvente à exploração encontra-se compilada nas várias tabelas onde é apresentada a 

situação legal dos vários taxa relativamente aos seguintes documentos:  
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� Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal: Critérios e Categorias adaptados dos 

IUCN (ver esquema); 

� Convenção de Cites (Anexos I e II) e Regulamento CEE (C1 e C2); 

� Convenção de Bona (Anexos I e II); 

� Convenção de Berna (Anexos II e III); 

� Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril: Anexos A-I, A-III, B-II, B-IV, B-V – Transposição 

das Directivas Aves (Directiva n.º 79/409/CEE, de 2 de Abril) e Habitats (Directiva n.º 

92/43/CEE, de 29 de Junho), para Direito Nacional, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro. (vem transpor na íntegra as disposições 

das referidas directivas, reunindo num único diploma as disposições emergentes e 

pretende, através da manutenção do estado de conservação dos habitats e da flora e 

fauna selvagens, assegurar a biodiversidade no território da União Europeia). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.8.6. Classificação das espécies segundo as categorias IUCN (Livro Vermelho dos Vertebrados 

de Portugal). 

 

Desta forma, e atendendo aos documentos atrás referidos, é então possível caracterizar a 

região em estudo do ponto de vista da conservação das espécies faunísticas. 

Em cada tabela abaixo indicada, as espécies serão referenciadas de acordo com a sua 

designação em latim, seguida do nome comum e dos estatutos de conservação a nível 
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Quase Ameaçado (NT) 

Pouco Preocupante (LC) 
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nacional (Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal e Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril) 

e internacional (Convenções de Cites, Bona e Berna). 

 

Tabela 4.8.4. Mamíferos referenciados para a área envolvente à exploração. 

ESTATUTOS DE CONSERVAÇÃO 

NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR 

L
iv

ro
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s 
V
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b
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B
o

n
a 

B
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n
a 

D
L

 1
40

/9
9 

Erinaceis europaeus Ouriço-cacheiro LC   III  

Lepus capensis Lebre LC   III  

Oryctolagus cuniculus Coelho-bravo NT     

Apodemus sylvaticus Rato-do-campo LC     

Rattus rattus Ratazana-preta LC     

Talpa occidentalis Toupeira LC     

Vulpes vulpes Raposa LC     

Mustela nivalis Doninha LC   III  

Meles meles Texugo LC   III  

Genetta genetta Geneta LC   III B-V 

Herpestes ichneumon Sacarrabos LC   III B-V 

Felis silvestris Gato-bravo VU II  II B-IV 

Sus scrofa Javali LC     

 

 

Tabela 4.8.5. Anfíbios e Répteis referenciados para a área envolvente à exploração. 

ESTATUTOS DE CONSERVAÇÃO 

NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR 

L
iv

ro
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Salamandra salamandra Salamandra-de-pintas-amarelas LC   III  

Triturus marmoratus Tritão-marmorado LC   III B-IV 

Bufo bufo Sapo LC   III  

Rana perezi Rã-verde LC   III B-V 

Mauremys leprosa Cágado LC   II B-II 

Tarentola mauritanica Osga LC   III  

Lacerta lepida Sardão LC   II  

Psammodromus algirus Lagartixa-do-mato LC   III  

Malpolon monspessulanus Cobra-rateira LC   III  
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Tabela 4.8.6. Aves referenciadas para a área envolvente à exploração. 

ESTATUTOS DE CONSERVAÇÃO 

NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR 
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Milvus migrans Milhafre-preto LC C1,II II II A-I 

Falco peregrinus Falcão Peregrino VU C1,I II II A-I 

Aquila heliaca Águia-imperial --- C1,I II II A-I 

Aquila chrysaetos Águia-real EN C1,II II II A-I 

Alectoris rufa Perdiz-vermelha LC   III  

Coturnix coturnix Codorniz LC  II III  

Gallinula chloropus Galinha-de-água LC   III  

Vanellus vanellus Abibe LC  II III  

Scolopax rusticola Galinhola DD  II III  

Columba palumbus Pombo-torcaz LC     

Streptopelia turtur Rôla-comum LC   III  

Cuculus canorus Cuco-canoro LC   III  

Tyto alba Coruja-das-torres LC C1,II  II  

Otus scops Mocho-pequeno-de-orelhas DD C1,II  II  

Upupa epops Poupa LC   II  

Galerida theklae Cotovia-dos-montes LC   II A-I 

Delichon urbica Andorinha-dos-beirais LC   II  

Erithacus rubecula Pisco-de-peito-ruivo LC  II II  

Luscinia megarhynchos Rouxinol LC  II II  

Turdus merula Melro-preto LC  II II  

Turdus sp. Tordo LC  II III  

Phylloscopus collybita Felosa-comum LC  II II  

Pica-pica Pega-rabuda LC     

Corvus corone Gralha-preta LC     

Corvus corax Corvo NT   III  

Sturnus vulgaris Estorninho LC     

Passer domesticus Pardal-comum LC     

Estrilda astrild Bico-de-lacre NA   III  

Carduelis chloris Verdilhão-comum LC   II  

Carduelis carduelis Pintassilgo LC   II  

 

4.8.2.2. INTERESSE FAUNÍSTICO DA ÁREA EM QUESTÃO 

A listagem acima apresentada, composta por 52 espécies de vertebrados terrestres 

(Mamíferos, Répteis+Anfíbios e Aves), traduz de certa forma, a riqueza faunística da região 

envolvente ao local de estudo.  



 CEVALOR – Centro Tecnológico para o Aproveitamento e Valorização das Rochas Ornamentais e Industriais 

EZEQU I E L  FRANC I SCO  A LVES ,  LDA .  

ESTUDO  DE IMPACTE AMBIENTAL – AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA “EL REI Nº2” - Nº 5384                       136/300 

Na figura seguinte está representado o número de espécies referenciadas, relativamente aos 

quatro grandes grupos de vertebrados terrestres caracterizados na área envolvente à pedreira, 

e a sua relação com o total de espécies existentes em Portugal. 
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Figura 4.8.7. Número de espécies, dos diferentes grupos faunísticos, referenciadas para a área 

envolvente à pedreira e a sua relação com o total de espécies existentes em Portugal. 

 

Pode-se constatar, a partir da figura anterior, que estão referenciadas 30 espécies de aves 

para um total de 292 espécies existentes em território nacional. Relativamente ao total das 

espécies do grupo répteis+anfíbios presentes em território nacional, verifica-se que para um 

total de 53 espécies, estão referenciadas 9 espécies para a área de exploração. No que diz 

respeito ao grupo dos mamíferos, para um total de 96+4? estão referenciadas para a  

envolvência do local em estudo, 13 espécies. 

 

De acordo com os dados apresentados nas tabelas supracitadas e relativamente aos estatutos 

de conservação, segundo as categorias propostas no Livro Vermelho dos Vertebrados de 

Portugal e ainda de acordo com os anexos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, das 

diversas espécies referenciadas, pode concluir-se o exposto na tabela seguinte: 
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Tabela 4.8.7. Espécies com estatuto de conservação face aos documentos considerados (Livro 

Vermelho dos Vertebrados de Portugal e Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril). 

ESTATUTOS DE CONSERVAÇÃO Nº DE ESPÉCIES 

Em perigo (EN) 1 

Vulnerável (V) 2 

Quase Ameaçado (NT) 2 

Pouco Preocupante (LC) 43 

Quase Ameaçado (NT) 2 

Informação Insuficiente (DD) 2 

Não Aplicável (NA) 1 

L
iv

ro
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Não incluídas 1 

Anexo A-I: Espécies de aves de interesse comunitário que exigem a 
designação de zonas especiais de conservação (ZEC) 

5 

Anexo B-II: Espécies animais de interesse comunitário que exigem a 
designação de zonas especiais de conservação (ZEC) 

1 

Anexo B-IV: Espécies animais de interesse comunitário que exigem uma 
protecção rigorosa 

2 

Anexo V: Espécies animais de interesse comunitário cuja captura ou 
colheita na natureza e exploração podem ser objecto de medidas de gestão 

3 

D
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40
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Não incluídas 41 

 

Conforme se pode observar na tabela anterior, consoante os diplomas em análise, assim são 

obtidos diferentes resultados. Das 52 espécies referenciadas para a área envolvente ao local 

da exploração, segundo as categorias do Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, existem 

apenas 3 espécies com estatuto de “ameaçado”. Se for tida em consideração o Decreto-Lei n.º 

140/99, de 24 de Abril, verifica-se que 11 espécies têm estatuto de protecção, face aos anexos 

do referido Decreto-Lei. 

 

Na figura 4.8.8 estão representados os estatutos de conservação das espécies, propostos no 

Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, relativamente ao total de espécies referenciadas 

para a área envolvente à exploração (52 espécies).  

Após serem analisados os resultados e conforme se pode depreender do gráfico seguinte, 

constata-se que 9,5% das espécies possuem estatuto de “ameaçado” (Em perigo, Vulnerável e 

Quase Ameaçado), enquanto para 3,8% das espécies não existe informação suficiente que 

permita a classificação e para 1,9% das espécies a classificação ou não se aplica ou não estão 

incluídas no Livro Vermelho dos Vertebrados. As restantes espécies, ou seja, 82,9%, tem 

estatuto Pouco Preocupante (LC). 
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Estatutos de Conservação 
Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal

3.8% 3.8% 3.8%
1.9%

82.9%

1.9% 1.9%

Em perigo ( EN ) Vulneráv el ( VU ) Quase Ameaçado ( NT )

Informação Insuficiente ( DD ) Pouco Preocupante ( LC ) Não Aplicáv el (NA)

Não incluídas

 
Figura 4.8.8. Estatutos de conservação das espécies referenciadas para a área envolvente à pedreira, 

segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal. 

 

Relativamente ao Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, verifica-se que 21,1% das espécies 

dadas como ocorrentes, estão incluídas nos anexos e, portanto, revelam alguma importância 

do ponto de vista da conservação das espécies, enquanto 78,9% das espécies referenciadas 

não fazem parte dos diferentes anexos e portanto não revelam qualquer estatuto de 

conservação especial face ao diploma em questão. 

 

Estatutos de Conservação
 Anexos do Decreto-Lei n.º 140/99

9.6%
3.8%

5.8%

78.8%

1.9%

Anexo A-I Anexo B-II Anexo B-IV Anexo B-V Não incluídas

 

Figura 4.8.9. Estatutos de conservação das espécies referenciadas para a área envolvente à pedreira, 

segundo os anexos do Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril. 
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De um modo geral e face ao número relativamente baixo de espécies com estatuto de 

protecção (resultante da análise dos vários documentos) poder-se-á pressupor que o local 

revela um baixo potencial em termos de conservação faunística. 

 

4.8.2.3. SITUAÇÃO ACTUAL 

As áreas afectas às explorações sobressaem da envolvente da Zona dos Mármores, pela 

degradação a que têm vindo a ser sujeitas, em termos ecológicos, o que leva a que se possa 

afirmar que a diversidade faunística, no local das explorações seja inferior à das áreas 

adjacentes, tanto mais levando em conta o vale da Ribeira de Lucefécit, ou até mesmo a Serra 

de Ossa.  

No entanto, deve considerar-se a capacidade do local afecto à exploração de mármore em criar 

diversas possibilidades de habitat para um grande número de espécies, cuja presença se 

acaba por verificar com alguma frequência, nomeadamente coelhos, répteis diversos, entre 

outros. A habituação destas espécies animais com os trabalhos que decorrem nas áreas de 

extracção levam a prever que uma vez abandonada a exploração, e devidamente 

recuperada/integrada, se consiga estabelecer um equilíbrio ecológico, derivado de uma 

reabilitação dos biótopos, que irá valorizar toda a área através da sua requalificação em termos 

de diversidade faunística. 

Na área de implantação da pedreira, bem como na zona envolvente, e em virtude da sua 

inclusão na “Área Cativa da Zona dos Mármores” na Região de Borba – Estremoz – Vila 

Viçosa, observa-se uma intervenção bastante acentuada ao nível das comunidades vegetais, 

originando alteração dos sistemas originais e verificando-se consequentemente uma 

diminuição dos biótopos vegetais. Relativamente às espécies animais e dada a sua 

interdependência com as comunidades vegetais, denota-se alguma alteração das espécies 

associadas aos biótopos originais e posterior adaptação das espécies à situação actual. 

Dado que existem, próximo do local de implantação da pedreira, inúmeras pedreiras em 

actividade, os principais impactes que levaram à destruição do coberto vegetal e 

consequentemente à dispersão das espécies faunísticas, terão ocorrido aquando da instalação 

dessas mesmas pedreiras na região e portanto será de esperar que grande parte das espécies 

mencionadas já não ocorrerão no local.  

Desta forma, poder-se-á afirmar que a diversidade faunística das zonas de extracção, será 

inferior à das áreas adjacentes, as quais possibilitam a existência de um número maior de 

espécies, em particular a ribeira de Lucefécit, ou a Serra de Ossa.  
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De referir que os impactes causados são cumulativos dado que não tem origem numa única 

pedreira mas resultam da contribuição do actual conjunto de pedreiras em laboração, na zona 

da Lagoa. 

De um modo geral e de acordo com o levantamento efectuado, poder-se-á afirmar que a área 

em estudo apresenta valor faunístico de baixo interesse, quer a nível local, quer no âmbito 

nacional. 

O cumprimento rigoroso das medidas propostas no Plano Ambiental e de Recuperação 

Paisagística será essencial e permitirá a recuperação dos habitats, possibilitando o retorno das 

espécies aos locais. 

 

4.8.3. ÁREAS DE INTERESSE PARA A CONSERVAÇÃO 

A Conservação da Natureza representa a gestão da utilidade humana da Natureza, de modo a 

viabilizar de modo contínuo, a máxima rentabilidade compatível com a manutenção de 

capacidade de regeneração de todos os recursos vivos, o que faz desta disciplina uma área de 

elevado interesse para projectos como este EIA. 

Segundo o Atlas do Ambiente, no concelho de Vila Viçosa existe uma pequeníssima área 

classificada como Biótopo CORINE, que corresponde a uma parcela do território da Serra de 

Ossa. Todavia, a área da Pedreira “El Rei n.º 2” + a futura ampliação não ocupam nenhuma 

desta zona classificada. 
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4.9. AMBIENTE ACÚSTICO E VIBRAÇÕES 

4.9.1.RUÍDO 

4.9.1.1. INTRODUÇÃO 

Em Portugal, o ruído assume papel de destaque nas preocupações dos portugueses e constitui 

a causa da maior parte das reclamações ambientais recebidas pelas entidades responsáveis 

nesta matéria, verificando-se, de acordo com os dados disponíveis, um agravamento da 

situação nos últimos anos. 

Existem várias definições possíveis de ruído, sendo que o ruído é um “estímulo sonoro cujo 

conteúdo informativo não apresenta interesse para o auditor provocando-lhe incomodidade 

e/ou uma sensação auditiva desagradável”, podendo ainda ser definido como um “som 

desagradável, capaz de produzir efeitos fisiológicos e psicológicos não desejados numa 

pessoa ou grupo”. Qualquer que seja a forma de entender o ruído, este deve ser sempre 

encarado tendo em consideração a resposta do receptor e a subjectividade que lhe está 

inerente. 

Os efeitos resultantes da exposição ao ruído variam e dependem de vários factores, tais como, 

a tolerância de cada indivíduo, tempo de exposição, tipo de ruído e a sua composição 

espectral. Em Portugal, o ruído é causador da segunda maior doença profissional, a surdez. 

Não obstante, a exposição ao ruído raramente afecta o sistema auditivo causando perda de 

audição, excepto em casos de exposição prolongada a níveis sonoros elevados, contudo 

provoca graves efeitos ao nível da saúde humana. Os efeitos mais frequentes traduzem-se em 

perturbações psicológicas e fisiológicas associadas a reacções de stress, cansaço e 

perturbações no sono. Interfere ainda com a comunicação e capacidade de concentração, para 

além de efeitos não desejados, ao nível dos sistemas cardiovasculares, digestivo, respiratório, 

endócrino, entre outros. 

 

4.9.1.2. OBJECTIVOS 

O presente estudo tem por objectivo avaliar os potenciais impactes causados pelo ruído 

emitido pela futura actividade de extracção de mármore para fins ornamentais na pedreira “El 

Rei n.º 2” da empresa EZEQUIEL FRANCISCO ALVES, LDA. Foram efectuadas medições na 

periferia da mesma, com o intuito de caracterizar a área a este nível, e em particular os 

receptores sensíveis passíveis de serem afectados pela futura laboração da pedreira, 

efectuando-se ainda uma estimativa de níveis sonoros. 
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Relativamente à existência de receptores sensíveis, e através da análise da carta militar, bem 

como da observação in situ, verifica-se a existência de dois aglomerados populacionais 

relativamente próximos da pedreira “ El Rei n.º 2”, sendo a povoação mais próxima do local em 

estudo, a localidade de Bencatel que dista aproximadamente 1 km da área em estudo 

(Nordeste de Bencatel). 

De referir que a pedreira “El Rei n.º 2” está incluída no núcleo de pedreiras da Lagoa (UNOR4), 

na freguesia de Bencatel, concelho de Vila-Viçosa, distrito de Évora, em plena Área Cativa 

para Exploração de Mármores de Estremoz – Borba -Vila Viçosa, onde se verifica a existência 

de várias unidades em exploração activa, susceptíveis de influenciar o ambiente sonoro local. 

O presente estudo foi efectuado no dia 13 de Março de 2007, encontrando-se as unidades 

extractivas existentes na envolvente, em normal laboração. Saliente-se que a pedreira se 

encontra, actualmente, com suspensão de lavra, pelo que não existe fonte de ruído passível de 

ser caracterizada. 

Figura 4.9.1. Localização aproximada da pedreira “El Rei n.º 2” e receptores sensíveis mais próximos e 

delimitação do núcleo extractivo. (Fonte: Google Earth). 
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4.9.1.3. ENQUADRAMENTO LEGAL 

O primeiro Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei n.º 251/87, de 24 de Junho, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 292/98, de 2 de Setembro) constituiu uma iniciativa pioneira em termos de ruído 

ambiente em Portugal. Contudo, com o decorrer do tempo os problemas ambientais 

agravaram-se e tornou-se necessário um novo Regime legal sobre a Poluição Sonora (RLPS), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro, em vigor desde 15 de Maio de 

2001 e alterado pelo Decretos-Leis nºs 76/2002, de 26 de Março, 259/2002, de 23 de 

Novembro, e 293/2003, de 19 de Novembro. Este diploma visava prevenir e controlar o ruído 

sempre que ocorresse ocupação humana sensível, independentemente da área onde se 

verifique e do uso predominante do solo local. 

Com a transposição da directiva n.º 2002/49/CE, de 25 de Junho, relativa à avaliação e gestão 

do ruído ambiente, tornou-se premente proceder a ajustamentos no Regime Legal sobre a 

Poluição Sonora aprovado pelo Decreto-lei supracitado, de modo a compatibilizá-lo com as 

normas aprovadas, em especial a adopção de indicadores de ruído ambiente harmonizados e 

conferir coerência a um regime que se revela tão importante para saúde humana e o bem-estar 

das populações. Surge assim, o Decreto-lei n.º 9/2007 (novo RGR), de 17 de Janeiro, em vigor 

desde 01 de Fevereiro de 2007. 

De acordo com o artigo 13º deste diploma a instalação e o exercício de actividades ruidosas 

permanentes em zonas mistas, nas envolventes das zonas sensíveis ou mistas ou na 

proximidade dos receptores sensíveis isolados, estão sujeitos ao cumprimento dos pontos 1, 2 

e 3 do artigo 11º (Critério de Exposição Máxima) e do ponto 1 do artigo 13º (Critério de 

Incomodidade). 

O n.º 2 do Artigo 11º estabelece limites sonoros para receptores isolados não integrados em 

zonas classificados. Estes receptores serão equiparados, em função dos usos existentes na 

sua proximidade, a zonas sensíveis ou mistas, para aplicação dos correspondentes valores 

limite. Segundo o n.º 3, até à classificação das zonas sensíveis e mistas, para efeitos de 

verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos receptores sensíveis os valores limite 

de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A). 

Apresenta-se na tabela seguinte os valores limite, consoante a classificação dos locais e o 

período de referência considerado. 
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Tabela 4.9.1. Valores limite de exposição, Lden e Ln, em função da classificação das zonas, para 

cumprimento do critério de exposição máxima. 

 Lden [dB(A)] Ln [dB(A)] 

Zonas Mistas 65 55 

Zonas Sensíveis 55 45 

Receptores Sensíveis Isolados 
não integrados em zonas classificadas 

(fora do perímetro urbano 

Equiparados em função dos usos existentes na sua 
proximidade e aplicação dos correspondentes valores 

limite 

Até classificação dos locais em zonas 
sensíveis e mistas 63 53 

 

De acordo com o Decreto-lei n.º 9/2007, 17 de Janeiro, poder-se-á definir zona sensível como a 

área definida em plano municipal de ordenamento do território como vocacionada para uso 

habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares ou espaços de lazer, existentes ou 

previstos, podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a servir a 

população local, tais como cafés e outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem 

funcionamento no período nocturno; zona mista trata-se da área definida em plano municipal 

de ordenamento do território, cuja ocupação seja afecta a outros usos, existentes ou previstos, 

para além dos referidos na definição de zona sensível.  

 

No que se refere aos indicadores de ruído, agora em vigor, temos a referir o Lden, indicador de 

ruído diurno-entardecer-nocturno, associado ao incómodo global, expresso por: 

 

 

 

Em que, 

Ld – Indicador de ruído diurno; 

Le – Indicador de ruído do entardecer; 

Ln- Indicador de ruído nocturno. 

 

Segundo o artigo 13º a instalação e o exercício de actividades ruidosas permanentes, deverá 

cumprir o critério de incomodidade, considerado como a diferença entre o valor do indicador 

LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular da actividade ou 

actividades em avaliação e o valor do indicador LAeq do ruído residual. O valor máximo 

permitido varia consoante o período estabelecido.  
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Tabela 4.9.2. Valores limite para cumprimento do Critério de Incomodidade. 

PERÍODOS DE REFERÊNCIA 
LAeq (ra) – LAeq (rr)  

[dB(A)] 

Período Diurno ≤ 5 

Período do Entardecer ≤ 4 

Período Nocturno ≤ 3 

 

Segundo o anexo I do decreto-lei supracitado, o valor do LAeq do ruído ambiente determinado 

durante a ocorrência do ruído particular deve ainda ser corrigido de acordo com a existência de 

características impulsivas e/ou tonais, passando a designar-se por nível de avaliação (LAr), 

através da aplicação da seguinte equação: 

 

 

 

Onde K1 é a correcção tonal e K2 é a correcção impulsiva. 

Estes valores serão K1 = 3 dB ou K2 = 3 dB se for detectado que as componentes tonais ou 

impulsivas, respectivamente, são características essenciais do ruído particular ou serão K1 = 0 

dB ou K2 = 0 dB se estas componentes não forem identificadas. Caso se verifique a 

coexistência de componentes tonais e impulsivas, a correcção a adicionar será de K1+K2 = 6 

dB. 

A detecção do ruído tonal no intervalo de tempo de avaliação consiste em verificar no espectro 

de um terço de oitava, se o nível de uma ou mais bandas excede o nível das bandas 

adjacentes em 5 dB ou mais. 

As características impulsivas do ruído são avaliadas através da diferença entre o LAeq medido 

em simultâneo com a característica impulsiva e fast. Se essa diferença for superior a 5 dB, 

então o ruído é considerado impulsivo. 

Aos valores limite da diferença entre o LAeq do ruído ambiente que inclui o ruído particular 

corrigido (LAr) e o LAeq do ruído residual, estabelecidos na alínea b) n.º 1 do artigo 13º, deverá 

ser adicionado o valor D, em função da duração acumulada de ocorrência do ruído particular 

de acordo com o exposto na tabela seguinte: 

 

LAr = LAeq + K1 + K2 
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Tabela 4.9.3. Valores a adicionar em função da duração acumulada de ocorrência do ruído particular, T. 

TEMPO DE OCORRÊNCIA 
D 

dB(A) 

q ≤ 12.5% ......................................................... 4 

12.5%<q ≤ 25%................................................. 3 

25% < q ≤ 50%.................................................. 2 

50% < q ≤ 75%.................................................. 1 

q > 75%............................................................. 0 

 

4.9.1.4. CARACTERIZAÇÃO DOS LOCAIS DE AVALIAÇÃO 

A localização e o número de posições de medição dependem da resolução espacial pretendida 

bem como do objectivo do estudo. 

Os locais de amostragem distribuíram-se pela periferia da área em estudo num total de dois 

pontos de avaliação. A sua escolha teve como base a necessidade de avaliar os vários níveis 

de ruído na envolvente da área afecta à exploração dando especial importância às fontes 

principais de ruído e aos receptores sensíveis nas imediações da pedreira em causa de acordo 

com os documentos relativos ao ruído ambiente.  

Estes locais podem ser observados na planta apresentada posteriormente e encontram-se 

descritos na tabela 4.9.4. 

 

Tabela 4.9.4. Locais de avaliação de ruído ambiente. 

REFª DO LOCAL DESCRIÇÃO FOTOGRAFIA 

Ponto 1 

PB1 

Ponto localizado junto de habitações no 

lado Este da localidade de Bencatel; Não se 

verifica contacto visual com a pedreira; 

Distanciado cerca de 800 m da pedreira. 

 
(Continua) 
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(Continuação) 

REFª DO LOCAL DESCRIÇÃO FOTOGRAFIA 

Ponto 2 

PB2 

Ponto localizado junto de habitações no 

lado Norte da localidade de Bencatel, Não 

se verifica contacto visual com a pedreira; 

Distanciado cerca de 1000 m da pedreira. 

 

.
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Figura 4.9.2. Localização dos receptores sensíveis avaliados. 

PB1 

PB2 
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4.9.1.5. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

No que diz respeito aos procedimentos de ensaio, adoptou-se a metodologia constante da 

Norma Portuguesa NP 1730 (1996), intitulada “Acústica – Descrição e medição do ruído 

ambiente”, considerando-se ainda o exposto na legislação vigente (RGR – DL 9/2007, de 17 de 

Janeiro). 

 

i) Condições Meteorológicas 

A representatividade das medições deverá incluir, para além do regime de ocorrência dos 

acontecimentos acústicos, as condições meteorológicas típicas do local. Condições atípicas 

poderão conduzir a valores diferentes dos que habitualmente caracterizam o local em 

avaliação. 

As medições de temperatura e velocidade do vento foram efectuadas com um anemómetro 

velocicheck (ver figura 4.9.3) modelo 8330 – M-ES, com número de série 03120186, calibrado 

por TSI AB a 16 de Maio de 2005. 

No dia do estudo, as temperaturas situavam-se entre os 20 C e 21ºC, registando-se 

velocidades de vento entre 1.0 m/s e 2.1 m/s, pelo que as condições climatéricas registadas 

não prejudicaram as medições efectuadas, estando de acordo a NP 1730 (1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9.3. Ilustração do anemómetro velocicheck utilizado na avaliação das condições 

meteorológicas. 

 

Na tabela seguinte estão indicadas os valores médios da velocidade do vento e temperatura 

registados nos períodos de referência avaliados. 
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Tabela 4.9.5. Resultados das condições meteorológicas registadas (valores médios). 

PERÍODO DE REFERÊNCIA 
TEMPERATURA 

(ºC) 
VELOCIDADE DO VENTO (M/S) 

Diurno 21.0 1.0 

Entardecer 14.5 1.3 

Nocturno 9.0 2.1 

 

 

ii) Técnica de Medição 

Como regras de medição, e de acordo com os documentos supracitados, foram adoptadas as 

seguintes: 

� Microfone colocado a uma altura de 1.2 a 1.5 m acima do solo; 

� Condições meteorológicas de acordo com a NP 1730 (1996): 

▪ Ausência de chuva forte; 

▪ Velocidade do vento inferior a 5 m/s; 

▪ Direcção do vento num ângulo de ± 45º da direcção definida entre o centro da fonte 

predominante e o centro da área em questão, com o vento a soprar da fonte para o 

receptor; 

▪ Ausência de fortes inversões de temperatura perto do solo; 

� Medições efectuadas com filtro de ponderação A; 

� Medição realizada em Fast (e em Impulsivo noutro canal e em simultâneo); 

� Medições efectuadas no período de referência que abrange o funcionamento das fontes 

sonoras em causa: 

▪ As medições de ruído particular foram efectuadas apenas no período diurno, na 

presença do ruído gerado por todas as fontes presentes no local, uma vez que se trata do 

período em que a actividade é exercida 

� Intervalos de tempo de medição que permitam obter níveis sonoros representativos do 

ambiente sonoro em estudo: 

▪ De acordo com os documentos supracitados, cada medição foi realizada num período 

de tempo representativo, efectuando-se uma medição em contínuo, de duração, igual ou 

superior a 30 minutos, tendo sempre como procedimento a eliminação de ruídos não 

desejáveis, tais como buzinas de veículos automóveis ou outros. 
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iii) Definições e Parâmetros Acústicos 

As definições e parâmetros tidos em consideração neste estudo, de acordo com o Decreto-Lei 

n.º 9/2007, de 17 de Setembro e com a Norma NP 1730 (1996), foram os que seguidamente se 

apresentam no quadro seguinte. 

RUÍDO AMBIENTE 

Ruído global observado numa dada circunstância num determinado instante, 

devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima 

ou longínqua do local considerado 

RUÍDO PARTICULAR Componente do ruído ambiente que pode ser especificamente identificada por 

meios acústicos e atribuída a uma determinada fonte 

RUÍDO RESIDUAL 
Ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, para uma 

situação determinada 

RECEPTOR SENSÍVEL 
Edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de lazer, com 

utilização humana 

 

iv) Equipamento de Medição Acústica 

O equipamento utilizado nas medições de ruído foi o que consta da tabela 4.9.6, que 

seguidamente se apresenta. 

 

Tabela 4.9.6. Equipamento utilizado na avaliação de ruído ambiente. 

TIPO DE EQUIPAMENTO MARCA MODELO 

Sonómetro de Classe 1 Brüel & Kjær 2250 

Módulo de Análise em 
Frequência (1/3 de oitava) 

Brüel & Kjær BZ 5503 

Fonte de Calibração Brüel & Kjær 4231 

 

Foram ainda utilizados como equipamentos acessórios, um tripé para colocar o sonómetro de 

forma a mantê-lo estável e ainda um protector de vento para o microfone. O sonómetro (ver 

figura 4.9.4) utilizado na amostragem efectuada, trata-se de um sonómetro integrador classe 1, 

modelo 2260, com o número de série de fabrico – 2361278, tendo sido verificado, pela última 

vez, pelo Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ) a 19 de Fevereiro de 2007, conforme os 

documentos de referência para a classe de exactidão 1, com n.º de boletim de verificação 

metrológica 245.70/07.096. 
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Figura 4.9.4. Ilustração do sonómetro utilizado na avaliação de ruído ambiente. 

 

4.9.1.6. FONTES DE RUÍDO 

Atendendo a que a pedreira em estudo não se encontra em laboração, as principais fontes de 

ruído existentes são, essencialmente, as provenientes das unidades extractivas e 

transformadoras vizinhas. Assim, as principais fontes de ruído presentes nos locais avaliados 

podem ser divididas nos seguintes grupos, atendendo ao tipo de ruído que produzem: 

i) Ruído resultante da actividade industrial (inclusão na área cativa para a exploração de 

mármores) 

� Actividade de extracção e transformação: máquinas/equipamentos fixos e móveis 

(perfuradoras, martelos pneumáticos, monolâminas, entre outros); 

� Circulação e movimentação de máquinas/equipamentos de carregamento e transporte 

(retroescavadoras, dumpers, pás carregadoras, gruas, entre outros; 

 

ii) Outras fontes de ruído 

� Circulação de veículos nas estradas circundantes e de acesso ao núcleo extractivo; 

� Sons de origem natural (movimento das árvores com o vento e sons de animais) e sons 

inerentes à população. 

 

4.9.1.7. RESULTADOS OBTIDOS 

i) Ruído de Fundo (ou Residual) 

O ruído residual deve-se ao ruído de origem natural (sons do vento nas árvores ou sons de 

animais) e ao ruído proveniente das actividades industriais existentes na envolvente. As 
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medições efectuadas para o ruído residual, nos dois pontos seleccionados, deram origem aos 

resultados apresentados na tabela 4.9.6. 

 

Tabela 4.9.6. Resultados do ruído residual ou de fundo. 

SITUAÇÃO LAeq,T (R) (Fast) [dB (A)] 

LOCALIZAÇÃO REFª P. DIURNO P. ENTARDECER P. NOCTURNO 

Ponto localizado junto de habitações no lado Este 
da localidade de Bencatel PB1 42.7 41.4 38.2 

Ponto localizado junto de habitações no lado Norte 
da localidade de Bencatel PB2 50.8 48.6 39.0 

 

ii) Ruído das Fontes Principais 

Como referido anteriormente e uma vez que a pedreira não se encontra actualmente em 

laboração, não é possível determinar os valores característicos da fonte sonora. 

Contudo, com base no Plano de Pedreira sabe-se previamente quais os 

equipamentos/máquinas que se prevêem virem a laborar na pedreira “El Rei n.º 2”. 

Para além das máquinas/equipamentos, podem-se precisar outros aspectos importantes a 

considerar no estudo de ruído, em particular o método de exploração, tipo de material extraído, 

horário de laboração, bem como outros factores igualmente importante no âmbito de um estudo 

desta natureza, como é o caso da topografia do local e envolvente e respectivas cotas. 

O conhecimento destes dados, permite-nos uma caracterização da situação de referência e a 

sua transposição para realidades semelhantes à pedreira em estudo, ou seja, de modo a 

conhecermos de forma expedita e quantitativa a futura realidade da fonte de ruído e do 

ambiente sonoro que caracteriza os receptores sensíveis mais próximos, usaremos como 

modelo, uma unidade extractiva em actividade, com características semelhantes à pedreira 

aqui em estudo.  

Assim, de modo a obtermos uma estimativa dos valores produzidos pela actividade extractiva, 

utilizou-se, como referência, um estudo efectuado pelo CEVALOR, também no âmbito de um 

Estudo de Impacte Ambiental, numa pedreira com características semelhantes, em termos de 

condições climatéricas, topografia do local, material explorado e em particular os 

equipamentos/máquinas previstos, fazendo-se o paralelismo para o caso concreto da pedreira 

“El Rei n.º 2” e determinando-se com a exactidão possível os valores característicos da futura 

fonte sonora em causa.  
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A principal fonte de ruído, como já foi referido atrás, é composta pelo ruído emitido pelas 

actividades de desmonte realizadas na pedreira “El Rei n.º 2” como é o caso do ruído emitido 

pelos martelos pneumáticos, perfuradoras hidráulicas, máquinas de fio diamantadas, 

compressores e máquinas móveis.  

Os valores de ruído característicos dessa fonte, foram estudados e encontram-se na tabela a 

seguir apresentada. 

 

Tabela 4.9.7. Níveis de ruído previstos serem emitidos pela pedreira “El Rei n.º2” (Fonte de ruído). 

SITUAÇÃO LAeq,T (P+R) LCpico L90 L10 LMin LMáx 

FONTES PRINCIPAIS REFª dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

Zona de Desmonte 

(Bordadura da pedreira) 
F 79.1 98.8 76.9 80.9 74.1 83.2 

 

 

iii) Estimativa de Ruído ambiente (ruído residual + ruído particular) 

Para determinar os níveis de ruído que “chegam” aos receptores sensíveis, e dado que não 

existe actualmente fonte sonora em actividade, efectuar-se-á uma previsão de níveis sonoros 

com base nos dados determinados e no conhecimento do modo de exploração da pedreira “El 

Rei n.º 2”. 

Numa previsão deste tipo, dever-se-ia ter em consideração vários factores que intervêm no 

processo de propagação de ruído, designadamente, o tipo de fonte e distância fonte-receptor, 

atenuação pelo ar e pelo solo, condições meteorológicas e a existência de obstáculos. 

Contudo, a consideração destes diversos parâmetros levanta um problema de difícil resolução, 

como tal, a abordagem a estas questões passa essencialmente pela utilização de uma 

equação simplificada, a qual pressupõe a propagação do ruído em campo livre, idealmente 

aferida com os factores referidos. 

No presente estudo, os níveis sonoros resultantes da laboração da futura pedreira, foram 

estimados com base na diminuição dos níveis sonoros com a distância, através da Regra do 

decrescimento sonoro com a distância (o aumento do dobro da distância à fonte sonora, o nível 

de pressão sonora diminui 6 dB(A), dada pela seguinte equação: 

)log(20
2

1
12

d

d
NN ×+=  
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Em que; 

N1 – nível sonoro obtido a uma distância d1 das fontes sonoras; 

d1 – distância do ponto de medição às fontes sonoras; 

N2 – nível sonoro estimado para uma distância d2 da fonte sonora ao receptor sensível mais 

próximo; 

d2 – distância do receptor sensível mais próximo às fontes sonoras. 

 

Desta forma e utilizando a equação supracitada, obter-se-ão os níveis de ruído junto dos 

pontos de avaliação seleccionados a priori, nomeadamente junto dos receptores dos 

receptores sensíveis mais expostos. 

Dado que existem diferentes escavações na pedreira “El rei n.º 2”, foi efectuada uma previsão 

para a situação mais desfavorável em termos de emissão sonora da fonte sonora e recepção 

dos níveis de ruído por parte dos receptores sensíveis mais próximos. 

 

Tabela 4.9.8. Nível sonoro recebido pelos receptores sensíveis mais próximos. 

RECEPTORES SENSÍVEIS 

LOCALIZAÇÃO REF.ª 

DISTÂNCIA DO 

PONTO DE MEDIÇÃO 

À FONTE SONORA 
d1 (m) 

NÍVEL SONORO 

ESTIMADO NO 

PONTO DE 

MEDIÇÃO 
N1 [dB(A)] 

DISTÂNCIA DO PONTO DE 

MEDIÇÃO AO RECEPTOR 

SENSÍVEL  
d2 (m) 

NÍVEL SONORO 

ESTIMADO NO 

RECEPTOR 

SENSÍVEL 
N2 [dB(A)] 

Ponto localizado junto de habitações no 
lado Este da localidade de Bencatel 

PB1 800 44.5 

Ponto localizado junto de habitações no 
lado Norte da localidade de Bencatel PB2 

15 79.1 

1000 42.6 

 

Determinação do Ruído Ambiente Corrigido (Nível de Avaliação) 

O valor do LAeq determinado durante a ocorrência do ruído particular deverá ser corrigido de 

acordo com as características tonais ou impulsivas do ruído particular, passando a designar-se 

por nível de avaliação, LAr. 

Para averiguar a necessidade de realizar a correcção tonal foram realizadas em cada ponto, 

análises em terços de oitava ao ruído ambiente (que inclui o ruído particular), não se 

detectando a existência de ruído com características tonais. No que diz respeito à 

determinação de ruído impulsivo e após determinação dos valores de ruído com a ponderação 

fast e impulsiva simultânea, registou-se a ocorrência de ruído com características impulsivas, 

pelo que deverão ser efectuadas as respectivas correcções. 

Com base no exposto, apresenta-se na tabela 4.9.9 os resultados dos níveis de ruído 

ambiente, para os vários pontos de medição, resultantes das correcções referidas. 
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Tabela 4.9.9. Ruído Ambiente Corrigido (Nível de Avaliação). 

SITUAÇÃO LAeq,T 

(P+R) K1 K2 LAr 

LOCALIZAÇÃO REFª dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

Ponto localizado junto de habitações no lado Este da 

localidade de Bencatel; Não se verifica contacto visual com a 

pedreira; Distanciado cerca de 800 m da pedreira 

PB1 44.5 0 3 47.5 

Ponto localizado junto de habitações no lado Norte da 

localidade de Bencatel, Não se verifica contacto visual com a 

pedreira; Distanciado cerca de 1000 m da pedreira 

PB2 42.6 0 3 45.6 

 

O ruído propaga-se na atmosfera, sofrendo atenuação, pelo que os níveis sonoros que são 

registados os receptores sensíveis são, necessariamente, inferiores aos valores gerados. Por 

outro lado, aos níveis de ruído que “chegam” aos receptores sensíveis deverão ser adicionados 

aos níveis sonoros que habitualmente caracterizam o local e que determinados na 

caracterização da situação de referência. 

Deste modo e aplicando a adição de níveis sonoros, obtém-se os seguintes resultados: 

 

Tabela 4.9.10. Ruído ambiente estimado junto dos receptores sensíveis mais próximos. 

RECEPTORES SENSÍVEIS 

LOCALIZAÇÃO REF.ª 

NÍVEL SONORO MEDIDO 

JUNTO DOS 

RECEPTORES SENSÍVEIS 

NÍVEL SONORO 

ESTIMADO NOS 

RECEPTORES SENSÍVEIS 

NÍVEL SONORO 

RESULTANTE 

Ponto localizado junto de habitações no 
lado Este da localidade de Bencatel 

PB1 42.7 47.5 ≈ 48.7 

Ponto localizado junto de habitações no 
lado Norte da localidade de Bencatel PB2 50.8 45.6 ≈ 51.9 

 

Os valores dos níveis sonoros apresentados na tabela anterior tratam-se dos níveis de ruído 

expectáveis para os receptores sensíveis (com a contribuição da fonte sonora em causa). 

Analisando os resultados obtidos verifica-se que o ambiente sonoro existente nos locais 

avaliados sofrerá alguns acréscimos, contudo não se consideram significativos nem 

ultrapassam os limites máximos admissíveis.  

De realçar o facto do estudo não contemplar factores que condicionam a propagação sonora, 

tais como a atenuação pelo ar e pelo solo, condições meteorológicas e a existência de 

obstáculos. Como tal, os valores estimados estão de certa forma maximizados, embora seja de 

referir e tendo em consideração o perfil topográfico da área circundante, onde as altitudes 
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médias são baixas, todavia a existência de escombreiras situadas entre a fonte sonora e os 

receptores sensíveis, condicionará a propagação do ruído, sendo responsável nalguns casos 

pela atenuação do ruído e pela diminuição dos níveis sonoros que “chegam” aos receptores 

sensíveis.  

 

iv) Cumprimento dos requisitos legais 

Conforme descrito no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, a instalação e o exercício de 

actividades ruidosas em zonas classificadas como mistas, ou nas envolventes das zonas 

sensíveis ou mistas, ficam condicionadas ao cumprimento do critério de exposição máxima e 

do critério de incomodidade. 

Antes de mais, saliente-se a inclusão da pedreira na área cativa dos mármores, definida nos 

instrumentos de ordenamento do território e como tal sem limites acústicos restritivos. 

 

Averiguação do cumprimento do Critério de Incomodidade 

Para averiguar o cumprimento do ponto 3 do artigo 8º por parte da empresa EZEQUIEL 

FRANCISCO ALVES, LDA, designadamente, para a pedreira “El Rei n.º 2” ter-se-á em 

consideração o tempo de ocorrência previsto para o ruído particular, foi acrescentado ao valor 

limite da diferença entre o LAeq do ruído ambiente que inclui o ruído particular corrigido (LAr) e o 

LAeq do ruído residual, o valor D =1 dB (A), indicado na tabela já mencionada: 

 

LAr (ra) – LAeq (rr) ≤ 5 (P. Diurno) + 1 ↔ LAR (ra) – LAeq (rr) ≤ 6 

 

Para a averiguação do critério de incomodidade, apresenta-se na tabela e gráfico os resultados 

obtidos, bem como o diferencial permitido pela legislação vigente. 
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Análise face ao Critério de Incomodidade
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Tabela 4.9.11. Diferencial obtido, ∆. 

SITUAÇÃO LAr LAeq,T (R) 
∆, DIFERENCIAL 

OBTIDO 

∆, DIFERENCIAL 

PERMITIDO 

LOCALIZAÇÃO REFª dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

Ponto localizado junto de habitações no lado Este da 
localidade de Bencatel 

PB1 48.7 42.7 6.0 

Ponto localizado junto de habitações no lado Norte da 
localidade de Bencatel 

PB2 51.9 50.8 1.1 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9.5. Análise dos dados obtidos face ao cumprimento do critério de incomodidade. 

 

Através do gráfico anterior é perceptível que os valores obtidos, nos dois pontos de medição, 

são ≤ 6 dB(A). 

 
Averiguação do cumprimento do Critério da Exposição Máxima 

No que se refere ao critério de exposição máxima atender-se-á à seguinte equação: 

 

 

 

Em que, 

Ld – Indicador de ruído diurno; 

Le – Indicador de ruído do entardecer; 

Ln- Indicador de ruído nocturno. 
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Análise face ao Critério da Exposição Máxima
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Considerando-se como T (tempo) a totalidade do período diurno, ou seja, a soma das 8 horas 

de laboração (ON) + as 5 horas restantes (OFF), 3 horas respeitantes ao período do entardecer 

e 8 horas relativas ao período nocturno, obtêm-se, para os dois pontos de avaliação, os 

resultados apresentados na tabela e gráfico seguintes: 

 

Tabela 4.9.12. Valores de Lden obtido. 

SITUAÇÃO Lden dB(A) 

LOCALIZAÇÃO REFª VALOR OBTIDO LIMITE MÁXIMO ADMISSÍVEL 

Ponto localizado junto de habitações no lado Este da 
localidade de Bencatel 

PB1 46.0 63 

Ponto localizado junto de habitações no lado Norte 
da localidade de Bencatel 

PB2 50.0 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9.6. Análise dos níveis sonoros obtidos face ao cumprimento do critério da exposição máxima. 

 

4.9.1.8. APRECIAÇÃO DOS RESULTADOS 

Como se pode depreender dos resultados obtidos, prevê-se que a empresa EZEQUIEL 

FRANCISCO ALVES, LDA e em particular a pedreira “El Rei n.º 2”, cumpra nos dois receptores 

sensíveis avaliados, a legislação vigente, uma vez que os valores obtidos são inferiores aos 

valores estabelecidos no Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro. 

 

Refira-se que as escombreiras das várias unidades extractivas poderão confinar, de certo 

modo, os níveis sonoros ao núcleo extractivo, diminuindo os níveis sonoros junto dos 

receptores sensíveis, em particular na localidade de Bencatel. De realçar ainda a mancha de 
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vegetação existente na envolvente do núcleo extractivo que actuará como absorvente acústico, 

diminuindo os níveis sonoros que chegam junto dos receptores sensíveis. Saliente-se ainda 

que os valores foram estimados por excesso uma vez que não se entrou em linha de conta 

com os parâmetros que atenuação dos níveis sonoros, considerando-se apenas a atenuação 

dos níveis sonoros com a distância. 

 

Face ao exposto e de acordo com os resultados das medições efectuadas, bem como à sua 

análise, dá-se cumprimento aos critérios de exposição máxima e critério de incomodidade, uma 

vez que não são ultrapassados os valores limite estabelecidos. 

 

4.9.1.9. MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

Prevê-se que a durante a laboração da pedreira “El Rei n.º 2”, a empresa EZEQUIEL FRANCISCO 

ALVES, LDA, cumpra o Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Setembro, não se prevendo situações 

de incomodidade face à aplicação do novo RGR. Não obstante, recomendam-se em seguida, 

algumas medidas, numa óptica de prevenção. 

 

i) Aumento da absorção da envolvente acústica 

Esta medida pode ser conseguida utilizando as escombreiras ou zonas de stock como forma 

de isolamento acústico. A empresa deverá manter as manchas de vegetação natural existente 

na envolvente da unidade extractiva, de modo que a mesma actue como absorvente acústico 

evitando-se a dissipação dos níveis sonoros e aumento dos níveis acústicos recebidos pelos 

receptores sensíveis. 

 

ii) Redução da emissão de ruído nas fontes 

A redução de utilização de equipamentos ruidosos, como é o caso dos martelos pneumáticos e 

a sua substituição, sempre que possível, por outros menos ruidosos (máquina de fio 

diamantado). A empresa deverá optar pelas Melhores Técnicas Disponíveis (MTD´s) uma vez 

que estas garantem uma melhor eficiência ao nível da emissão de ruído. 
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iii) Manutenção periódica dos equipamentos 

O funcionamento dos equipamentos/máquinas em mau estado de conservação pode ser 

responsável pela emissão de níveis sonoros mais elevados [na ordem de 10 dB(A)], 

relativamente a equipamentos em bom estado de conservação e manutenção. 

 

iv) Monitorização 

A análise efectuada ao ruído ambiente permitiu-nos recolher uma amostragem dos níveis 

sonoros “reais” no espaço e tempo considerados. Atendendo ao facto da pedreira não se 

encontrar actualmente em laboração, não foi possível recolher in situ os valores de ruído 

ambiente, que incluam os valores do ruído particular, tendo-se efectuado uma estimativa de 

níveis sonoros. Deste modo, recomenda-se a fim obter valores de ruído ambiente que incluam 

a contribuição da fonte sonora em causa, que sejam efectuadas novas medições de ruído, 

aquando da laboração. Estas medições deverão ter uma periodicidade bienal, a fim de 

acompanhar a evolução do ambiente sonoro juntos dos receptores sensíveis potencialmente 

afectados pela futura laboração. 

De referir que qualquer das medidas apresentadas necessita de um estudo prévio efectuado 

por técnicos especializados com vista a averiguar da sua eficácia, relativamente ao fim que se 

pretende atingir. 

 

4.9.2. VIBRAÇÕES 

As vibrações podem ser definidas como movimentos oscilantes das partículas constituintes de 

um sólido, líquido ou gás, em torno de um ponto de equilíbrio. Durante a actividade extractiva, 

podem ocorrer vibrações provocadas quer por explosivos, quer por equipamentos fixos ou até 

equipamentos móveis. 

As vibrações inerentes à actividade de extracção têm origem variada: 

� Produzidas pelo normal funcionamento das máquinas (martelo pneumático, pá 

carregadora, …); 

� Produzidas como consequência de forças alternativas não equilibradas (vibrações 

provenientes de irregularidades do terreno, força de pressão agindo sobre o martelo 

pneumático, …); 

� Defeitos ou mau funcionamento das máquinas; 
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� Acção dos explosivos para desmonte da rocha; 

� Fenómenos naturais. 

 

As vibrações provocadas por explosivos são as que mais problemas de incomodidade 

provocam a terceiros, nomeadamente ao nível de edifícios vizinhos e do terreno, sendo muitas 

vezes motivo de conflitos graves entre a indústria e as populações. 

Neste caso isso não irá acontecer, dado que o local onde está implantada a pedreira está 

bastante afastado de qualquer habitação passível de vir a ser incomodada pelo seu normal 

funcionamento. 

As vibrações no corpo humano provocam várias perturbações, nomeadamente, diminuição do 

rendimento de trabalho, disfunções fisiológicas e doenças profissionais. Os efeitos nocivos que 

as vibrações podem motivar em estruturas civis anexas, estão limitados pelo valor de pico de 

velocidade vibratória, prevista na NP-2074 de 1983, “Avaliação da influência em construções 

de vibrações provocadas por explosões ou solicitações similares”. 

A norma estabelece valores para a velocidade de vibração de pico vL (m/s), de acordo com a 

expressão: 

  vL = α.β.δ.10-2 

Através desta expressão, dentro da gama possível das constantes β, e δ, permite a construção 

da tabela 4.9.1. 

Tipos de Construção 

Solos incoerentes soltos, 
areias e misturas areia-seixo 

bem graduadas, areias 
uniformes, solos coerentes 

moles e muito moles 

Solos coerentes muito duros, 
duros e de consistência média, 
solos incoerentes compactos; 

areias e misturas areia-seixo bem 
graduadas, areias uniformes 

Rocha e solos 
coerentes rijos 

Construções que exigem 
cuidados especiais 2,5 5 10 

Construções coerentes 5 10 20 
Construções reforçadas 15 30 60 

Tabela 4.9.11. Valores limites de velocidade de vibração de pico (mm/s) (Moura Esteves, 1993). 

Nota: Estes valores deverão ser corrigidos com um factor de redução 0,7, no caso de se efectuarem mais de três 
rebentamentos por dia.  

A questão do controlo de vibrações provocadas por explosivos, constitui hoje em dia uma 

actividade importante, pelas suas implicações ambientais, económicas, segurança das 

estruturas e qualidade de vida das populações. Por conseguinte, há que compreender os 

factores que afectam este fenómeno, conhecer a capacidade de resposta dos humanos e 
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estruturas, bem como optimizar a monitorização e todas as técnicas que conduzam à 

minimização do fenómeno das vibrações.  

Um estudo com vista à análise de vibrações tem por objectivo a determinação de uma lei de 

propagação de vibrações, de modo a ser possível conhecer a carga máxima total (e por 

retardo) para uma dada distância, adoptando um determinado critério de prevenção de danos 

estruturais. 

Uma vez estimada a lei e decidido o grau de danos permissível, o valor da distância de 

segurança pode ser obtido a partir da equação, permitindo a obtenção de uma tabela com os 

máximos valores de carga para as diferentes distâncias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9.6. Propagação das ondas de vibração. 

 

A monitorização reveste-se de grande importância nos desmontes com explosivos, dado ser 

necessário proteger as pessoas e estruturas, bem como manter as condições de segurança e 

estabilidade do maciço remanescente. 

Para elaborar o plano de instrumentação e monitorização de um desmonte efectuado com 

explosivos devem ser atendidos os seguintes aspectos (adaptado de Cunha & Fernandes, 

1980): 

� Localização do desmonte: o meio onde se inserem os trabalhos condicionam o tipo e 

qualidade de instrumentação a utilizar (ex: área urbana); 

� Características geotécnicas: a litologia, grau de fracturação, as características 

geomecânicas do maciço, entre outras, condicionam o tipo e frequência de utilização 

dos instrumentos, bem como a precisão das leituras; 
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� Dimensão do desmonte e ritmo de avanço: estes aspectos condicionam a selecção do 

equipamento (precisão), bem como a periodicidade das leituras. 

 

A escolha de um critério de prevenção, ou a adopção de uma velocidade de vibração admissível, é 

um assunto delicado, requerendo um bom conhecimento dos mecanismos que intervêm no 

fenómeno de disparo e os efeitos das vibrações em seres humanos, estruturas e no maciço rochoso. 

Por conseguinte, a adopção de um critério de risco pode causar graves danos, enquanto que uma 

postura conservadora pode prejudicar ou mesmo paralisar o desenvolvimento dos trabalhos. 

 

� Em Seres Humanos 

A experiência mostra que os seres humanos são sensíveis às vibrações que lhes são impostas 

pelo meio externo. 

A maior parte das afecções causadas pelas vibrações (ver tabela anterior), quer do ponto de vista 

fisiológico, quer do ponto de vista psicológico, situa-se entre 4 e 20 Hz. (Miguel, 1995). 

 

Efeitos (Sintomas) Gama de Frequências (Hz) 

Sensação geral de desconforto 4 – 9 

Sensações na cabeça 13 – 20 

Sensações no maxilar inferior 6 – 8 

Sensação na garganta 12 – 16 

Dores no peito 5 – 7 

Dores abdominais 4 – 10 

Urgência em urinar e defecar 10 – 18 

Aumento do tónus muscular 13 – 20 

Alteração no sistema cardiovascular 13 – 20 

Aumento do ritmo respiratório 4 – 8 

Contracções musculares 4 - 9 

Tabela 4.9.12. Efeitos das vibrações em diferentes gamas de frequências (retirado de Miguel, 1995). 

 

Na figura seguinte é possível observar o efeito das vibrações sobre o ser humano segundo 

Goldman (1948). 
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Figura 4.9.7. Efeito da Vibrações sobre os seres humanos (retirado de Goldman, 1948 in Jimeno et al., 

1995). 

 

� Em Maciços Rochosos 

Os desmontes com explosivos, e os fenómenos vibratórios inerentes, têm um duplo campo de 

actuação: por um lado afectam a solidez do maciço rochoso remanescente e 

consequentemente os seus parâmetros resistentes, e por outro lado, criam acções 

destabilizadoras podendo originar a rotura de taludes rochosos. 

Os danos no maciço rochoso devem-se essencialmente à manifestação dos mecanismos a 

seguir indicados (Chitombo & Scott, 1990): 

 

1- Redistribuição de tensões no maciço rochoso; 

2- Propagação das vibrações ao longo do maciço e efeito destas sobre a estabilidade 

de taludes; 

3- Abertura e alongamento de fracturas devido à expansão dos gases; 

4- Ressonância do maciço rochoso. 

 

O seu controle é de extrema importância, na medida em que o aparecimento de fissuras nas 

estruturas próximas do desmonte é muitas vezes resultado de danos incutidos ao maciço 

rochoso de fundação dessas mesmas estruturas. 
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� Em Estruturas 

Estando as estruturas sujeitas a solicitações dinâmicas originadas pela propagação de 

vibrações no maciço rochoso, torna-se necessário minimizar as vibrações induzidas pela 

detonação, quer nas estruturas quer nos maciços rochosos de fundação, de modo a reduzir a 

probabilidade de ocorrerem danos estruturais. 

De modo a prevenir potenciais danos nas estruturas, após a determinação da lei que rege a 

propagação das ondas sísmicas no meio rochoso, deve ser estimado o grau de vibração 

máximo tolerado pelos diferentes tipos de estruturas próximas da escavação (por forma a 

serem criados limites de segurança) e a frequência de ressonância da estrutura. 

Os danos, ocorrentes em estruturas, motivados por vibrações dependem da resposta dinâmica 

do próprio edifício, sendo condicionados (White et al., 1993): 

 

� Tipo e característica das vibrações: frequência, duração, energia transmitida; 

� Tipo de maciço onde a fundação assenta; 

� Características de vibração estrutural e não estrutural do edifício. 

 

Um parâmetro importante no controlo de potenciais danos originados por vibrações 

provenientes de disparos é a frequência dominante originada. Casos onde a frequência natural 

das estruturas é bastante próxima, ou semelhante, às frequências dominantes do maciço 

rochoso, ocorre o fenómeno de ressonância conduzindo a importantes e perigosos efeitos 

ampliadores. 

Em Portugal vigora desde 1983 a NP-2074, destinada a fixar um critério de limitação de valores 

de parâmetros característicos das vibrações, produzidas por explosões e solicitações similares, 

tendo em vista os danos subsequentes. A norma estabelece um valor limite para a velocidade 

de vibração, função do tipo de construção (α), terreno de fundação (β) e número de solicitações 

diárias (γ), que depois é comparado com a velocidade de vibração medida. 

É de salientar, que a ausência da frequência ondulatória na nossa norma portuguesa, constitui 

uma limitação significativa para a sua aplicabilidade. 

As vibrações em edifícios podem ser ampliadas, pela resposta de certos elementos estruturais 

que constituem um edifício. Tal situação ocorre quando a frequência dominante das vibrações 

originadas pelo desmonte com explosivos é próxima da frequência de ressonância desses 

elementos. 
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Deste modo é imperativo que as frequências das vibrações transmitidas ao terreno sejam o 

mais díspares possíveis da frequência de ressonância das estruturas limítrofes ao desmonte.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9.8. Espectro de vibração de um maciço rochoso e estrutura com frequências dominantes distintas. 

 

Na ausência de construções sensíveis, atendendo ao Tabela 4.9.11. e ao tipo de maciço 

rochoso envolvido, o limite de velocidade de pico admissível é de 20 mm/s. 

Nas pedreiras de mármores, o emprego de explosivos é feito pontualmente geralmente para 

proceder à para remoção de material sem interesse ornamental aquando das operações de 

destapamento e desmonte de cabeças de mármore ou outros materiais sem interesse. Neste 

tipo de exploração (mármores) as inovações tecnológicas vieram a contribuir cada vez mais 

para uma menor utilização dos explosivos. 

No caso concreto da pedreira “El Rei n.º 2” a utilização de explosivo restringe-se apenas ao 

desmonte de cabeças de mármore recorrendo-se à pólvora negra, cuja quantidade utilizada é 

diminuta e a sua utilização será apenas pontual., não sendo expectáveis impactes 

significativos, junto dos receptores sensíveis, com origem na utilização de explosivos. 

De realçar que as pegas de fogo são efectuadas, sempre, segundo as normas de segurança, 

nomeadamente a utilização de um sinal sonoro, previamente à detonação, e interrupção dos 

restantes trabalhos que estejam a decorrer. 
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4.10. FACTORES DE QUALIDADE DO AR 

4.10.1. INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento económico e social do país tem vindo a provocar sucessivas degradações 

na qualidade do ambiente, cujos efeitos são particularmente visíveis em zonas onde esse 

desenvolvimento tem sido mais acentuado. O crescimento urbano e industrial, bem como o 

recurso cada vez maior ao uso dos veículos automóveis, causam graves problemas ao nível da 

qualidade do ar, uma vez que a poluição atmosférica resultante reflecte-se na saúde pública e 

no bem-estar das populações, além de colocar em risco a preservação da fauna, da flora, de 

riquezas paisagísticas e do património histórico e cultural. 

Um poluente atmosférico define-se como uma substância introduzida antropogenicamente, de 

forma directa ou indirecta, no ar ambiente, que exerce uma acção nociva sobre a saúde 

humana, podendo causar danos aos recursos biológicos e aos ecossistemas, deteriorar os 

bens materiais e ameaçar ou prejudicar o valor recreativo ou outras utilizações legitimas do 

ambiente. Os poluentes considerados pelo Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril de 2004 são 

SO2, NOx, COV, NH3, para além dos compostos halogenados, partículas e metais. 

Por outro lado, o valor limite de emissão (VLE) corresponde à massa desse poluente 

atmosférico, expressa em termos de determinados parâmetros específicos (concentração, 

percentagem e/ou nível) que não deve ser excedida durante um ou mais períodos 

determinados e calculada em condições normais de pressão e temperatura. A imposição de 

VLE, como instrumento essencial da política de prevenção e controlo do ambiente atmosférico, 

visa assim assegurar a protecção da saúde humana e do ambiente.  

A definição de valores limite de concentração de poluentes na atmosfera, ao nível do solo, que 

se revelem adequados à protecção da saúde humana e do ambiente, é um dos principais 

instrumentos da política da qualidade do ar, constituindo uma medida essencial para a 

prevenção e controlo da poluição atmosférica. 

O Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril de 2004, foi elaborado no sentido de estabelecer o 

regime de prevenção e controlo das emissões de poluentes para a atmosfera, fixando 

princípios, objectivos e instrumentos apropriados à garantia de protecção do recurso natural ar, 

bem como medidas, procedimentos e obrigações dos operadores das instalações abrangidas, 

com vista a evitar ou reduzir, a níveis aceitáveis, a poluição atmosférica originada nessas 

mesmas instalações. 
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Estão abrangidas pelo presente diploma todas as fontes de emissão de poluentes atmosféricos 

associadas a actividades de carácter industrial, entre as quais a pesquisa e exploração de 

massas minerais.  

A emissão de partículas e gases poluentes para a atmosfera por uma unidade extractiva é 

gerada essencialmente, pelos processos de combustão dos equipamentos móveis e sobretudo 

nas acções de perfuração e/ou detonação e também de derrube. 

 

4.10.2. POEIRAS 

Nas pedreiras a céu aberto o principal poluente atmosférico são as partículas em suspensão 

(Poeiras). As poeiras são constituídas por partículas que variam entre os 1 µm e os 1 000 µm 

(Jimeno, C. et al 1989) e poderão ser agressivas para o meio ambiente e consequentemente 

para a saúde humana, dependendo de alguns factores, como são, a sua composição química, 

dimensão, e volume na atmosfera. As mais gravosas para a saúde humana são as de menor 

diâmetro (<10 µm), as quais, e o Decreto-Lei nº 111/2002, de 16 de Abril, são classificadas 

como PM10. 

Relativamente aos equipamentos móveis, as emissões incluem o monóxido de carbono (CO), 

dióxido de enxofre (SO2), hidrocarbonetos (HC) entre outros de menor relevo. O facto da 

exploração, se desenvolver a céu aberto, leva a que os gases libertados pelos veículos sofram 

imediatamente uma dispersão na atmosfera, não vindo a existir qualquer acumulação que 

conduza a valores dignos de registo. Esta dispersão irá depender de factores tais como, a 

topografia, direcção e velocidade do vento. 

A emissão de partículas e gases poluentes (embora estes de menor expressão) para a 

atmosfera, com origem numa actividade extractiva é, de uma forma geral, gerada pelas 

seguintes acções: 

 

� Operações de Furação, Limpeza de frente e Pegas de Fogo: perfuradora, escavadora, 

retroescavadora, compressor, martelos pneumáticos, máquinas de fio diamantado e 

compressor; 

� Movimentação de máquinas: pás carregadoras; escavadoras; dumpers; circulação de 

veículos em acessos não asfaltados; 

� Operações de Carregamento, transporte e descarga de materiais: escavadoras; 

retroescavadora; dumpers, grua; 

� Outros: Acção do vento nas frentes da lavra e nas zonas de depósito de material. 
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Esqudrejamento 
e Aparelhagem 

 
Preparação e Traçagem 

 
Derrube 

 
Furacão e Corte 

Emissão de Poeiras 

 

Extracção e transporte do 
material desmontado 

 

Refira-se que na ausência de receptores directos, os impactes na qualidade do ar não são 

significativos. Mais se acrescenta que a actividade extractiva aqui desenvolvida deve ser tida 

em conta, no que toca às emissões atmosféricas, no conjunto com as demais explorações que 

se encontram a laborar nesta zona e não isoladamente. De referir que a localidade mais 

próxima da pedreira em estudo é Bencatel, distanciada cerca de 1000 m. 

 

No esquema seguinte (4.10.1), apresentam-se as principais operações responsáveis pela 

emissão de poeiras, em função do desenvolvimento do processo produtivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10.1. Emissão de poeiras em função do faseamento do desmonte. 

 

Dado que as poeiras (PM10) são um dos poluentes mais representativos da actividade 

extractiva, foi efectuado pelo Instituto do Ambiente (IA) uma Campanha de Medição de PM10 

na área em estudo realizada entre 9 e 17 de Maio de 2005 e que reflecte a realidade da 

actividade extractiva, em particular, da pedreira “El Rei n.º 2”. O relatório detalhado é 

apresentado em anexo, resumindo-se em seguida os principais aspectos a considerar. 
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4.10.3. CARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DO AR – PM10 

i) Objectivos 

O estudo em questão tem como pretensão avaliar os potenciais impactes resultantes da 

laboração da unidade extractiva. 

Os objectivos principais do estudo são os seguintes: 

� Dar cumprimento ao estipulado no Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril, o qual visa 

preservar e melhorar a qualidade do ar de modo a prevenir ou limitar os efeitos nocivos 

de gases e partículas sobre a saúde humana e sobre o ambiente em geral; 

� Avaliar a posteriori, os potenciais impactes na qualidade do ar, resultantes da actividade 

de exploração; 

� Averiguar da necessidade de adoptar medidas de minimização em função dos 

potenciais impactes verificados. 

 

Assim, de um modo geral, pretende-se avaliar os potenciais impactes causados pela actividade 

extractiva, resultante da laboração da pedreira “El Rei n.º 2” da empresa EZEQUIEL FRANCISCO 

ALVES, LDA, teve-se em consideração o estudo de concentração de poeiras existentes no ar 

ambiente, do núcleo extractivo do qual a pedreira em estudo faz parte. Este estudo foi 

realizado pelo Instituto do Ambiente no âmbito da campanha de monitorização da qualidade do 

ar relativa ao parâmetro atmosférico PM10 na envolvente de um conjunto de pedreiras activas e 

inactivas. 

 

ii) Enquadramento Legal 

Como critério de interpretação dos resultados obtidos foi utilizado o Decreto-Lei n.º 111/2002, 

de 16 de Abril (Anexo XI, Secção IV), que transpôs a Directiva 1999/30/CE relativa aos valores 

limite para as partículas em suspensão (PM10). 

De acordo com o anexo III do referido Decreto-Lei, os valores limite para as partículas em 

suspensão, são os referidos na tabela seguinte. 
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Tabela 4.10.1. Valores limite para as partículas em suspensão (PM10) no ar ambiente. 

Valores Limite Período 
Considerado 

Valor Limite para 
PM10 

Data de 
Cumprimento 

Valor limite diário para protecção 
da saúde humana 24 horas 50 µ/m3 

1 
ª 

F
as

e 

Valor limite anual para a 
protecção da saúde humana Ano civil 40 µ/m3 

1 Janeiro 2005 

Valor limite diário para protecção 
da saúde humana 24 horas 50 µ/m3 

2ª
 F

as
e 

Valor limite anual para a 
protecção da saúde humana 

Ano civil 20 µ/m3 

1 Janeiro 2010 

 

iii) Metodologia de Amostragem 

No estudo efectuado foram seleccionados previamente quatro pontos de avaliação capazes de 

representar os níveis de concentração de poeiras existentes em suspensão no ar ambiente 

tendo-se em consideração a envolvente do local e a localização de receptores sensíveis. A 

amostragem de PM10 foi efectuada por duas unidades móveis do Instituto do Ambiente, que 

permitiram recolher os valores de concentração bi-horárias com valores de 24 horas, obtidas 

em µ/m3, a partir das quais se calculou os valores médios diários. O princípio de medição 

baseia-se na recolha num filtro da fracção PM10 de partículas em suspensão no ar ambiente e 

na determinação da sua massa gravimétrica. 

 

� Período de Amostragem 

A amostragem de poeiras realizou-se entre as 16 horas do dia 9 de Maio de 2005 e as 14 

horas do dia 17 do mesmo mês, período no qual as actividades decorreram com normalidade, 

excepto nos dias 14 e 15 (fim-de-semana) em que as actividades das pedreiras encontravam-

se paradas. As medições efectuadas referem-se a amostras de 24 horas, excepto os dias 9 e 

17 (primeiro e último dia da campanha). 

 

� Estação Móvel da Qualidade do Ar 

A monitorização das concentrações de PM10 foi realizada em contínuo pelas duas unidades 

móveis. O equipamento utilizado para realização da colheita de poeiras foi o que se apresenta 

na Tabela 4.9.3. 



 CEVALOR – Centro Tecnológico para o Aproveitamento e Valorização das Rochas Ornamentais e Industriais 

EZEQU I E L  FRANC I SCO  A LVES ,  LDA .  

ESTUDO  DE IMPACTE AMBIENTAL – AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA “EL REI Nº2” - Nº 5384                       173/300 

Tabela 4.9.3. Equipamento utilizado na recolha de poeiras. 

Equipamento Método de medição Modelo 

Unidade Móvel Absorção de raios β 
Environnement  

(MP 101M) 

 

As unidades móveis encontram-se equipadas com dois amostradores com cabeça de 

amostragem para PM10 e o caudal de ar aspirado foi de 1 m3/hora. De referir que o método de 

absorção consiste num método equivalente ao método de referência.  

De referir que o método analítico de amostragem estão em conformidade com o método de 

referência preconizado na legislação em vigor. 

 

� Condições Meteorológicas 

A estação meteorológica está equipada com sensores para os seguintes parâmetros 

meteorológicos: temperatura do ar, humidade relativa e direcções predominantes dos ventos. 

Nos dias de amostragem de poeiras ocorreram períodos de chuva e registaram-se valores de 

humidade relativa elevada, pelo que as medições foram de certo modo afectadas pelo 

arrastamento e transformação das partículas na atmosfera. Durante o período de 

monitorização, através de sensores instalados nas unidades móveis, foram obtidos dados 

relativos à temperatura (mínima e máxima), valores médios de humidade relativa e ainda as 

direcções predominantes do vento. 

 

Temperatura e Humidade Relativa do Ar: A temperatura do ar no período decorrido entre 9 e 

12 de Maio (medição nos pontos 1 e 2) apresentou um valor médio de 17 ºC. As amplitudes 

térmicas diárias variaram entre um mínimo de 13.0 ºC e um máximo de 24.2 ºC. A humidade 

relativa média do ar durante este período foi de 82 %. No período decorrido entre 12 e 17 de 

Maio (medição nos pontos 3 e 4), a temperatura apresentou um valor médio de 14.4 ºC, tendo 

sido os valores extremos da temperatura máxima de 22.3 ºC e da temperatura mínima de 8,8 

ºC. Registou-se um valor de humidade relativa de 81%. 

 

Direcção do Vento: De um modo geral verificou-se que o vento soprou predominantemente nas 

seguintes direcções para os diferentes pontos de medição: 

Ponto 1: SSW, WNW, SW e WSW; 
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Ponto 2: S, WNW e W; 

Ponto 3: WNW; 

Ponto 4: WNW. 

 

Precipitação: Durante a campanha verificou-se a ocorrência de precipitação durante os dois 

períodos de medição. 

 

� Parâmetros e Definições 

Definições 

As poeiras são concentrações de partículas (formadas por processos de fractura ou 

desintegração) de diâmetros muito pequenos que se encontram em suspensão no ar, 

afectando deste modo o ambiente e consequentemente a saúde dos trabalhadores e da 

população exposta. 

Do ponto de vista da sua granulometria as poeiras podem ser classificadas em três categorias 

primárias: 

 

� Pó Respirável, trata-se de partículas de pó que têm dimensões para entrar no nariz, 

penetrar no sistema respiratório e atingirem os pulmões; 

� Pó Inalável, refere-se às partículas cuja dimensão permite que entrem no corpo, mas 

que fiquem presas no nariz e garganta; 

� Pó Total, inclui todas as partículas aéreas, sem contar com o seu tamanho ou 

composição. 

 

Parâmetro de Avaliação 

PM10 – partículas em suspensão susceptíveis de serem recolhidas através de uma tomada de 

amostra selectiva, com eficiência de corte de 50% para um diâmetro aerodinâmico de 10 µ/m3. 

 

iv) Enquadramento do projecto e Caracterização do Local de Amostragem 

A pedreira denominada “El Rei n.º 2” fica localizada na freguesia de Bencatel, concelho de Vila 

Viçosa, distrito de Évora, em plena Área Cativa para exploração de Mármores de Estremoz – 
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Borba -Vila Viçosa, fazendo parte de uma zona onde estão localizadas outras actividades 

extractivas em laboração. 

A amostragem foi efectuada junto de potenciais receptores sensíveis localizados próximo da 

pedreira em estudo, embora seja de referir que as casas identificadas não constituem local 

permanente de habitação, tendo no geral uma utilização de armazenagem de material e abrigo 

de animais.  

No entanto numa óptica de prevenção e dada a não existência de quaisquer outros receptores 

sensíveis mais próximos, foram seleccionados os pontos a seguir descritos, cuja qualidade o ar 

poderá ser potencialmente susceptível de ser afectada não só pela laboração da pedreira em 

estudo mas pelo conjunto das demais actividades que se encontram em actividade. 

Os pontos de recolha de poeiras encontram-se distribuídos por quatro locais distintos, todos na 

periferia da área em estudo. As amostragens foram feitas, como já referido, por duas unidades 

móveis, as quais de 09 de Maio a 12 de Maio efectuaram as medições nos pontos 1 e 2 e de 

13 de Maio a 17 de Maio registaram os valores nos pontos 3 e 4. De referir que as vias de 

acesso às pedreiras são em terra batida o que por si tem efeitos na agitação e dispersão de 

partículas na atmosfera aquando da passagem de veículos que circulam na zona extractiva. 

Os locais de amostragem encontram-se descritos na tabela 4.9.4 e podem ser observados na 

planta apresentada. 
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Tabela 4.9.4. Pontos de amostragem de poeiras. 

Refª do 

Local 
Descrição Dados meteorológicos Fotografia 

Ponto 1 

(09/05 a 12/05) 

Localizado a Norte da 

pedreira em estudo, a cerca 

de 120m do local de 

extracção mais próximo e 

mais central relativamente à 

zona extractiva 

Temperatura média = 17ºC 

Humidade relativa = 82% 

Direcções predominantes dos 

ventos: SSW, WNW, SW  e 

WSW 

 

Ponto 2 

(09/05 a 12/05) 

Localizado no quadrante 

Oeste da pedreira em 

estudo, no local mais 

elevado (Monte da Vigária) 

junto a uma zona de abrigo 

de gado e a cerca de 100m 

do local de exploração mais 

próximo. 

Temperatura média=17ºC 

Humidade relativa =82% 

Direcções predominantes dos 

ventos: S, WNW e W 
 

Ponto 3 

(09/05 a 12/05) 

Localizado num olival 

periférico e a cerca de 600m 

de uma habitação 

Temperatura média=14,4ºC 

Humidade relativa=81% 

Direcções predominantes dos 

ventos: WNW 
 

Refª do 

Local 
Descrição Dados meteorológicos Fotografia 

Ponto 4 

(09/05 a 12/05) 

Localizado na periferia da 

zona extractiva, junto ao 

posto de transformação 12 e 

a 100m do local de 

exploração mais próximo 

Temperatura média=14,4ºC 

Humidade relativa=81% 

Direcções predominantes dos 

ventos: WNW 
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Figura 4.10.2. Localização da área em estudo e locais de amostragem de partículas (PM10) (Fonte: Google Earth). 
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v) Fontes Geradoras de Poeiras 

As principais fontes geradoras de poeiras identificadas na área em estudo foram as 

relacionadas as unidades industriais vizinhas, localizadas na envolvente do local de 

implantação da pedreira “El Rei n.º 2”: 

As principais fontes geradoras de poeiras para a atmosfera identificadas no núcleo em estudo 

foram: 

� Actividade extractiva: operações de desmonte: pá carregadora; martelos perfuradores; 

operações de carregamento, transporte e descarga de materiais: pás carregadoras; 

dumpers; camiões particulares;  

� Circulação de veículos em acessos não asfaltados e nas vias de circulação mais 

próximas; 

� Outros: acção do vento nas frentes da lavra e nos aterros/escombreiras. 

 

vi) Poluentes atmosféricos – Matéria Particulada (PM10) 

Os resultados obtidos na amostragem de poeiras nos pontos de seleccionados encontram-se 

na tabela seguinte. 

Os valores médios obtidos na amostragem de poeiras nos quatro pontos de avaliação 

encontram-se na tabela seguinte. 

 

Tabela 4.9.4. Resultados para o parâmetro PM10. 

Refª do 

Local 
Descrição do local Concentração Média (µµµµg/m3) 

Valor Limite 

24 horas 

(µµµµg/m3) 

PE1 

Localizado a Norte da pedreira em estudo, a cerca de 120m do 

local de extracção mais próximo e mais central relativamente à 

zona extractiva 

30 50 

PE2 

Localizado no quadrante Oeste da pedreira em estudo, no local 

mais elevado (Monte da Vigária) junto a uma zona de abrigo de 

gado e a cerca de 100m do local de exploração mais próximo. 

18 50 

PE3 
Localizado num olival periférico e a cerca de 600m de uma 

habitação 
19 50 

PE4 
Localizado na periferia da zona extractiva, junto ao posto de 

transformação 12 e a 100m do local de exploração mais próximo 
17 50 
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Durante o período de amostragem verificou-se que os valores médios diários das 

concentrações de PM10 variam entre um valor mínimo de 17 µg/m3, registado no ponto 4 e um 

valor máximo de 30 µg/m3, registado no ponto 1.  

 

vii) Apreciação dos Resultados 

 

Ponto 1 

Através do resultado obtido (30 µg/m3), pode-se constatar que a concentração de partículas 

ficou aquém do valor limite. Contudo foi neste ponto que se registou 

o valor mais elevado, uma vez que este é o ponto mais interior do 

núcleo e portanto sofre influência de um grande número de 

pedreiras existente na envolvente. Um dos aspectos a considerar é 

o facto da direcção predominante dos ventos neste ponto ser no 

sentido SSW logo influenciado mais directamente pela pedreira em 

questão. De referir que no primeiro dia de medição (dia 9 de Maio), 

neste ponto, a média calculada diz respeito apenas aos valores 

medidos entre as 15 e as 24 horas obtendo-se um valor médio de 

57µg/m3. 

 

Ponto 2 

A baixa concentração de partículas no ponto de avaliação 2 

(18 µg/m3) justifica-se pelo facto deste ponto de avaliação 

se situar no ponto mais elevado e mais arejado, com 

melhores condições de dispersão das partículas. Por outro 

lado, a direcção predominante dos ventos é no sentido 

WNW, logo o ponto de avaliação 2 não sofrerá influência 

directa das explorações do núcleo de pedreiras, 

designadamente da futura pedreira. 

 



 CEVALOR – Centro Tecnológico para o Aproveitamento e Valorização das Rochas Ornamentais e Industriais 

EZEQU I E L  FRANC I SCO  A LVES ,  LDA .  

ESTUDO  DE IMPACTE AMBIENTAL – AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA “EL REI Nº2” - Nº 5384                       180/300 

Ponto 3 

Relativamente ao ponto de avaliação 3, o valor obtido foi 

baixo (19 µg/m3) uma vez que se trata de um ponto mais 

periférico relativamente ao conjunto das pedreiras. Por 

outro lado, é de realçar a existência de bastante 

vegetação na envolvência do ponto, que de certo modo 

terá atenuado os valores recolhidos. De referir que este 

ponto encontra-se relativamente perto de uma habitação 

particular (embora desabitada).  

 

Ponto 4 

No ponto de avaliação 4 obteve-se o valor mais baixo (17 µg/m3) mas 

relativamente próximo dos valores obtidos nos pontos 2 e 3. Trata-se do 

ponto mais distante da pedreira em estudo e o que menos sofre 

influência sofre da mesma ou das restantes explorações. 

 

 

 

 

 

 

Do ponto de vista dos Valores Limite para as partículas em suspensão, constantes do Anexo III 

da Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril, verifica-se que: 

 

� A concentração de poeiras obtida durante a campanha não ultrapassou o valor limite 

diário estabelecido para a protecção da saúde humana (50 µg/m3). Em relação ao valor 

máximo anual estabelecido para a protecção da saúde humana (40 µg/m3), ainda que a 

comparação seja apenas a título indicativo, é de referir que o valor limite também não é 

ultrapassado; 
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� De acordo com os resultados obtidos, verificou-se que de um modo geral as partículas 

tiveram proveniência do quadrante Oeste, ou seja contrários à localização da futura 

pedreira;  

� De acordo com os resultados obtidos prevê-se que a laboração da pedreira ”El Rei n.º 

2”, não provoque alterações susceptíveis de alterar significativamente a qualidade do ar 

junto dos receptores sensíveis, dadas as características da envolvente, nomeadamente 

aquelas relacionadas com a forma de exploração (em fosso ou poço) ou as inerentes à 

vegetação existente em redor da área de extracção e que actuará como cortina arbórea, 

minimizando potencias impactes; 

� Após a análise dos resultados obtidos, verifica-se que a qualidade do ar nos pontos 

avaliados, dever-se-á a vários factores, os quais actuam de forma cumulativa, para a 

concentração de poeiras no ar ambiente, nomeadamente as actividades (em laboração) 

presentes na área envolvente, existência de outras infra-estruturas, designadamente os 

acesso não asfaltados; 

� As condições meteorológicas verificadas no decorrer da avaliação terão influenciado os 

valores obtidos na medida em facilitam os processos de dispersão e deposição de 

partículas; 

� Salienta-se também que no que se refere aos pontos avaliados, existe apenas uma 

habitação (desabitada), nomeadamente junto ao ponto de avaliação 3 (situado junto ao 

Olival) já afastada da pedreira em estudo e em posição periférica ao núcleo de 

pedreiras. Contudo e visto que o valor de concentração de partículas no ar (poeiras) 

registado no ponto de avaliação próximo desta habitação, ser inferior ao limite 

estabelecido na legislação vigente, é de prever que não seja gerada incomodidade junto 

da referida habitação (ainda que desabitada); 

� A concentração de poeiras obtida caracteriza, de certo modo, a qualidade do ar na local 

avaliado, fornecendo-nos um valor indicativo da emissão de partículas, não de uma 

empresa em concreto, mas do conjunto das actividades existentes (núcleo extractivo); 

� Prevê-se que a influência da pedreira da empresa EZEQUIEL FRANCISCO ALVES, LDA, na 

qualidade do ar, seja diminuta no contexto das restantes actividades de exploração 

existentes na área em estudo. 

 

Assim e face ao exposto, poder-se-á concluir que os valores de concentração média de poeiras 

registados nos quatro pontos de amostragem não superam os valores limite encontrando-se 

cumprindo-se a legislação vigente em termos de partículas em suspensão (PM10).  
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4.10.4. MEDIDAS POSSÍVEIS 

De acordo com a situação actual prevê-se o cumprimento da legislação vigente em matéria de 

partículas em suspensão. Contudo e atendendo a uma política de prevenção, são propostas 

algumas medidas de prevenção, no sentido de prevenir impactes, resultantes da futura 

laboração da pedreira “El Rei n.º 2”, da empresa EZEQUIEL FRANCISCO ALVES, LDA. 

De referir que qualquer medida a adoptar pela empresa em questão, deverá ser considerada 

no conjunto com as demais explorações a laborar na zona, em prejuízo dos resultados a obter 

não serem significativos. 

i) Implementação de um sistema de pulverização 

A implementação de um sistema de pulverização ou aspersão de água tem por objectivo 

facilitar a deposição de partículas evitando a sua suspensão e disseminação. A pulverização 

dos caminhos deve ser regular e programada, com especial incidência no período estival. 

ii) Conservação das cortinas arbórea  

As manchas de vegetação existentes e que actuam como cortina arbórea deverão, aquando da 

laboração da pedreira, sempre que possível, ser preservadas. 

iii) Monitorização 

Uma amostragem de partículas (PM10), permite-nos apenas recolher informações da situação 

no terreno cujos resultados são válidos e “reais” no tempo e espaço considerados. De acordo 

com as directrizes do Instituto do Ambiente: “Metodologia para a monitorização de níveis de 

partículas no ar ambiente, em pedreiras, no âmbito do procedimento de avaliação de impacte 

ambiental”, a frequência das campanhas de amostragem estão condicionadas aos resultados 

obtidos na primeira monitorização. Assim, se as medições de PM10 indicarem a não 

ultrapassagem de 80% do valor-limite diário – 40 µg/m3, valor médio a não ultrapassar em mais 

de 50% do período de amostragem, as medições anuais não são obrigatórias e nova avaliação 

deverá ser realizada pelo menos ao fim de cinco anos. De facto, os resultados obtidos 

enquadram-se nesta situação, pelo que as monitorizações anuais não são obrigatórias, 

contudo devem ser realizadas pelo menos ao fim de cinco anos, de forma a ser possível 

analisar a evolução da concentração de PM10 e rever e/ou propor, caso seja necessário, as 

medidas de minimização mais adequadas.  
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4.10.5. GASES 

De um modo geral, numa exploração que se desenvolve a céu aberto, os gases libertados 

pelos veículos que circulam diariamente nestas unidades de extracção, sofrem imediatamente 

uma dispersão na atmosfera, não vindo a existir, previsivelmente, qualquer acumulação que 

conduza a valores dignos de registo, entendendo-se, nestes casos, que não será relevante a 

realização de estudos de caracterização de efluentes gasosos. Esta dispersão irá depender de 

factores tais como, a topografia, direcção e velocidade do vento. De referir que os 

equipamentos móveis, como sejam, pá carregadoras, giratórias, entre outros, tem uma ampla 

circulação uma vez que são necessários para efectuar e auxiliar no processo de extracção 

(zona de desmonte) e também para o transporte do material extraído. 

A emissão gasosa com origem nas explorações a céu aberto inclui os seguintes poluentes 

atmosféricos e as predominantes formas de emissão: 

 

� Óxidos de Azoto (NOx), são poluentes primários, resultantes da queima de combustíveis 

fósseis altas temperaturas, quer em instalações industriais, quer nos veículos 

automóveis; 

� Monóxido de Carbono (CO), é um poluente primário emitido para a atmosfera como 

resultado da combustão incompleta de combustíveis fósseis ou outros materiais 

orgânicos. Ocorre em especial em sistemas de combustão mal regulados, na presença 

de oxigénio em quantidade insuficiente, condições de temperatura não adequadas a 

uma combustão eficiente e total; 

� Dióxido de Enxofre (SO2), é um poluente primário que tem a sua origem na queima de 

combustíveis fósseis em diversos processos industriais, podendo também ser emitido 

pelos veículos a diesel; 

� Compostos Orgânicos Voláteis (COV´s), são designados poluentes primários e 

constituem um vasto e díspar conjunto de compostos orgânicos cuja principal 

característica é a sua volatilidade. Estes compostos provêm da combustão de 

combustíveis fósseis e de qualquer operação de manuseamento de combustíveis e 

solventes. 

 

A emissão destes gases provoca efeitos ao nível da saúde humana, e no ambiente ao nível da 

flora, fauna e da própria composição química dos solos. 

 

No caso concreto da pedreira “El Rei n.º 2”, para além da emissão de gases poluentes para a 

atmosfera resultantes da circulação dos equipamentos móveis, verifica-se também, aquando do 
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rebentamento das pegas de fogo, uma libertação, ainda que pequena, de gases. As emissões 

resultantes do uso de explosivos variam de acordo com o tipo de explosivos utilizado. Os 

explosivos são substâncias químicas que susceptíveis de entrarem em processo de 

combustão, verificando-se uma explosão ou detonação e libertando várias substâncias, entre 

as quais o monóxido de carbono, seguido de partículas. Trata-se de um processo com 

insuficiência de oxigénio cuja reacção favorece a formação de monóxido de carbono, 

compostos orgânicos voláteis e quantidades vestigiais de óxidos de azoto, contudo circunscrita 

no tempo e no espaço, podendo considerar-se de menor importância. 

 

De acordo com as considerações supracitadas e no caso particular da pedreira da empresa 

EZEQUIEL FRANCISCO ALVES, LDA, e dada a reduzida utilização de explosivos, restringindo-se o 

seu uso apenas ao desmonte de cabeças de mármore, será de prever que a emissão de gases 

poluentes gerados pelos rebentamentos das pegas de fogo ou gerados pela própria circulação 

de veículos, não seja digna de registo, não se justificando uma abordagem mais detalhada 

acerca da emissão de gases. 
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4.11. GESTÃO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS 

De acordo com o art. 3º do Decreto-Lei n.º 178/2005, de 5 de Setembro, Resíduo pode ser 

definido como qualquer substância ou objecto de que o detentor se desfaz ou tem a intenção 

ou a obrigação de se desfazer, nomeadamente os identificados na Lista Europeia de Resíduos 

(LER), ou ainda outros como por exemplo, matérias contaminadas ou sujas na sequência de 

actividades deliberadas, tais como, entre outros, resíduos de operações de limpeza, materiais 

de embalagem ou recipientes; elementos inutilizáveis, tais como baterias e catalisadores 

esgotados; resíduos de extracção e preparação de matérias--primas, como resíduos de 

exploração mineira ou petrolífera; produtos que não tenham ou tenham deixado de ter utilidade 

para o detentor, como materiais agrícolas, domésticos, de escritório, de lojas ou de oficinas 

(foram mencionados apenas os conceitos que se julgaram mais adequados à situação em 

causa). 

O mesmo artigo do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, apresenta outras definições 

muito importantes, das quais se referem apenas as mais essenciais para a caracterização 

deste descritor junto da actividade extractiva: 

“- Resíduo industrial: resíduo gerado em processos produtivos industriais, bem como o que 

resulte das actividades de produção e distribuição de electricidade, gás e água; 

- Resíduo inerte: resíduo que não sofre transformações físicas, químicas ou biológicas 

importantes e, em consequência, não pode ser solúvel nem inflamável, nem ter qualquer 

outro tipo de reacção física ou química, e não pode ser biodegradável, nem afectar 

negativamente outras substâncias com as quais entre em contacto de forma susceptível de 

aumentar a poluição do ambiente ou prejudicar a saúde humana, e cujos lixiviabilidade total, 

conteúdo poluente e ecotoxicidade do lixiviado são insignificantes e, em especial, não põem 

em perigo a qualidade das águas superficiais e ou subterrâneas; 

- Resíduo perigoso: resíduo que apresenta, pelo menos, uma característica de perigosidade 

para a saúde ou para o ambiente, nomeadamente os identificados como tal na Lista 

Europeia de Resíduos.” 

 

Em Portugal, tem vindo a ser notória uma crescente preocupação e interesse pela gestão dos 

resíduos industriais, de forma a poder proporcionar um uma actividade sustentável que 

privilegie a prevenção ou redução da produção ou nocividade dos resíduos, nomeadamente 

através da reutilização, da adopção de tecnologias mais limpas ou da sensibilização dos 

agentes dos produtores e dos consumidores, de modo a proporcionar uma elevada protecção 

do ambiente sem que isso afecte o desenvolvimento social e industrial. 
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Deste modo, foram definidas a nível nacional regras relativas à gestão de resíduos industriais, 

através de vários diplomas legais, nomeadamente do Decreto-Lei n.º 239/97, de 9 de 

Setembro, o qual estabelece, no seu artigo 5.º, a elaboração de um plano nacional de gestão 

de resíduos apoiado por planos estratégicos sectoriais. Assim surge o Plano Estratégico de 

Gestão de Resíduos Industriais (PESGRI 99), que constitui um importante instrumento de 

planeamento que se destina a fornecer um conjunto fundamentado de orientações e 

recomendações tendentes a apoiar decisões em matéria de recolha e tratamento de resíduos 

industriais. Este Plano Estratégico integra a inventariação e a caracterização dos resíduos 

industriais produzidos ou existentes em Portugal e assume como objectivos prioritários a sua 

redução, reutilização e reciclagem. 

Uma das indústrias abrangidas pelo Plano de Resíduos industriais é a indústria extractiva (tal 

como no presente EIA). Neste sector, a esmagadora maioria dos resíduos pertinentes são os 

resíduos de prospecção e exploração de minas e pedreiras e dos tratamentos posteriores das 

matérias extraídas, nomeadamente, resíduos de prospecção e exploração de minas e 

pedreiras, dos óleos usados, das embalagens, do equipamento fora de uso, e dos resíduos do 

comércio, indústria e serviços, similares aos urbanos. Estes resíduos encontram-se na sua 

quase totalidade depositados à superfície ou no subsolo, sendo muito limitados os esforços 

para os valorizar.  

Relativamente aos destinos finais para os resíduos, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 

98/97, de 25 de Junho, define uma hierarquia de preferência quanto aos destinos possíveis a 

dar aos resíduos. Neste âmbito consideram-se os seguintes destinos: 

 

1. Prevenção – Evitar ou reduzir tanto quanto possível a produção ou nocividade dos 

resíduos. 

2. Valorização – Operações que visam o reaproveitamento dos resíduos. Como exemplos 

temos: reutilização, reciclagem ou valorização energética. 

3. Eliminação – Operações que visam dar um destino final adequado aos resíduos. 

Exemplos: tratamento, valorização ou deposição em aterro.  

 

Observando a Figura 4.11.1, podem distinguir-se as duas opções de valorização mais 

evidentes, a redução e a reciclagem, que possibilitam a recuperação de matérias, 

principalmente inorgânicas, com valor económico suficiente para ingressarem (ou regressarem) 

no circuito económico.  
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O problema da valorização dos resíduos, da indústria extractiva, em termos de tratamento de 

fim de linha é muito dificultado pelo facto de serem, na sua grande maioria, substâncias 

incombustíveis e, por conseguinte, impraticáveis no sentido da sua valorização energética.  

A opção que se impõe passa pela reconversão ambiental de antigas minas e pedreiras e pelo 

confinamento seguro em aterro, exigindo nova legislação e mais atento seguimento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.10.1 – Gestão dos resíduos provenientes da indústria extractiva. (Fonte: Decreto-Lei n.º 516/99, 

de 2 de Dezembro). 

 

A legislação portuguesa relacionada com a gestão de resíduos tem vindo a ser cada dia mais 

exigente, pelo que é necessário e crucial o compromisso das empresas relativamente às suas 

responsabilidades para com os resíduos produzidos. 

 � De acordo com as Portarias n.º 1407/2006, de 18 de Dezembro e n.º 1408/2006, de 18 de 

Dezembro, os detentores de resíduos industriais devem obrigatoriamente preencher 

anualmente o mapa de registo de resíduos industriais até ao Março do ano seguinte. O seu 

preenchimento será efectuado online, no SIRER (Sistema Integrado de Registo Electrónico de 

Resíduos), criado pelo Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro. 

 

� A Lista Europeia de Resíduos (LER) procura assegurar a identificação e classificação de 

resíduos, ao mesmo tempo que visa facilitar um perfeito conhecimento pelos agentes 

económicos do regime jurídico a que estão sujeitos. Esta lista, publicada pela Portaria n.º 

209/2004, de 3 de Março, e aprovada pela Decisão da Comissão n.º 2000/532/CE de 3 de Maio 
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(alterada pelas Decisões da Comissão n.º 2001/118/CE de 16 de Janeiro e n.º 2001/119/CE de 

22 de Janeiro), define ainda as operações de valorização e de eliminação de resíduos. 

Corresponde a uma codificação dos vários tipos de resíduos gerados que é igual em toda a 

União Europeia.  

 

� A Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março, aprova as operações de eliminação dos resíduos, 

definindo no seu Anexo III um código específico para cada tipo de destino dos resíduos 

produzidos. De acordo com o referido diploma, em conformidade com o Decreto-Lei n.º 239/97, 

de 9 de Setembro, os resíduos devem ser geridos sem colocar em perigo a saúde humana e 

sem a utilização de processos ou métodos susceptíveis de prejudicar o ambiente. Para o sector 

da pedra natural destacam-se: 

� D1 – Depósitos à superfície ou no subsolo (exemplo: acumulação de desperdícios 

de pedra em escombreiras – locais de armazenamento temporário). 

� D4 – Lagunagem (por exemplo, descarga de resíduos líquidos ou de lamas de 

depuração em lagos naturais ou artificiais, etc.). 

 

Qualquer operação de gestão de resíduos, armazenagem, abandono de resíduos, emissão, 

transporte, tratamento, valorização ou eliminação de resíduos está sujeita a autorização prévia, 

excepto para a armazenagem de resíduos industriais no próprio local de produção. 

O transporte de resíduos é também sujeito a regras. Deve ser efectuado em condições 

ambientalmente adequadas, de modo a evitar a sua dispersão ou derrame, observando, 

designadamente os seguintes requisitos: 

� Os resíduos líquidos e pastosos devem ser acondicionados em embalagens 

estanques, cuja taxa de enchimento não exceda 98%; 

� Os resíduos sólidos podem ser acondicionados em embalagens ou transportados a 

granel, em veículo de caixa fechada, ou veículo de caixa aberta, com a carga 

devidamente coberta; 

� Todos os elementos de um carregamento devem ser bem arrumados e protegidos 

no veículo, de forma a evitar deslocações entre si ou contra as paredes do veículo; 

� Quando, no carregamento, durante o percurso ou na descarga, ocorrer algum 

derrame, a zona contaminada deve ser imediatamente limpa, recorrendo a produtos 

absorventes (em caso de resíduos líquidos ou pastosos). 
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O produtor, o detentor e o transportador de resíduos são responsáveis pelos danos causados 

pelo transporte de resíduos, devendo o produtor e o detentor assegurar que cada transporte, 

efectuado por empresas licenciadas para a sua gestão, seja acompanhado da respectiva guia 

de acompanhamento de resíduos. 

 

4.11.1. TIPO DE RESÍDUOS GERADOS NA ACTIVIDADE EXTRACTIVA 

Na laboração de uma pedreira, existe sempre a inevitável produção de resíduos inerente a todo 

o processo extractivo. Os resíduos desta actividade podem dividir-se em dois grandes grupos: 

os produzidos na exploração propriamente dita (resíduos inertes) e os relacionados com todas 

as actividades “acessórias” necessárias ao normal desenrolar dessa mesma exploração. 

Assim, no processo de extracção, propriamente dito, do sector da pedra natural (ornamental e 

industrial) são gerados, genericamente, os seguintes tipos de resíduos: 

� Terras de Cobertura, resultantes do processo de destapação, as quais deverão ser 

armazenadas tanto quanto possível próximo do seu estado original, de modo a permitir a 

reconstituição do terreno e da flora, de acordo com as medidas de recuperação 

paisagística; 

� Massa mineral rejeitada, estéril, de natureza diferente daquela que se pretende explorar 

ou sem valor comercial; 

� Resíduos da utilização de explosivos no processo de rebentamento; 

� Poeiras resultantes dos processos de perfuração, desmonte, carga e descarga de 

material, rebentamento e transporte; 

� Lamas, apesar de se tratar de um volume pouco significativo, resultantes (no caso da 

extracção de pedra natural) das operações de desmonte com fio diamantado e de 

beneficiação do bloco devido à utilização de serras de corte, empregando água; 

� Resíduos diversos (não específicos) que poderão ser comuns a várias operações, como 

calços de polimento, sucata de metal, pneus, acumuladores, óleos usados, solventes, 

panos e embalagens de natureza vária (papel e cartão, plástico, madeira) 

 

A Figura 4.11.2 representa as estimativas de resíduos sólidos gerados anualmente no sector 

da pedra natural, respectivamente no sub-sector das rochas ornamentais (R.O) e rochas 

industriais (R.I). 



 CEVALOR – Centro Tecnológico para o Aproveitamento e Valorização das Rochas Ornamentais e Industriais 

EZEQU I E L  FRANC I SCO  A LVES ,  LDA .  

ESTUDO  DE IMPACTE AMBIENTAL – AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA “EL REI Nº2” - Nº 5384                       190/300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.11.2. Distribuição dos resíduos sólidos por subsector (Fonte: PNAPRI – Guia Técnico do Sector 

da Pedra Natural, Fevereiro de 2001). 

 

De um modo geral, no que respeita aos resíduos do sector, apresenta-se no seguinte quadro, a 

sua proveniência por operação produtiva e classificação LER. 

 

Operação Resíduos Gerados Código LER 

Destapação Terras e calhaus 01 01 02 

Perfuração 

Resíduos da extracção de minérios não 

metálicos (ex.: resíduos de pedra) 

Poeiras e pós 

01 01 02 

 

01 01 10 

Corte 

Resíduos da extracção de minérios não 

metálicos (ex.: resíduos de pedra) 

Poeiras e pós 

01 01 02 

 

01 01 10 

Derrube 

Resíduos da extracção de minérios não 

metálicos (ex.: resíduos de pedra) 

Poeiras e pós 

01 01 02 

 

01 01 10 

Esquartejamento 

Resíduos da extracção de minérios não 

metálicos (ex.: resíduos de pedra) 

Poeiras e pós 

01 01 02 

 

01 01 10 

Extracção Poeiras e pós 01 01 02 

Acabamento 

Resíduos da extracção de minérios não 

metálicos (ex.: resíduos de pedra) 

Poeiras e pós 

01 01 02 

 

01 01 10 

Tabela 4.11.1 – Tipo de resíduos produzidos no sector da pedra natural, em cada operação produtiva, no 

Subsector das Rochas Ornamentais (Extracção) (Fonte: PNAPRI, Fevereiro de 2001). 

 

Resíduos Sólidos gerados no sector da Pedra Natural

41%

4%

1%

54%

Extracção (R.O)

Transformação (R.O)

Extracção (R.I)

Transformação  (R.I)
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4.11.2. SITUAÇÃO ACTUAL 

Considerando a situação prevista para a Pedreira “El Rei n.º 2” + ampliação, e em comparação 

com situações em tudo idênticas, seguidamente descreve-se a classificação dos resíduos 

expectáveis da normal laboração, tendo-se optado por incluir para cada tipo de resíduo o 

respectivo código LER, constante na anteriormente referida Decisão da Comissão n.º 

2000/532/CE, de 3 de Maio. 

 

4.11.2.1. RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS 

1. RESÍDUOS RESULTANTES DA EXTRACÇÃO DO MÁRMORE  

A exploração de pedreiras, bem como as actividades destinadas à transformação dos produtos 

resultantes desta exploração, origina geralmente volumes apreciáveis de detritos inertes que 

reclamam a sua deposição final em condições adequadas de estabilidade, segurança e 

integração no meio envolvente. No caso concreto da actividade da Pedreira “El Rei n.º 2” e 

respectiva ampliação, os desperdícios resultantes serão de três tipos: “terras”, “restos de rocha” 

e “lamas”. 

As “lamas” serão resultantes da limpeza do tanque de decantação do centro de produção, que, 

depois de secas, tornar-se-ão sólidas e serão depositadas em aterro de lamas. Assim, será 

criado um pequeno aterro para armazenamento das lamas, este aterro terá capacidade para 

albergar 3210 m3 de lamas, durante 22 anos, situação muito sobreavaliada, uma vez que é 

previsível e expectável que a Área de Deposição Comum (ADC) da lagoa esteja operacional 

ainda antes deste tempo. Logo que a ADC esteja operacional as lamas serão encaminhadas 

para esta área de deposição. 

As “terras” resultam da decapagem dos solos no início da exploração e serão acumuladas em 

“pargas de solos”, separadamente dos restos de rocha sem valor comercial. As Pargas de 

Solos serão compostas por detritos inertes finos, de granulometria inferior a 2 mm de diâmetro, 

permitindo a armazenagem das terras. No caso da Pedreira “El Rei n.º 2” + futura ampliação, 

as terras de cobertura resultantes da actividade extractiva e que terão que ser armazenadas 

rondarão os 37 587,60 m3, que serão utilizadas nas acções de recuperação paisagística da 

pedreira. 

Os “restos de rocha” são detritos de diferentes calibres (restos de blocos), provenientes do 

desmonte e aparelhamento dos blocos e que serão acumulados na escombreira.  
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Considerando que 80% do mármore não terá aproveitamento comercial (rendimento médio 

comercial de cerca de 20%), de acordo com a evolução do ritmo de extracção mencionado 

anteriormente (capacidade extractiva média de cerca de 14 000m3/ano), prevê-se que sejam 

produzidos 858.513,4 m3 de rocha sem valor comercial, no final dos 70 anos de vida útil 

estimados.  

De acordo com a LER, o código e a designação correspondente a estes tipos de resíduos 

(lamas, terras e restos de rocha) é 01 01 02 – “Resíduos da extracção de minérios não 

metálicos”. 

 

2. SUCATA  

As sucatas da empresa serão constituídas por peças de desgaste (como as brocas ou as 

barrenas), latas metálicas e peças de máquinas. Este resíduo apresentar-se-á no estado sólido 

e será armazenado a granel, em contentores metalizados com tampa, até ser recolhido por 

uma empresa licenciada para efectuar este tipo de recolha.  

De acordo com a LER, os códigos correspondentes a este tipo de resíduo são 16 01 17 e 16 01 

18 – “Metais Ferrosos e Metais Não Ferrosos – provenientes de veículos/equipamentos” e 

ainda 15 01 04 “Embalagens de Lata” (bidões). 

Caso as embalagens de lata provenham do armazenamento de óleos virgens (mas também 

usados), elas irão conter inevitavelmente vestígios destas substâncias consideradas perigosas. 

Deste modo, os bidões já serão considerados resíduos perigosos. 

 

3. PNEUS USADOS  

Este resíduo será proveniente da substituição dos pneus do parque de máquinas destinado à 

carga e transporte dentro da área em estudo. Os pneus usados apresentam-se no estado 

sólido e serão entregues ao fornecedor, no caso de ser possível a sua reconstituição 

(recauchutagem). Se tal não for possível, os pneus usados serão armazenados a granel, ao ar 

livre dentro da área da pedreira, para depois serem entregues a uma empresa licenciada para 

a sua recolha e valorização.  

De acordo com a LER, este resíduo não é considerado perigoso. O código correspondente a 

este tipo de resíduo é o 16 01 03 – “Pneus usados”, pertencente ao código geral 16 01 – 

“Veículos em fim de vida de diferentes meios de transporte (incluindo máquinas todo o terreno) 

e resíduos do desmantelamento de veículos em fim de vida e da manutenção de veículos 
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(excepto 13,14,16 06 e 16 08)”, relativo ao capítulo 16 – “Resíduos não especificados em 

outros capítulos desta lista”. 

 

4.11.2.2. RESÍDUOS PERIGOSOS 

1. ÓLEOS USADOS  

Este resíduo, proveniente da lubrificação e mudanças de óleo de máquinas/equipamentos, 

apresenta-se no estado líquido. Todas as operações que envolvam o manuseamento de óleos 

devem efectuar-se em local impermeabilizado (de forma a evitar possíveis acidentes de 

derramamento e contaminação dos solos e das águas) estas operações serão efectuadas na 

pedreira Monte D´El Rei, pedreira bastante próxima (ver figura 4.11.3.) e também explorada 

pelo proponente. 

Este resíduo é considerado perigoso, tendo como base a classificação da LER, sendo o código 

correspondente 13 02 05 – “Óleos minerais não clorados de motores, transmissões e 

lubrificação”, relativo ao código geral 13 02 – “Óleos de motores, transmissões e lubrificação 

usados”, do capítulo 13 “Óleos usados e resíduos de combustíveis líquidos”. 

 

2. FILTROS DE ÓLEO 

Estes resíduos serão resultantes da manutenção dos equipamentos de carga e transporte (pás 

carregadoras, giratórias, outros veículos, etc.) e apresentar-se-á no estado sólido, estas 

operações serão efectuadas na pedreira Monte D´El Rei, pedreira também explorada pelo 

proponente (Figura 4.11.3.). 

Os filtros de óleo serão armazenados temporariamente dentro de um bidão metálico, de 200 

litros, com tampa e serão posteriormente entregues a empresas licenciadas para efectuarem 

este tipo de recolha.  

De acordo com a LER, os filtros de óleo são considerados perigosos, sendo o código 

correspondente 16 01 07 – “Filtros de óleo”, pertencentes ao código geral 16 01 – “Veículos em 

fim de vida de diferentes meios de transporte (incluindo máquinas todo o terreno) e resíduos do 

desmantelamento de veículos em fim de vida e da manutenção de veículos (excepto 13,14,16 

06 e 16 08)”, que corresponde ao capítulo 16 “Resíduos não especificados em outros capítulos 

desta lista”. 
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3. BATERIAS DE CHUMBO  

Este resíduo será proveniente da manutenção dos equipamentos de carga e transporte (pás 

carregadoras, giratórias e outros veículos) e apresentar-se-á no estado sólido, estas operações 

serão efectuadas na pedreira Monte D´El Rei, pedreira também explorada pelo proponente 

(Figura 4.11.3.). 

As baterias serão armazenadas temporariamente dentro de um tambor de aço e serão 

posteriormente entregues a empresas licenciadas para efectuarem este tipo de recolha e 

valorização.  

Tendo em consideração os critérios da LER, as baterias de chumbo são consideradas 

perigosas, sendo o código correspondente 16 06 01 – “Pilhas de chumbo”, pertencentes ao 

código geral 16 06 – “Pilhas e acumuladores”, e ao capítulo 16 “Resíduos não especificados 

em outros capítulos desta lista”. 

 

4. DESPERDÍCIOS E AREIAS CONTAMINADOS POR HIDROCARBONETOS  

As limpezas a efectuar às máquinas e equipamentos durante as operações de manutenção 

originarão desperdícios (panos absorventes, fato de trabalho, etc.). Deverá ser utilizado um 

material absorvente no caso de uma eventual fuga de óleo ou gasóleo para o solo (por 

exemplo, a areia). Estes resíduos apresentam-se no estado sólido, sendo possível a sua 

armazenagem num tambor de metal até serem recolhidos por uma empresa licenciada para a 

recolha. 

De acordo com a LER, este resíduo é perigoso, com o código 15 02 02 – “Absorventes, 

materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo anteriormente especificados), panos de limpeza e 

vestuário de protecção, contaminados por substâncias perigosas”, pertencente ao código geral 

15 02 – “Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de protecção”, relativo 

ao capítulo 15 – “Resíduos de embalagens; absorventes, panos de limpeza, materiais filtrantes 

e vestuário de protecção não anteriormente especificados”. 

 

5. EMBALAGENS DE LATA” (BIDÕES) 

Como já mencionado anteriormente, o armazenamento de óleos virgens e usados é feito 

dentro de bidões, ou seja, embalagens de lata. Apesar de todo o cuidado que se deve ter, 

estes bidões irão sempre conter vestígios destes produtos perigosos. Deste modo, quando já 

não for dada nenhuma utilização a estas embalagens de lata, elas serão armazenadas 
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temporariamente no armazém impermeabilizado, sendo depois entregues a uma empresa 

licenciada para efectuar este tipo de recolha e posterior reencaminhamento e tratamento. 

De acordo com a LER, este resíduo perigoso possui o código 15 01 04 – “Embalagens de 

Metal”, pertencente ao código geral 15 01 “Embalagens (incluindo resíduos urbanos e 

equiparados de embalagens, recolhidos separadamente)”, relativo ao capítulo 15 – “Resíduos 

de embalagens; absorventes, panos de limpeza, materiais filtrantes e vestuário de protecção 

não anteriormente especificados”. 

 

 

Figura 4.11.3. Identificação do local onde os resíduos referidos serão armazenados e 

manuseados – “Pedreira Monte D’el Rei”. 

1 Km 

Pedreira 
Monte D’El Rei 
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4.11.2.3. RESUMO 

Seguidamente é apresentada uma tabela resumo acerca dos tipos de resíduos que são 

produzidos na Pedreira “El Rei n.º 2”. 

 

CÓDIGO LER RESÍDUOS 

GERADOS 
ORIGEM DESTINO 

01 “Resíduos da prospecção e exploração 
de minas e pedreiras e tratamentos físicos e 
químicos das matérias extraídas” 

01 01 02 “Resíduos da extracção de 
minérios não metálicos” 

Restos de rocha 
sem valor 
comercial 

(subprodutos) 

Acções de exploração das 
massas minerais: fracturação 

das rochas através de 
equipamentos de corte e 

outros. 

Armazenamento temporário na 
área da pedreira (em estudo) e 
posteriormente encaminhados 
para ADC. 

01 “Resíduos da prospecção e exploração 
de minas e pedreiras e tratamentos físicos e 
químicos das matérias extraídas” 

01 01 02 “Resíduos da extracção de 
minérios não metálicos 

Lamas 
Calcárias 

Acções de extracção por 
acção dos equipamentos de 
serragem dos blocos de 

pedra. 

Armazenamento temporário na 
área da futura pedreira 
posteriormente encaminhados 
para ADC. 

20 “Resíduos urbanos e equiparados 
(resíduos domésticos, do comércio, 
indústria e serviços), incluindo as fracções 
recolhidas selectivamente”. 

20 01 40 “Metais” 

Sucata 

Operações de manutenção 
dos equipamentos (peças de 

desgaste, peças de 
máquinas, …). 

Empresa licenciada para o 
transporte e valorização. 

R
E
S
ÍD

U
O
S
 N

Ã
O
 P

E
R
IG

O
S
O
S
 

16 “Resíduos não especificados em outros 
capítulos” 

16 01 03 “Pneus usados” 

Pneus usados 

Operações de substituição 
dos pneus das máquinas 
utilizada no transporte dos 

materiais extraídos. 

Empresa licenciada para o 
transporte e valorização. 

13 “Óleos usados e resíduos de 
combustíveis líquidos” 

13 02 05 – “Óleos minerais não clorados de 
motores, transmissões e lubrificação” 

Óleos usados 
Operações de lubrificação e 

mudanças de óleo de 
máquinas e equipamento 

Armazenamento temporário em 
local adequado. 
Empresa licenciada para o 
transporte e valorização. 

16 “ Resíduos não especificados em outros 
capítulos da lista” 

16 01 07 “Filtros de óleo” 

Filtros de óleo 

Operações de manutenção 
dos equipamentos de carga e 
transporte (pás carregadoras, 

dumpers,…) 

Armazenamento temporário em 
local adequado. 
Empresa licenciada para o 
transporte e valorização. 

16 “ Resíduos não especificados em outros 
capítulos da lista” 

16 06 01 “Pilhas de chumbo” 

Baterias de 
chumbo 

Operações de manutenção 
dos equipamentos de carga e 

transporte 

Armazenamento temporário em 
local adequado. 
Empresa licenciada para o 
transporte e valorização. 

R
E
S
ÍD

U
O
S
 P

E
R
IG

O
S
O
S
 

15 “Resíduos de embalagens absorventes, 
panos de limpeza, materiais filtrantes e 
vestuário de protecção não anteriormente 
especificados” 

15 02 02 “Absorventes, materiais filtrantes, 
incluindo filtros de óleo anteriormente 
especificados (incluindo filtros de óleo não 
anteriormente especificados), panos de 
limpeza e vestuário de protecção, 
contaminados por substâncias perigosas”” 

Desperdícios de 
areia 

contaminada 
por 

hidrocarbonetos 

Limpezas efectuadas às 
máquinas e equipamentos 
durante as operações de 

manutenção 

Armazenamento temporário em 
local adequado. 
Empresa licenciada para efectuar 
transporte e valorização. 
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4.12. ANÁLISE E CARACTERIZAÇÃO PAISAGÍSTICA 

4.12.1. INTRODUÇÃO 

A Paisagem representa a unidade geográfica, ecológica e estética resultante da acção do 

Homem e da reacção da Natureza, sendo primitiva quando a acção daquele é mínima e natural 

quando a acção humana é determinante, sem deixar de se verificar o equilíbrio biológico, a 

estabilidade física e a dinâmica ecológica. 

Progressivamente, o conceito de Paisagem tem vindo a obter uma crescente importância, 

comparável ao nível de outros factores biofísicos, como a vegetação, o solo, a fauna, etc. A 

paisagem pode, tal como outros elementos, necessitar de protecção e deve intervir na 

determinação da capacidade e fragilidade do território aquando da intervenção humana. 

Embora o núcleo de exploração onde se insere a pedreira “El Rei nº 2” apresente uma 

paisagem de matriz predominantemente “industrial” – contribuindo para tal a determinação da 

Área Cativa para a exploração de Mármores - considera-se importante determinar os seus 

valores intrínsecos, uma vez que a paisagem evolui de acordo com o modo, a intensidade e a 

forma como sobre ela se exerce qualquer acção, nomeadamente a humana. 

A identificação e caracterização realizada teve por base o reconhecimento de campo e a 

consulta cartográfica do local, a partir dos quais se estudaram os aspectos relativos do relevo, 

à ocupação do solo, à vegetação e aos elementos resultantes da acção humana considerados 

mais importantes para a compreensão do carácter da paisagem. 

Assim, a metodologia utilizada para efectuar a análise paisagística, ultrapassa em muito as 

incidências visuais, pretendendo-se efectuar uma abordagem dos elementos da paisagem, de 

forma a concluir sobre a sua funcionalidade, de acordo com os fluxos de matéria e energia em 

presença. 

A actividade extractiva é um dos principais factores de degradação da paisagem não só pelo 

tipo de alteração que provoca a nível da forma do terreno, mas também pelo impacte visual 

provocado pelas escombreiras, depressões (áreas de corta), depósitos de blocos, ou até 

mesmo pelos equipamentos. A intervenção terá efeitos nefastos a nível de: 

� Topografia, causando fortes alterações na paisagem, devido à presença de 

escombreiras, por vezes de grandes dimensões, depósitos de blocos, gruas, a 

movimentação de máquinas afectas à actividade extractiva (dumpers, escavadoras, etc.), 

com consequente aumento dos níveis de ruído e poeiras; 

� Uso do solo, cuja ocupação inicial será substituída (nomeadamente a actividade agrícola 

e montado serão substituídas pela área da exploração); 
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� Alteração do aspecto visual, onde novos valores tomam forma, nomeadamente a nível 

da textura, cor e volumes; 

� Alterações na actividade biológica, uma vez que se alteram os ecossistemas existentes. 

 

É crucial adquirir uma capacidade de actuação pela positiva minorando os efeitos negativos, 

através de propostas de recuperação equilibradas, de acordo com determinados princípios que 

salvaguardem a qualidade ambiental e paisagística. 

 

4.12.2. CARACTERIZAÇÃO DA PAISAGEM 

A pedreira “El Rei nº 2” está enquadrada, segundo a classificação de J. de Pina Manique e 

Albuquerque, numa paisagem do tipo “Policultura submediterrânea”. Verifica-se ainda a 

existência de zonas de “Campina (sequeiros estremes)” e de “Montado de sobro e azinho” 

(Figura 4.12.1), na restante área do concelho de Vila Viçosa. 

 

 
Figura 4.12.1 – Excerto do Atlas do Ambiente relativo ao tipo e paisagem no concelho de Vila Viçosa 

(Fonte: Atlas do Ambiente: www.iambiente.pt). 

O núcleo extractivo está inserido numa área onde interactuam a indústria extractiva, zonas de 

grande qualidade paisagística e a relativa proximidade de zonas urbanas (Borba e Vila Viçosa). 

Pedreira “El Rei 
nº2”  
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A área extractiva insere-se numa zona de grande riqueza paisagística onde predominam o 

montado de azinho, montado de sobro e zonas de olival, notando-se ainda a presença de 

zonas agrícolas de sequeiro (cereais) e regadio (batata). Estas características conferem à 

paisagem grande diversidade e qualidade visual, as quais estão a ser afectadas pela presença 

das pedreiras, escombreiras, depósitos de blocos, etc. 

O relevo é ondulado típico das zonas dolomíticas, com elevações suaves que caracterizam a 

peneplanície. 

O principal uso que caracteriza a paisagem envolvente é o silvícola, com áreas de olival (na 

maioria abandonados). No entanto, verifica-se numa área mais abrangente que o uso do solo é 

bastante diversificado onde facilmente se identificam zonas agrícolas, silvícolas e de pastagem, 

com predominância da vinha e prados. Raras são as manchas florestais ou floresta em pleno 

desenvolvimento ecológico, com boa estratificação e uma densidade razoável de folhosas 

(sobreiros e azinheiras). O uso extractivo representa aqui uma importância primordial uma vez 

que a exploração de mármore é a principal actividade económica da região, tendo sido criada a 

Área Cativa para a Exploração de Mármore, que apresenta por si só características próprias 

que a identificam em termos paisagísticos. 

As várias pedreiras existentes na envolvente marcam assim profundamente a paisagem, 

devido ao conjunto e proximidade com unidades fabris que a caracterizam. 

A presença de um significativo número de pedreiras assume-se assim com grande força na 

paisagem, alterando o seu aspecto geral, a nível: 

 

� Carácter da paisagem; 

� Uso do solo, seja ele agrícola ou florestal substituído para implantação da indústria; 

� As várias actividades agrícolas existentes; 

� Alterações na actividade biológica, uma vez que se alteram os ecossistemas existentes; 

� Aumento da poluição sonora; 

� Diminuição da qualidade do ar, pelo aumento da emissão de poeiras; 

� Possível interferência na qualidade das águas subterrâneas; 

� Topografia; 

� Património natural e construído. 
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Poderá considerar-se que novos valores são atribuídos à paisagem, uma vez que esta tem 

vindo a ser profundamente alterada pela actividade extractiva. 

 

A zona em estudo está incluída na faixa geológica que caracteriza o anticlinal Estremoz – 

Borba – Vila Viçosa, situando-se no núcleo da Lagoa, onde existem várias outras explorações, 

constituindo um núcleo extractivo de grande importância. Assim, claramente se constata que 

esta zona está profundamente marcada pela indústria extractiva, devido à proximidade de 

outras pedreiras e de unidades fabris, caracterizando esta paisagem como “paisagem 

industrial”. Além do mais, existe um fluxo de trânsito relativamente alto, mostrando assim que 

esta zona apresenta uma percentagem de humanização da paisagem bastante elevada. 

A forte ocupação humana deve-se principalmente à existência das pedreiras e fábricas de 

mármore, factor importante quer a nível social quer económico, que deverá ser interpretado 

como uma das principais fontes de emprego e riqueza nesta zona, daí a sua importância na 

região. 

 

4.12.2.1. UNIDADE DE PAISAGEM  

A unidade de Paisagem associada à zona onde se localiza a exploração caracteriza-se por 

Maciço Calcário Borba-Estremoz-Vila Viçosa. 

Que se caracteriza por um relevo característico da Peneplanicie, onde o uso do solo se 

caracteriza pelo montado de sobro e azinho.  

Existe nesta zona, uma forte presença de áreas extractivas, marcando a paisagem de forma 

agressiva. 

As escavações, normalmente a “céu aberto”, chegam a atingir áreas na ordem dos 5ha e 

profundidades de cerca de 75m. Adicionando o facto da acumulação de materiais, com 

destaque para as escombreiras, constituem impactes visuais de significativa importância, ao 

induzirem elementos estranhos no meio, provocando uma alteração profunda na morfologia do 

local e a destruição do coberto vegetal, com a consequente degradação visual e ambiental 

deste espaço. 

A maioria das escombreiras são compostas por blocos de pedra de variada dimensão, 

dispostos aleatoriamente, o que reforça o aspecto desorganizado da área em estudo. Porém, 

existem escombreiras mais antigas que apresentam índices de recuperação espontânea, 

favorecendo bastante a paisagem. 
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A altura média das escombreiras ronda os 10m, apesar da existência de algumas com 30m, o 

que, em termos paisagísticos, representa uma agressão muito forte. 

Algumas escavações possuem no seu interior lagos, podendo valorizar as próprias áreas de 

exploração e a paisagem envolvente. 

A alteração do relevo, além dos efeitos na estética da paisagem, provoca ainda modificações 

significativas nos percursos de drenagem natural. 

4.12.2.2. RELEVO E DRENAGEM 

O relevo caracteriza-se pela existência de pequenas elevações típicas das zonas dolomíticas, 

designando-se o conjunto pela Peneplanície Alentejana. 

Dentro do núcleo não existem diferenças acentuadas de relevo naturais, facto que se deve 

salientar para caracterizar a drenagem na área de estudo e perceber a situação envolvente. 

Assim, para a caracterização da drenagem, consideram-se duas situações: a primeira afecta ao 

núcleo extractivo e a segunda exterior a este. 

Na primeira situação, devido às alterações provocadas na topografia original, as modificações 

provocadas nas linhas de drenagem natural não são muito significativas, no entanto deverá 

existir a necessidade de transportar a água de escorrência superficial através de valas. Poucas 

são as linhas de água existentes limitadas à topografia original, uma vez que a área em estudo 

já está num grau de alteração bastante avançado. 

A segunda situação, referente às linhas de água exteriores ao núcleo extractivo, deve-se à 

existência de linhas naturais que seguem o seu percurso original, com um padrão regular e 

com uma orientação bem definida. 

4.12.2.3. MORFOLOGIA DO TERRENO E HIDROGRAFIA 

O relevo existente é ondulado, típico das zonas dolomíticas, com elevações suaves que 

caracterizam a peneplanície. 

Na “Área Cativa da Zona dos Mármores” a topografia já se encontra bastante alterada pela 

existência das cavidades e de escombreiras, devido à acção de máquinas e outros 

equipamentos de apoio à indústria extractiva. 

 

Também esta exploração altera a topografia existente, mantendo-se esta situação com a 

ampliação da pedreira o que, associado à desmatação, continuará a interferir nos regimes 

hídricos desta zona e na qualidade visual da paisagem. 
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Nas zonas de exploração mais intensa de mármore, surgem pequenas manchas muito 

dispersas de declives muito acentuados, que correspondem às cavidades em exploração e às 

escombreiras, e que estão precisamente localizadas nas faixas de declives menos acentuados. 

Ou seja, as explorações de mármore surgem sobretudo em zonas planas.  

 

4.12.3. ANÁLISE VISUAL 

A análise visual consiste na identificação e marcação dos principais pontos de visibilidade do 

interior para o exterior e do exterior para o interior da pedreira. Os principais pontos de 

visibilidade estão normalmente associados aos conceitos de fluxo e permanência de pessoas, 

existindo uma relação entre estes e a visibilidade dos elementos em estudo (pedreiras). 

Quanto aos fluxos, processados essencialmente nos corredores onde se incluem as redes 

rodoviárias e ferroviárias (se existentes), caminhos e todas as estruturas onde se processa o 

transporte e passagem de pessoas. 

A permanência deve-se essencialmente à existência de aglomerados urbanos de dimensões 

variáveis, edifícios isolados, pontos cujo interesse paisagístico é relevante (ex.: miradouros), 

elementos construídos de interesse histórico e todos os elementos naturais de interesse 

paisagístico. 

A presença de pedreiras, poderá influenciar negativamente a qualidade visual e estética da 

paisagem, influenciar negativamente o lugar, elementos e o conjunto visual que insere 

elementos de interesse paisagístico a partir de determinados pontos, devido às suas 

características ao nível da forma, diferenças cromáticas introduzidas na paisagem e outras 

formas como as pedreiras se demarcam na paisagem. 

Este estudo pretende para fazer uma análise e previsão dos efeitos da pedreira “El Rei nº2” na 

paisagem e quais os pontos visualmente mais afectados dando-se prioridade aos corredores e 

pontos de permanência. 

 

4.12.3.1. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada na análise visual para o descritor paisagem consistiu na recolha e 

análise de toda a informação acerca das características biofísicas da zona e visitas ao local 

onde foram assinalados os principais pontos de visibilidade do exterior para o interior e 

assinaladas as principais vistas do interior para o exterior. 

A cartografia base utilizada para análise visual foi: 

 

• Carta militar Nº 440. Escala: 1/25 000; 
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• Mapa das estradas. 

 

Os elementos biofísicos mais relevantes na análise visual são: 

 

• Topografia; 

• Uso do solo  

• Coberto vegetal. 

 

Foram consideradas duas tipologias de espaço, relacionadas com os fluxos e pontos de 

permanência de pessoas, tal como foi referido, que serviram de base para a marcação dos 

principais pontos de visibilidade. 

Para a primeira tipologia foram consideradas as vias de acesso existentes mais importantes 

num raio com cerca de 1500 m, onde se consideraram: 

 

• Caminhos existentes; 

• Localidades mais próximas; 

• Estradas. 

 

A segunda tipologia compreende os restantes pontos, marcados do interior para o exterior da 

pedreira, conseguindo-se identificar os principais aglomerados urbanos, elementos naturais e 

construídos potencialmente mais afectados pela pedreira. 

Os esquemas e localização dos pontos de maior visibilidade encontram-se na carta de “Análise 

Visual” apresentada em anexo. 

Após a análise dos pontos são atribuídos valores de impacte seguindo critérios de avaliação 

quantitativos e qualitativos, tal como será explicado no capítulo sobre critérios e valores de 

avaliação de impacte. 

 

4.12.3.2. CRITÉRIOS E VALORES DE AVALIAÇÃO DE IMPACTE 

Foram considerados dois tipos de avaliação relacionados com o período em que se dá o 

avanço da exploração e com a forma final da exploração. É importante referir que as 

avaliações qualitativas são de carácter subjectivo especialmente no que toca ao aspecto da 

paisagem durante e após o cessar da exploração. 

Os valores de avaliação de impacte visual são baseados em critérios quantitativos e 

qualitativos, onde se atribuem valores aos diferentes pontos de observação desde o exterior 

para o interior e do interior para o exterior, de forma a avaliar a magnitude do impacte visual. O 
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resultado final da avaliação, resultará num valor qualitativo final expresso na capacidade de 

absorção da paisagem onde se poderá concluir se a pedreira será foco de impacte visual de 

magnitude Compatível, Moderado, Severo ou Crítico. 

Após a análise da paisagem e dos pontos mais sensíveis no que respeita à análise visual, os 

valores atribuídos foram baseados nas escalas de Steinitz (1979), onde se atribuiu um valor 

consoante a distância da pedreira ao objecto de onde se observa a unidade de exploração e 

na escala de Van der Ham (1970) onde se relaciona a distância com o ângulo de abertura do 

campo de visão. 

 

Consoante a análise dos valores obtidos foi atribuída uma escala de referência final apenas 

indicativa, onde foram atribuídos valores para cada ponto, que se encontra na Carta de Análise 

Visual. 

 

Nessa escala de referência utilizada, os valores qualitativos são: 

 

• Muito visível; 

• Visível; 

• Visibilidade Nula. 

 

4.12.3.3. ANÁLISE DAS INCIDÊNCIAS VISUAIS MAIS IMPORTANTES  

A topografia e o coberto vegetal são elementos preponderantes na delimitação da bacia visual, 

uma vez que constituem a principal barreira visual natural e limita a área visível da pedreira. 

Para se definir o limite da bacia visual, que potencialmente poderá ser mais afectada pela 

presença da pedreira, definiu-se um limite com cerca de 1500m. Este limite é apenas de 

referência, não significando que a visibilidade é nula para distâncias superiores. 

A pedreira situa-se na encosta orientada a Nordeste, cuja visibilidade dos pontos mais 

sensíveis tais como estradas, aglomerados urbanos, miradouros, etc., que se localizam a 

distancias mais próximas é nula, devido essencialmente à topografia e à mancha de vegetação 

existente no perímetro da propriedade. 

A visibilidade a partir dos pontos P1 e P2, correspondendo à EN254 e localidade de Bencatel 

respectivamente, é elevada no ponto P1 e alta no ponto P2. Nos pontos P3 e P4 é nula devido 

essencialmente à topografia e ao coberto vegetal e distancia no caso do ponto P4. 
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Pontos Principais barreiras 

visuais existentes 

Sensibilidade Capacidade 

de 

absorção 

Valor 

quantitativo 

de impacte 

actual 

Valor 

quantitativo 

de impacte 

previsto 

Valor 

qualitativo 

final 

P1 •  elevado 1 3 3 Visibilidade 
alta 

P2 • Construções 
existentes 

• Vegetação 

média 2 2 2 Visivel 

P3 • Vegetação 

• Topografia 

• Distancia 

baixa 3 1 1 Visibilidade 
Nula 

P4 • Vegetação 

• Topografia 

baixa 3 1 1 Visibilidade 
Nula 

1 - nulo; 2 - médio; 3 - elevado 

Tabela síntese de impacte visual. 

 

4.12.3.4. ANÁLISE DAS INCIDÊNCIAS VISUAIS MAIS IMPORTANTES E CONCLUSÕES 

Poder-se-á concluir que o impacte visual provocado pela pedreira é compatível com a 

paisagem existente. Esta situação deve-se a: 

� o primeiro está relacionado com os impactes cumulativos devido ao núcleo da Lagoa; 

� a proximidade com a estrada EN254, torna-a como um foco de impacte visual bastante 

importante; 

 

4.12.4. CONCLUSÕES 

Poder-se-á concluir que os impactes visuais causados pela Pedreira n.º 5468 “El Rei nº2” são: 

� Destruição do coberto vegetal; 

� Presença de elementos com inegável força na paisagem, tanto nas escombreiras como 

nas áreas extractivas da exploração; 

� Alterações irreversíveis na morfologia do terreno; 

� Remoção da camada de solo fértil; 
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� Presença de elementos "estranhos" na paisagem como depósitos de combustível, 

contentores, materiais diversos não utilizados, etc.; 

� Estado geral de desordenamento da paisagem; 

� Alteração de uma paisagem com características rurais para outra com características 

industriais, que funciona sem qualquer ordenamento. 

 

Face aos impactes que a indústria extractiva induz na paisagem, é fundamental promover a 

recuperação ambiental e paisagística da área em estudo, nomeadamente a adopção de 

medidas que induzam à minimização dos principais impactes visuais. 
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4.13. REDE VIÁRIA REGIONAL E LOCAL 

Um dos factores que mais poderia influenciar, directa ou indirectamente, o bem-estar e o nível 

de vida das povoações seria o aumento do tráfego que decorrente da Pedreira “El Rei n.º 2” e 

respectiva ampliação, no concelho de Vila Viçosa e limítrofes. No entanto esta situação já foi 

salvaguardada principalmente pelas autarquias de Borba e Vila Viçosa (uma vez que são estes 

dois conselhos que maior número de pedreiras e transformadoras detêm), no grande impulso 

que deram para a construção da variante à E.N. 254 (que permite as ligações à EN nº 4 e A6 

sem ter que atravessar nenhuma localidade) as melhorias da estrada Bencatel - Rio de 

Moinhos, Glória-Estremoz, que escoam principalmente o transito pesado resultantes das 

pedreiras que se localizam na UNOR 3 - Vigária e UNOR 4 - Lagoa. As autarquias tiveram esta 

posição uma vez que têm presente que esta actividade é a actividade principal da região na 

criação e fixação emprego, de forma directa e indirecta, tendo sido esta medida uma das 

primeiras a derivar da aplicação do Plano de Ordenamento da Zona dos Mármores (PROZOM). 

Desta forma o fluxo de tráfego derivado da pedreira apresenta-se como meramente indicativo, 

sendo que, em termos de impactes nas populações não serão expectáveis ocorrências 

significativas. 

 

4.13.1. SITUAÇÃO ACTUAL 

O concelho de Vila Viçosa é caracterizado por uma grande diversidade de acessos, que se 

encontram em boas condições, e que lhes permite a fácil ligação aos concelhos limítrofes, bem 

como à capital de distrito, Évora. 

No que diz respeito à envolvente regional, Vila Viçosa é servida por uma rede de estradas 

nacionais que promovem uma boa ligação rodoviária com todos os outros concelhos limítrofes, 

correspondentes quer ao distrito de Évora quer ao distrito de Portalegre, bem como ao país 

vizinho, Espanha, nomeadamente através da Estrada Nacional EN4, do Itinerário Principal IP2 

e da Auto-Estrada A6. De sublinhar que a A6 e a EN4 funcionam como eixos preferenciais e 

fundamentais para o acesso rodoviário ao exterior do país, permitindo a proximidade em tempo 

e distância a cidades portuguesas como Lisboa, Évora, Portalegre ou Castelo Branco, além da 

grande contiguidade e contacto a Espanha (especificamente, cidades como Badajoz, Cáceres 

ou Mérida). 
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Figura 4.13.1 – Excerto de representação cartográfica do PRN com a localização de Vila Viçosa (Fonte: 

Estradas de Portugal, E.P.E.). 

 

Vila Viçosa tem uma rede viária interna em boas condições de utilização, quer através das 

recentes Variante à EN255 e da Circular Urbana a Vila Viçosa, como das estradas nacionais 

(EN254 e EN255) e das diversas estradas e caminhos municipais (EM508, CM509,CM510, 

CM1045, CM1047), que permitem a ligação entre a sede do concelho e as sedes de freguesia, 

e a ligação com os concelhos envolventes. (Fonte: http://www.cm-vilaviçosa.pt) 

Para servir o concelho de Vila Viçosa, verifica-se a importância da EN 255 (Borba – Alandroal) 

com ligação à EN254 (que permite o acesso a Évora), bem como da EN4 (Montijo – Vila Boim), 

possibilitando ainda o acesso ao IP2 (para Portalegre) e à A6. Pela freguesia de Bencatel 

passa directamente a EN254, que permite a ligação directa à vila de Redondo e, 

consequentemente, à cidade de Évora. Esta mesma EN254 é a coluna dorsal de toda a 

estrutura viária que suporta parte do núcleo extractivo da Vigária, da Lagoa e Barro 

Branco/Mouro, permitindo assim o acesso às pedreiras sitas na UNOR2 e UNOR 3. 

É importante ainda referir a existência da Variante à EN255 (Borba – Alandroal), que trouxe 

uma maior centralidade ao concelho, através da ligação directa à EN4, pelo que os veículos 

pesados para se deslocarem de Bencatel para Borba ou em direcção à auto-estrada, não lhe é 

permitido atravessar Vila Viçosa nem Borba. Esta variante permite também o acesso directo à 

EN nº 4 e Auto-estrada A6 e em Estremoz, ao IP2. 

NNNN    
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Saliente-se o facto da UNOR4 se articular facilmente com a zona envolvente. Permite o acesso 

à UNOR3 e UNOR2 que é só atravessar EN254. 

Assim, a proximidade e facilidade no acesso da EN 254, EN 255, da EN 4 e especialmente da 

Auto-estrada A6 – E90 conferem a esta pedreira uma situação privilegiada no que diz respeito 

aos acessos da exploração e expedição da produção. 

Como já mencionado anteriormente, o acesso à pedreira é feito através da EN254 (Vila Viçosa 

- Évora), aproximadamente ao Km 4, toma-se o caminho municipal de acesso ao núcleo da 

Lagoa, conhecido também por estrada da Lagoa, vicinal à estrada nacional, percorrendo uma 

distância de cerca de 50 m (Figura 4.13.2). 

No que se refere ao estado de conservação das vias de acesso à pedreira, verifica-se que 

estas são em terra batida, com declive pouco acentuado que permitem o trânsito de todo o 

equipamento móvel em óptimas condições de segurança (Figuras 4.13.3 e 4.13.4).  

Os acessos serão regados sempre que se considere necessário (em dias secos e ventosos, 

maioritariamente na época estival), de modo a impedir a formação de poeiras provocada pela 

circulação normal do equipamento móvel.  
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Figura 4.13.2. Vias de acesso à freguesia de Bencatel e à pedreira em estudo (Fonte: 

www.viamichelin.com.). 

 

Pedreira 
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Figuras 4.13.3. e 4.14.4 – Aspecto geral dos acessos existentes na pedreira (Fonte: Zephyros). 

 

4.13.2. FLUXOS DE TRÁFEGO 

O concelho de Vila Viçosa caracteriza-se por significativos fluxos de tráfego, essencialmente 

relacionados com o forte tecido empresarial existente, proveniente na sua maioria da indústria 

dos mármores. Daí a existência de grande movimentação de veículos pesados nas estradas 

que servem o município. De facto, as actividades industriais, para além da mobilização de 

veículos gerados pela agricultura e comércio, são um dos mais importantes geradores de 

tráfego de pesados no município de Vila Viçosa.  

A nível local, nomeadamente na estrada EN 254 que serve directamente a Pedreira “El Rei n.º 

2” + futura ampliação (sendo também de considerar o núcleo extractivo onde a pedreira se 

insere Lagoa mais os núcleos adjacentes, Mouro e Vigária), e que permite o acesso a Vila 
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Viçosa e Borba (pela variante) pode afirmar-se que a existência de um enorme núcleo de 

extracção contribui de forma muito marcada para a ocorrência de um grande fluxo de tráfego, 

relacionado nomeadamente com a entrada e saída de materiais necessários e provenientes do 

normal funcionamento das explorações. 

Assim, no sentido de obter uma ideia, maximizada, sobre o fluxo de tráfego derivado da 

reactivação e ampliação pedreira “El Rei n.º 2”, utilizou-se como indicador o potencial número 

máximo de camiões (em valores médios) que serão necessários para transportar para fora da 

pedreira toda a matéria-prima extraída e calculada no Plano de Lavra.  

 

Deste modo, considerando: 

� 22 dias úteis de trabalho, por mês; 

� 11 meses por ano;  

� capacidade standard de 24 ton/camião; 

� 1 m3 de reservas comerciais de mármore correspondem a 2,7 toneladas de rochas; 

 
O número de camiões por dia pode então ser calculado da seguinte forma: 

 

P = Pm3 x 2,7 ton/m3 

 

N.º de camiões dia = 
diaston

P

22

1

24
×  

 

Assim, considerando estes pressupostos e, com base nas produções médias de blocos, 

estimadas no Plano de Lavra, no sentido de maximizar os potenciais impactes, podem 

apresentar-se as seguintes previsões no que diz respeito ao incremento máximo mensal de 

tráfego: 
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Tabela 4.13.1 – Cálculo dos fluxos de tráfego em resultado da reactivação e ampliação da Pedreira “El 

Rei n.º 2”  

 Exploração 

Previsão temporal da exploração 70 anos 

Volume total de reservas exploráveis 982 374,05 m3 

Volume total de bloco comercial (~20%) 123 860,65 m3 

Peso total de bloco comercial (~20%) 334 423,76 ton 

N.º Camiões por mês ~ 18 cam/mês 

N.º Camiões por semana ~ 4 cam/semana 

N.º Camiões por dia 0,82 cam/dia 

N.º dias para circulação de 1 camião 1,2 dias 

 

Deste modo, tendo em consideração o valor total de reservas exploráveis de 982 374,05 m3, 

com um rendimento médio de 20% e um período de laboração de 11 meses por ano, para um 

total de 70 anos de vida útil, e sabendo que um camião transporta em média 24 toneladas de 

mármore, estima-se que a produção diária de mármore comerciável seja de 19,74 toneladas 

por dia, sendo necessário 1,2 dias para encher um veiculo pesado, que será posteriormente 

colocado em circulação. De um modo geral, estima-se que desta pedreira venham a sair cerca 

de 18 camiões por mês.  

É muito importante referir que estes são valores médios maximizados, onde se considera que 

todo o produto final será vendido a um ritmo constante diário, ou seja, não se tem em 

consideração a colocação do produto em stock e a sua venda “oscilante” ou irregular no 

mercado, ao longo dos 70 anos de vida útil estimados para a pedreira. 

Face ao exposto, a Pedreira “El Rei n.º 2” + ampliação em estudo contribuirá, de acordo com 

os critérios apresentados e com os valores indicados, para um ligeiro acréscimo no tráfego 

rodoviário de veículos pesados na envolvente. 

Em função da variação do sistema produtivo ou do ritmo de extracção, dependente da 

evolução da situação de mercado, poderá ocorrer no futuro uma variação proporcional ao nível 

do fluxo de tráfego. 
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Vila Viçosa 

Borba (pela 
variante) 

Rio de Moinhos 
e Barro Branco 

(Núcleo do 
Mouro) 

Alandroal Redondo 
Évora 

Pedreira “El 
Rei n.º 2” 

Outras direcções 

Principais fluxos de tráfego 

Acesso à pedreira em estudo 

De acordo com a localização da pedreira, e em complemento às figuras já apresentadas, pode 

apresenta-se a Figura 4.13.5, onde se encontram representados os principais acessos à 

pedreira. 

 

 

 

 

Figura 4.13.5. Principiais vias de acesso a serem utilizadas para escoamento do produto final 

proveniente da Pedreira “El Rei n.º 2” (sem escala). 

 

4.13.3. CONCLUSÕES 

As actividades industriais relacionadas com o sector da Pedra Natural são um dos mais 

importantes geradores de tráfego de pesados na freguesia de Bencatel, do concelho de Vila 

Viçosa.  

Tendo em conta que a rede viária já foi construída de forma a receber todo o fluxo de trânsito 

oriundo das pedreiras existentes e futuras, criando-se alternativas para o tráfego pesado, e 

1 km 
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assim não incomodar os aglomerados populacionais. Assim a rede viária é caracterizada pelas 

óptimas condições e que permitem o aumento do tráfego.  

Os cerca de 65 km que separam Espanha e a boa ligação rodoviária ao litoral conferem a este 

concelho alentejano uma localização de privilégio, com influência decisiva nas desenvolvidas 

actividades desenvolvidas, como o caso da indústria extractiva. 
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4.14. ASPECTOS SÓCIO-ECONÓMICOS 

4.14.1. ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO 

A Pedreira “El Rei n.º 2” e futura ampliação situam-se na freguesia de Bencatel, do concelho de 

Vila Viçosa. 

O Concelho de Vila Viçosa situa-se na zona Sul do País, mais concretamente no Distrito de 

Évora pertencendo à Sub-Região do Alentejo Central. Confronta a Noroeste com o concelho de 

Borba, a Sul com o concelho de Alandroal, a Nascente com Elvas e a Poente com o concelho 

do Redondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14.1 – Enquadramento geográfico do concelho de Vila Viçosa e da freguesia de Bencatel. 

Pedreira “El Rei n.º 2”  
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Figura 4.14.2 – Limites administrativos da freguesia de Bencatel, com a localização aproximada do local 

da pedreira (Fonte: Instituto Geográfico do Exercito, http://www.igeoe.pt). 
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O concelho tem 194,4 km2, distribuídos por cinco freguesias da seguinte forma: 

 

Tabela 4.14.1 – Distribuição da área do concelho por freguesia (Fonte: PDM de Vila Viçosa). 

Freguesias Área (km2) 

Vila Viçosa  

Conceição  17.8 

S. Bartolomeu 0.2 

Pardais (rural) 32.8 

Bencatel (rural) 36.3 

Ciladas (rural) 107.3 

    

4.14.2. POPULAÇÃO RESIDENTE 

O concelho de Vila Viçosa tem registado um decréscimo no número de habitantes, desde a 

década de 1960, com um ligeiro aumento entre a década de 80 e de 90. 

A evolução da população caracteriza-se por três períodos. De 1801 a 1960, registou-se um 

crescimento da população. A partir da década de 60, o número de habitantes começou a 

baixar, até ao início da década de 80. A partir de 1981 até 1991, houve um ligeiro aumento da 

população (resultado do grande “Boom” dos mármores), no entanto a partir da década de 90 o 

número de habitantes começou novamente a diminuir, situação que ainda se verifica 

actualmente (Tabela 4.14.2).  

 

Tabela 4.14.2 – Variação da população no concelho de Vila Viçosa, desde 1801 (Fonte: Wikipédia). 

 

População do concelho de Vila Viçosa (1801 – 2004) 

1801 1849 1900 1930 1960 1981 1991 2001 2004 

5697 5821 7163 8444 9974 8546 9068 8871 8745 

 

Efectivamente, o concelho de Vila Viçosa tem sofrido um processo de despovoamento nas 

últimas décadas, aliás como toda a região. Esta oscilação da população está sempre 

directamente relacionada com a actividade líder da região, extracção e transformação dos 
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mármores. Não obstante, este despovoamento tem sido menor que nos concelhos vizinhos e 

no distrito em geral, devido à dinâmica económica e social do concelho.  

Este cenário está concordante com um estudo efectuado sobre a evolução da população entre 

1981 e 2001, que refere que para a zona em estudo (concelho de Vila Viçosa) houve um ligeiro 

aumento no numero de habitantes em 1991, sendo que a partir dai, a população diminuiu até 

2001 (Figura 4.14.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14.3 – Evolução da população entre 1981 e 2001 (Fonte: SNIG – Atlas de Portugal online). 

 

Actualmente, no concelho de Vila Viçosa registam-se 8 871 habitantes (dados dos CENSOS 

2001), tendo tido um decréscimo de crescimento de residentes de apenas 197 indivíduos, que 

corresponde a 2.2% durante o período de 1991/2001.  

Este facto pode ser justificado com a localização geográfica do concelho de Vila Viçosa, uma 

vez que se situa em pleno Alto Alentejo, numa região que tem vindo a passar por processos de 

Concelho de 
Vila Viçosa 
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desertificação elevados e poucas oportunidades de empregabilidade e estabilidade económica 

por parte dos seus habitantes. 

 

Tabela 4.14.3 – Evolução da população residente (Fonte: CENSOS 2001). 

Ano 1991 2001 Total Homens 
2001 

Total Mulheres 
2001 

População 9 068 8 871 4 359 4 512 

 

A população divide-se pelas várias freguesias do concelho da seguinte forma: 

 

Tabela 4.14.4 – Distribuição dos Habitantes por Freguesia (Fonte: CENSOS 2001). 

Freguesias N.º habitantes % do total do Concelho 

Conceição 4 364 49.2 

Bencatel 1 720 19.4 

S. Bartolomeu 1 078 12.1 

Ciladas 1 150 13.0 

Pardais 559 6.3 

 

Após análise da Tabela 4.14.4, verifica-se que Conceição é a freguesia que apresenta o maior 

número de habitantes, havendo por isso um processo de concentração na sede de concelho. 

Em seguida, vem Bencatel com cerca de 19.4% da população total do Concelho. 

 
O Crescimento Efectivo é negativo, mas em contrapartida o Crescimento Natural é positivo, 

uma vez que a taxa de Natalidade é sempre superior à Mortalidade. 

 

4.14.2.1. ESTRUTURA ETÁRIA DA POPULAÇÃO 

O fenómeno emigração contribui não só para o decréscimo da população jovem, mas também 

para o envelhecimento da estrutura etária da população. 

Feita uma análise das Pirâmides Etárias elaboradas em 1991 e 2001, verifica-se um 

alargamento no topo da pirâmide (aumento da proporção de idosos) e uma retracção da sua 

base (diminuição da proporção de jovens). 
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Tabela 4.14.5 – Estrutura etária da população (Fonte: CENSOS 2001). 

 Faixa etária 

Ano 0 – 14 anos 15 – 64 anos >65 anos 

Índice de 
envelhecimento (%) 

Índice de 
dependência (%) 

1991 18.9 64.8 16.2 78.9 75.1 

2001 14.4 66.3 19.3 134.3 50.8 

 

De acordo com a Tabela 4.14.5, verifica-se que houve uma diminuição na percentagem de 

jovens (4.5%) e um aumento da taxa de idosos (3.1%) em relação a 1991. 

A população de Vila Viçosa encontra-se actualmente a envelhecer, facto este reforçado com a 

existência de um índice de envelhecimento elevado (134,3%). 

 

4.14.2.2. DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA 

Quanto à distribuição da população por faixa etária, em cada freguesia, constatou-se que 

Conceição é a freguesia que apresenta maior percentagem de população jovem e de activos 

do Concelho e S. Bartolomeu a que possui maior percentagem de idosos bem como o índice 

de envelhecimento mais elevado. A freguesia com maior índice de dependência é Pardais com 

cerca de 64.4%. 

O envelhecimento populacional é bastante notável, uma vez que quase todas as freguesias do 

Concelho apresentam um índice de envelhecimento superior a 100%, à excepção da freguesia 

de Conceição. 

 

Tabela 4.14.6. Distribuição da População de Vila Viçosa por Freguesia (Fonte: INE - CENSOS 01). 

Freguesia 

Jovens 

0-14 anos 

 (%) 

Activos 

15-64 anos  

(%) 

Idosos 

65 e + anos 

 (%) 

Índice 
Envelhecimento 

(%) 

Índice 

Dependência 

(%) 

Bencatel 12.4 66.8 20.8 168.0 49.7 

Ciladas 14.5 62.7 22.8 156.9 59.5 

Conceição 15.5 69.0 15.5 99.9 44.9 

Pardais 14.5 60.8 24.7 170.4 64.4 

S. Bartolomeu 12.8 61.2 26.0 202.9 63.4 
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4.14.3. OCUPAÇÃO DO ESPAÇO 

4.14.3.1. DENSIDADE POPULACIONAL 

No que diz respeito à estrutura do povoamento do concelho, a distribuição da população por 

lugares deu origem a um povoamento concentrado, típico da região do Alentejo. Desde 1960 

que é visível uma concentração da população nos lugares de maior dimensão, provocado pela 

diminuição dos lugares de menor dimensão, não só em termos do número de lugares mas 

também no que respeita ao efectivo populacional. 

Assim, de 15 sítios em 1960 passou-se para 6 em 1981; em 1960, 78.8% dos residentes 

encontravam-se concentrados em 3 lugares, sendo em 1981 este valor de 83.7%. Os outros 3 

lugares abrangiam 5.1% dos residentes, enquanto que 11.2% da população vivia isolada.  

Consequentemente, Vila Viçosa é o concelho do distrito com maior grau de concentração da 

população, pois em 1981 possuía quase 50% dos habitantes a residir na sede de concelho. Em 

1991, os 9068 habitantes existentes no Concelho estão distribuídos em 2 lugares (37.8% da 

população vive em lugares até 1999 habitantes e 55.6% vive em lugares de 5000 até 9999 

habitantes), enquanto que a restante população vive isolada (6,4%). No que diz respeito a 

2001, e tal como aconteceu em 1991, os 8871 habitantes existentes no Concelho estavam 

distribuídos em 2 tipos de lugares (sendo que 36.3% vivia em lugares até 1999 habitantes e 

60.4% em lugares 5000 até 9999 habitantes) e os restantes 3.4% da população vive em locais 

isolados. 

De acordo com os CENSOS 2001 o número de habitantes por área no Concelho de Vila Viçosa 

é de 45.6 hab/km2. São Bartolomeu é a freguesia com maior número de habitantes por área 

(devido principalmente ao facto de possui uma área muito pequena), enquanto que Ciladas 

evidencia a menor densidade populacional. 

 

Tabela 4.14.7 – Densidade Populacional por freguesia (Fonte: CENSOS 2001). 

Freguesias Habitantes por km2 

Bencatel 47,6 

Ciladas 10,7 

Conceição 133,0 

Pardais 31,0 

S. Bartolomeu 5360,6 
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4.14.4. ESTRUTURA ECONÓMICA 

O concelho de Vila Viçosa é fortemente marcado pelo sector da actividade que está associado 

às rochas ornamentais, nomeadamente pela proliferação em larga escala das infra-estruturas 

associadas, como são as pedreiras e as transformadoras (empregando a uma grande parte 

das pessoas activas do concelho). Concretamente, em Bencatel, onde a pedreira se localiza, é 

o sector da Pedra Natural que emprega um maior número de habitantes desta freguesia, 

podendo-se destacar a elevada importância desta indústria para o desenvolvimento e 

dinamização desta zona do concelho de Vila Viçosa. 

Porém, realce-se que o tecido económico de Vila Viçosa é movido com outros sectores, pois as 

actividades económicas predominantes são muito vastas. O segundo sector económico mais 

importante do concelho é o turismo, recebendo Vila Viçosa anualmente cerca de 100.000 

turistas. A agro-pecuária é ainda uma importante fonte de receitas para o concelho. 

 

4.14.4.1. ESTRUTURA DA POPULAÇÃO ACTIVA 

Em 2001, o concelho de Vila Viçosa possui 8871 habitantes, 66.3% dos quais pertencem à 

população activa, apresentando assim uma taxa de actividade de 48.6%. 

 

4.14.4.1.1. POPULAÇÃO ACTIVA E TAXAS DE ACTIVIDADE  

Nesta última década ocorreu um aumento da população activa em 220 indivíduos, bem como 

uma subida na taxa de actividade de cerca de 3.5%, relativamente aos CENSOS 91. 

 

Tabela 4.14.8 – População Activa e Taxas de Actividade (Fonte: CENSOS 2001). 

Ano 
População activa 

total 
Taxa de actividade 

total 

1991 4089 45.1 

2001 4309 48.6 

 

 

4.14.4.1.2. TAXA DE POPULAÇÃO ACTIVA COM PROFISSÃO SEGUNDO O SECTOR DE ACTIVIDADE 

Tal como se verificou em 1991, no ano de 2001 o sector secundário era o sector que 

empregava um maior número de habitantes do Concelho de Vila Viçosa, com 

aproximadamente 40.9%, seguido do sector terciário com cerca de 36.7% e por último o sector 
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primário com 22.4%. Dos 874 habitantes afectos ao sector primário 14.7% encontra-se afecto à 

extracção de rocha. 

 

Tabela 4.14.9 – População Activa com profissão por sector actividade (Fonte: CENSOS 2001) 

Ano Sector Primário (%)  Sector Secundário (%) Sector Terciário (%) 

1991 14.2 43.0 41.1 

2001 22.4 40.9 36.7 

 

4.14.4.1.3. POPULAÇÃO ACTIVA COM PROFISSÃO SEGUNDO A SITUAÇÃO NA PROFISSÃO 

No ano de 2001, os trabalhadores por conta de outrem ocupavam cerca de 82.4% do total de 

activos. Por outro lado, tanto os patrões como os trabalhadores por conta própria ocupavam 

10.2% e 6% respectivamente, tendo os primeiros mais importância na actividade extractiva de 

mármore, construção civil e comércio e os segundos na construção civil e no comércio. 

 

Tabela 4.14.10 – População Activa com profissão segundo a situação na profissão no concelho de Vila 

Viçosa (Fonte: CENSOS 2001). 

Ano Patrão 
Trab. Conta 

Própria 
Trab. Familiar 

não remunerado 
Trab. Conta 

outrem 
Outras 

situações 

2001 10.2 6.0 0.4 82.4 1.0 

 

 

4.14.4.1.4. TAXA DE DESEMPREGO 

Em 1991 aproximadamente 8.6% da população activa estava desempregada, sendo cerca de 

19.3% destes desempregados pertencentes ao sexo feminino, enquanto que quase todos os 

homens no activo estavam empregados. Da população activa desempregada e à procura do 

primeiro emprego, 10.2% são mulheres. 

No ano de 2001, ocorre uma diminuição da taxa de desemprego em relação à década de 90, 

passando de 8.6 para 5.2%. No entanto, o desemprego continua a afectar a população 

feminina, pois embora a taxa de desemprego nesta população tenha diminuído, ela continua 

superior à taxa de desemprego da população masculina, sendo de cerca de 9.8%. Da 

população activa desempregada e à procura do primeiro emprego 85.7% são mulheres. 
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Tabela 4.14.11 – Taxas de desemprego para o concelho de Vila Viçosa nos anos de 1991 e 2001 (Fonte: 

CENSOS 2001). 

Ano Tx desemprego HM (%) Tx desemprego H (%) Tx desemprego M (%) 

1991 8.6 2.3 19.3 

2001 5.2 1.8 9.8 

 

4.14.4.1.4. HABILITAÇÕES LITERÁRIAS 

 
Tabela 4.14.12 – Habilitações Literárias (Fonte: CENSOS 2001). 

Grau de Escolaridade População Total (%) Homens (%) Mulheres (%) 

Não sabe ler nem escrever 18.2 7.6 10.6 

1.º Ciclo Ensino Básico 35.5 17.4 18.1 

2.º Ciclo Ensino Básico 11.5 6.5 5 

3.º Ciclo Ensino Básico 10.3 5.7 4.6 

Ensino Secundário 16.9 8.5 8.4 

Ensino Médio 0.4 0.2 0.2 

Ensino Superior 7.2 3.3 3.9 

 
O nível de instrução da população é baixo, apresentando uma taxa de analfabetismo de cerca 

de 13,8%, onde 18.2% da população não sabe ler nem escrever. Verifica-se que cerca de 

57.3% tinha o 1.º, 2.º e 3.º ciclos completos e que 7.6% tinha um nível de instrução 

médio/superior. 

 

4.14.4.2. ESTRUTURA ECONÓMICA E ESTRUTURA SOCIAL  

Existem diferenças entre a chamada estrutura social (que corresponde aos valores da 

população activa residente) e a estrutura económica ou de desemprego (que corresponde à 

estrutura social corrigida com os valores dos movimentos pendulares). 

O número de activos em Vila Viçosa era em 2001 de 4.309, conferindo ao concelho um 

carácter de importante pólo empregador da região.  
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4.14.5. A IMPORTÂNCIA DA INDÚSTRIA EXTRACTIVA NA SOCIO-ECONOMIA  

A exploração e a transformação destes recursos, pela mão-de-obra e especialização 

envolvidas, constituem pólos de desenvolvimento às escalas local, regional e nacional. 

 

De acordo com os dados fornecidos pelo INETI – Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia 

e Inovação, sobre um estudo denominado “Indústria Extractiva (Edição Especial 2000)”, 

segundo o panorama nacional para o subsector de pedreiras, onde se incluem as rochas 

ornamentais e as rochas industriais, tem-se registado um significativo ritmo de crescimento. 

Este crescimento elevado deve-se ao aumento de competitividade das empresas, 

consequência da valorização interna dos produtos comercializados, a uma melhoria dos 

padrões de qualidade e a uma maior agressividade nos mercados externos.  

 

Analisando a Figura 4.14.4 (Incidência Regional da Indústria Extractiva em 1998), constata-se 

que a Região Alentejo é o maior centro produtor de rochas ornamentais em termos 

económicos), onde se localiza a zona de mármore ornamental mais importante do País, apesar 

da existência de outras zonas do país com um maior número de pedreiras (o caso de Lisboa e 

Vale do Tejo e ainda do Algarve). 

As restantes figuras (Figura 4.14.5, 4.14.6 e 4.14.7) mostram igualmente o elevado número de 

estabelecimentos, produção e evolução da indústria extractiva no Alentejo relativamente às 

restantes regiões do País.  

Sublinhe-se somente que em 1998, o Alentejo representava 33,87% do total nacional, tendo as 

restantes regiões as seguintes representações: 

 

Norte: 25,45% Alentejo: 33,87% 

Centro: 18,18% Algarve: 3,30% 

Lisboa e Vale do Tejo: 19,20%  
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Figura 4.14.4 – Incidência Regional da Indústria Extractiva em 1998 (Fonte: INETI, 2000). 
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Estabelecimentos em Actividade 

 
Figura 4.14.5 – Estabelecimentos em actividade nas várias regiões do país (Fonte: INETI, 2000). 

 
 

Valor de Produção 

 
FFigura 4.14.6 – Valor de produção nas várias regiões do país (Fonte: INETI, 2000). 
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Evolução do Valor da Indústria Extractiva 

 
Figura 4.14.7 – Evolução do valor da indústria extractiva nas várias regiões do país (Fonte: INETI, 2000). 

 

Assim, segundo os dados fornecidos online pelo INETI, sobre a “Evolução do Valor da Indústria 

Extractiva na Região do Alentejo”, é na Região Alentejo que o subsector de pedreiras 

apresenta maior expressão em termos de valor de produção, com cerca de 28 363 milhares de 

contos em 1998 (cerca de 5 686 271 mil euros), correspondendo a 28% do valor global de 

produção de pedreiras do País, e a 54% do total da indústria extractiva desta Região. 

A importância do subsector de pedreiras nesta Região deve-se à localização da maior jazida 

portuguesa de calcários cristalinos, na faixa Estremoz-Borba-Vila Viçosa, onde são extraídos 

mármores de reputação nacional e internacional, salientando-se os mármores de coloração 

rosada, creme ou branca, de denominação comercial "Rosa Aurora", "Rosa Borba", "Rosa 

Portugal", “Rosa de Estremoz”, "Branco de Estremoz" e "Creme". Com menor relevo, 

mencionam-se as zonas de produção de Viana do Alentejo e Trigaches (Beja), onde se 

exploram mármores de tonalidades esverdeada e acinzentada comercializados, 

respectivamente, como "Verde Viana" e "Cinzento Trigaches" (tal como visível na Figura 

4.14.8). 

 

 

 

 

Evolução do Valor da Produção das Principais Substâncias (103 contos) 
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Figura 4.14.8 – Evolução do valor da produção dos vários recursos na Região Alentejo (Fonte: INETI, 

2000). 

 

No Alentejo, a maioria das pedreiras dedica-se à exploração de rochas ornamentais. De um 

modo geral, no Alentejo a produção é proveniente de 263 pedreiras, correspondendo 89% a 

rochas ornamentais e 11% a rochas industriais.  

De toda a região Alentejo, é no Alentejo Central que a implantação de pedreiras assume maior 

relevo, especialmente nos concelhos de Estremoz, Borba e Vila Viçosa. De facto, a 

denominada Zona dos Mármores, sub-região que agrupa os municípios de Alandroal, Borba, 

Estremoz e Vila Viçosa, é responsável por um sector importante das exportações nacionais. 

Nesta área existem mais de duas centenas de unidades extractivas licenciadas. 

Este elevado número de exportações no Alto Alentejo deve-se fundamentalmente ao facto da 

área de Estremoz – Borba – Vila Viçosa ser excepcionalmente rica em mármores das 

variedades mundialmente mais procuradas. Estas massas minerais constituem uma apreciável 

fonte de divisas, não só pela exportação daquela valiosa matéria-prima, como principalmente 

pela exportação dos produtos já transformados em unidades industriais, não só estabelecidas 

na área, mas também em diversos pontos do território nacional. 

 

Sendo o Alentejo a região com maior importância no sector da indústria extractiva em Portugal, 

é também aqui que existe um maior número de trabalhadores na extracção de rochas (3184 

operários e encarregados), totalizando 39% dos efectivos do País. Destes, 95% pertencem à 
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indústria extractiva de rochas ornamentais e apenas 5% à indústria extractiva de rochas 

industriais. 

 

Pedreiras Activas e Volume de Emprego 

 
Figura 4.14.9 – Pedreiras activas e volume de emprego na Região Alentejo (Fonte: INETI, 2000). 

 

Tabela 4.14.13 – Caracterização síntese das pedreiras na Região Alentejo (Fonte: INETI, 2000) 

Indicadores (1998) Região Alentejo Continente 
Região Alentejo/Continente 

(%) 

Pedreiras Activas Número 263 1 100 23.9 

Volume de Emprego Número 3 184 8 275 38.5 

Produção 103 Toneladas 6 297 92 544 6.8 

 

De facto, a actividade das pedreiras origina um constante movimento de pessoas, 

equipamentos, materiais e, inevitavelmente, investimentos, o que se traduz em mais-valias 

para a região em que estas estarão localizadas. 

O sector da construção civil e obras públicas é o principal utilizador das produções 

provenientes da indústria extractiva de pedras naturais. Como este sector tem vindo a crescer 

significativamente e a tornar-se um dos principais pilares do desenvolvimento económico na 

Região Alentejo, também é beneficiado o Sector da Pedra Natural, com uma maior procura de 

rochas ornamentais e industriais para a construção civil. 

Em termos distritais, de acordo com a Base de Dados do INETI, o distrito de Évora possui 315 

pedreiras activas, representando 8,82% do panorama nacional. Só no concelho de Vila Viçosa 

existem 157 pedreiras activas, o que representa 4,39 % desta indústria, sendo o terceiro 

concelho com maior número de pedreiras em Portugal. 
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No concelho de Vila Viçosa, como já mencionado anteriormente, para 8871 habitantes do 

concelho, verifica-se uma taxa de actividade para 4309 habitantes (48,6%), sendo que o 

grande número de trabalhadores regista-se na actividade extractiva de mármore, construção 

civil e comércio. 

Refira-se ainda que o Núcleo da Lagoa (Bencatel/Pardais) é uma zona muito importante para o 

desenvolvimento do Anticlinal em termos de indústria extractiva e, consequentemente, 

transformadora. 

 

4.14.4.2. IMPORTÂNCIA DA PEDREIRA NO CONTEXTO DA BASE ECONÓMICA DO CONCELHO DE 

VILA VIÇOSA E FREGUESIA DE BENCATEL 

A empresa EZEQUIEL FRANCISCO ALVES, LDA. iniciou a sua actividade em 1989 na indústria e 

comercialização de mármores. Trata-se de uma empresa de verticalidade, com várias pedreiras 

e transformadoras, empregando um significativo número de trabalhadores, sendo eles 

maioritariamente oriundos do concelho de Vila Viçosa e, especificamente, da freguesia de 

Bencatel. 

Actualmente, a empresa possui uma pedreira localizada na Herdade de El’Rei, freguesia de 

Bencatel, a partir da qual procede à extracção dos famosos mármores brancos, cremes e 

essencialmente rosas de Portugal, para comercialização de chapa serrada e ladrilhos. 

A decisão de continuar o investimento neste concelho, por parte da empresa, prendeu-se, em 

primeiro lugar, com a existência de importantes jazidas de mármores, com excelentes 

características ornamentais. Em segundo lugar, a freguesia de Bencatel encontra-se numa boa 

localização estratégica no contexto regional, como visível anteriormente, permitindo o 

escoamento do produto final por todo o país, pelo que a ampliação desta pedreira torna-se um 

projecto bastante viável. 

Actualmente, a Pedreira “El Rei n.º 2” e a respectiva ampliação (e consequente continuação da 

actividade das pedreiras já existentes, que serão alvo de fusão) permitirá à empresa o 

prolongamento na exploração de um mármore de cor creme e creme rosado, para fins 

ornamentais, que irá destinar-se essencialmente à produção de blocos (para a indústria 

transformadora de rochas ornamentais) para comercialização quer no mercado nacional quer 

no mercado externo.  

A crescente procura no mercado desta rocha ornamental afigura-se como um factor da 

viabilidade desta empresa no concelho de Vila Viçosa e, consequentemente, na diversificação 

e fortalecimento da base económica local. 
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Assim, com a ampliação da área desta pedreira será possível criar 9 postos de trabalho (dos 

quais apenas um será a tempo parcial). Se a procura de mercado assim o exigir, existirão 

condições para aumentar o emprego, dando sempre oportunidades aos habitantes da freguesia 

de Bencatel. 

Além do mais, a exploração de mármore neste local possibilitará à empresa comercializar 

outras tonalidades de mármore (de que até ao momento não dispunha) no mercado nacional e 

internacional. 

No que se refere à afectação das populações mais próximas, entre as localidades envolventes 

ao projecto a que se situará a maior distância é Bencatel que, considerando os dados 

populacionais fornecidos pelos CENSOS 2001, terá aproximadamente 1720 habitantes. 

A distância da pedreira à localidade de Bencatel, em linha recta, deverá rondar os 600m.  

Não obstante, todas as localidades envolventes se encontram a distâncias consideráveis para 

os impactes não serem significativos. 

 
 

 
Figura 4.14.10 – Excerto da Carta Militar com localização da Pedreira e da distância aos principais 

aglomerados populacionais. 

Assim, fazendo uma breve previsão na evolução da situação de referência na ausência do 

projecto, se o licenciamento da ampliação desta pedreira não for conseguido, a sócio-economia 

1 km 
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local e regional no futuro seriam francamente penalizadas. E não se entenderia uma vez que o 

local está vocacionado e protegido para receber este tipo de actividade. 

 

4.14.6. PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

� De 1991 para 2001, registou-se uma pequena diminuição no número de habitantes, na 

ordem dos 2,72%; 

� A estrutura etária revela uma diminuição da percentagem de jovens e um aumento de 

percentagem de idosos. O índice de envelhecimento registado é também bastante 

elevado; 

� Em 2001, 13.8% dos residentes do concelho eram analfabetos; 

� O Sector Secundário ocupava, em 2001, 40.9% dos activos, seguido do Sector Terciário 

com 36.7% e do Sector Primário com 22.4%; 

� O sector das rochas apresenta-se como um dos principais empregadores do concelho, 

com várias potencialidades ao nível do desenvolvimento de actividades económicas 

paralelas; 

� A população activa de Vila Viçosa aumentou cerca de 2.2% no período de 1991-2001, 

situação que se deveu principalmente á grande procura dos mármores portugueses; 

� É o principal sector de actividade; 

� A exploração de mármore, pela mão-de-obra e especialização envolvidas, constitui um 

pólo de desenvolvimento às escalas local, regional e nacional. Especificamente, o sector 

da Pedra Natural emprega um significativo número de habitantes da freguesia de 

Bencatel, pelo que se verifica a elevada importância desta indústria para o 

desenvolvimento e dinamização desta zona do concelho de Vila Viçosa. 
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4.15. PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO E ARQUEOLÓGICO 

A preservação do património arquitectónico e arqueológico existente é muito importante e de 

interesse público, uma vez que são estas “relíquias” do passado que fornecem inúmeras 

informações sobre os antepassados. 

O descritor referente ao património arquitectónico e arqueológico foi analisado de acordo com 

as normas definidas no Decreto-Lei n.º 270/99, de 15 de Julho, que aprova o regulamento de 

trabalhos arqueológicos e procura acautelar a salvaguarda e estudo do património 

arqueológico ameaçado por intervenções humanas de diversa natureza e dimensão, como o 

caso concreto da indústria extractiva. 

 

4.15.1. INTEGRAÇÃO HISTÓRICO-ADMINISTRATIVA DO CONCELHO DE VILA VIÇOSA 

O local de implantação da actual Vila Viçosa terá sido ocupado por diversos povos até à sua 

romanização. É do período romano que datam quase integralmente os vestígios arqueológicos 

desses tempos. O centro da antiga aldeia romana seria ao redor do Poço do Alandroal, tendo 

sido o centro do aglomerado populacional existente até ao século XIII. Após o domínio romano, 

sobreveio a presença árabe, de 715 até 1217. Nesse ano, a aldeia é tomada aos mouros pelos 

cavaleiros de Avis, durante o reinado de D. Sancho II. Até 1267, é a Ordem de Avis quem 

administra estas terras.  

Em 1270, o rei D. Afonso III concede carta de foral a Vila Viçosa, que passa a constituir 

concelho. Os primeiros povoadores de Vila Viçosa já ali se tinham estabelecido. Depois, aí 

afluem moradores provenientes dos concelhos limítrofes anteriormente criados, atraídos pelo 

vasto conjunto de isenções e privilégios de que podiam desfrutar em Vila Viçosa, bem como 

pela fertilidade dos seus solos. 

No reinado de D. Dinis, Vila Viçosa era um pequeno aglomerado populacional, mas o burgo 

fortificado do castelo traz a segurança defensiva necessária para o seu desenvolvimento 

urbano. A partir do século XIV, dentro do seu Castelo dionisino foi-se adensando a população 

calipolense que, progressivamente, transpôs as muralhas e o baluarte da vila.  

A carta de foral de Vila Viçosa é, em 1512, reformulada por D. Manuel I, para uma 

reorganização administrativa e melhor estruturação da vida económica.  

Vila Viçosa passou a pertença da Casa de Bragança em 1461, tendo-se aqui estabelecido o 

centro dourado do poder dos Duques de Bragança, que trouxe inúmeras vantagens para o 

desenvolvimento da vila, pois atraiu, ao longo de dois séculos, um número elevado de 

funcionários da casa ducal, com suas famílias, e um importante afluxo de rendimentos 
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provenientes do seu vastíssimo património espalhado por todo o país. Isso originou um 

desenvolvimento económico e umas características sócio-culturais únicas, possibilitando 

também a construção de conventos e de edifícios nobres.  

A partir do ano de 1502, com o início da construção do Paço Ducal, e a subsequente mudança 

de residência do Duque D. Jaime, desenvolve-se uma importante fase construtiva, ao gosto 

renascentista. A instalação da Casa de Bragança no Paço Ducal implicou a saída dos nobres 

da Alcáçova do Castelo, que fixaram a sua residência perto do Paço. Este facto influenciou a 

formação de quarteirões de grandes dimensões, ocupados pelas casas dos nobres e 

respectivos jardins. É clara a influência do Paço Ducal na expansão da vila.  

 

4.15.2. PATRIMÓNIO INVENTARIADO PARA O CONCELHO DE VILA VIÇOSA 

Vila Viçosa possui várias igrejas e conventos, salientando: Convento dos Agostinhos e sua 

Igreja, Panteão dos Duques, Panteão das Duquesas, Convento das Chagas, Igreja de Santa 

Cruz, Convento da Esperança, igreja da Lapa, Igreja de Nossa Senhora da Conceição, 

Convento das Chagas. 

O Palácio Ducal, exemplar único de arquitectura maneirista, possui uma fachada revestida com 

o melhor mármore da região, o rosa dourado. O seu interior é opulento.  

Sendo o Concelho de Vila Viçosa rico em vários elementos patrimoniais classificados, a sua 

listagem neste estudo seria muito extensa. Saliente-se porém que o Instituto Português do 

Património Arquitectónico regista em Vila Viçosa 6 monumentos nacionais, 5 imóveis de 

interesse público, 1 imóvel de interesse municipal e 5 imóveis em vias de classificação. 

 

4.15.3. ÁREA DO LOCAL EM ESTUDO 

De acordo com o “Relatório sobre a Avaliação do Descritor Património Arqueológico, 

Arquitectónico e Etnológico” efectuado pela empresa ZEPHYROS, no decurso do trabalho de 

campo efectuado (que consistiu na prospecção arqueológica sistemática da “área de 

incidência”, ou seja, no espaço a licenciar), não se identificaram quaisquer ocorrências de 

interesse patrimonial ou arqueológico, na área de incidência do projecto. 

De facto, para a fase de exploração projectada, a pesquisa documental e a prospecção 

arqueológica realizadas, no âmbito da caracterização da situação de referência, não revelaram 

qualquer ocorrência patrimonial ou arqueológica, na área de intervenção, passível de sofrer 

impactes directos negativos, em consequência da exploração da supra mencionada pedreira. 
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4.16. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

O Ordenamento do Território tem um papel fundamental a desempenhar, enquanto instrumento 

de gestão do ambiente. Só assim é possível conduzir a um processo de desenvolvimento 

equilibrado e sustentado, tendo em consideração a correcta exploração de recursos naturais, 

dando particular atenção à distribuição das classes de uso do solo. 

Consequentemente, o Ordenamento do Território é, na conjuntura actual, de crucial 

importância no que diz respeito às análises a efectuar aquando da implementação de novos 

projectos a nível regional e municipal. Os Planos à escala regional e infra-regional 

proporcionam instrumentos de gestão do território muito importantes para as autarquias, com 

vista ao correcto ordenamento, pelo que a definição de compatibilidades e incompatibilidades 

entre os novos usos a implementar e os regimes definidos em figuras de ordenamento 

(PROT’s, PDM’s, etc.), se assume como um passo fundamental nos estudos do meio físico, 

como os Estudos de Impacte Ambiental. 

A nível autárquico, refira-se o Plano Director Municipal (PDM). Trata-se de um plano municipal 

de ordenamento do território, de elaboração obrigatória para as autarquias, que abrange todo o 

território municipal e que, com base na estratégia de desenvolvimento local, estabelece a 

estrutura espacial, a classificação do solo, os parâmetros de ocupação, tendo em consideração 

a implantação de equipamentos sociais. Ou seja, constitui uma síntese da estratégia de 

desenvolvimento e ordenamento local de modo continuado. 

 

 

4.16.1. ORDENAMENTO DO LOCAL EM ESTUDO 

A Pedreira “El Rei n.º 2” e respectiva ampliação estão localizadas no interior da Área Cativa da 

Zona dos Mármores (Estremoz – Borba – Vila Viçosa), sendo portanto regida por normas 

específicas e elaboradas de acordo com o contexto industrial existente. 

De acordo com o definido no PROZOM – Plano Regional de Ordenamento da Zona dos 

Mármores (regulado pela Lei n. º 48/98, de 11 de Agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 

de Setembro), a pedreira + ampliação, encontram-se inseridas na Unidade de Ordenamento 4 

(UNOR 4), denominada “Lagoa”. Deste modo, não se verifica a existência de qualquer conflito 

relativo à localização da pedreira e ampliação com as cartas de ordenamento e de 

condicionantes definidas para o local. 

O ordenamento do território específico da Unidade de Ordenamento 4 ainda não foi 

regulamentado, daí o projecto não poder nesta fase seguir directrizes para as quais ainda não 
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existem Planos Pormenor. De facto, como ainda não foi elaborado o Plano de Pormenor para a 

UNOR4, e o PROZOM não possui força de lei para os particulares.  

Apenas o PDM tem carácter vinculativo para todo o território concelho de Vila Viçosa, sendo 

que as figuras de ordenamento e de condicionantes são as únicas de lei para a zona em 

causa. Assim, no que se refere ao PDM de Vila Viçosa, relativamente às figuras relacionadas 

com o ordenamento do território, expresso pelas suas Cartas de Condicionantes e de 

Ordenamento, verifica-se que o local em estudo não interfere com nenhuma área classificada 

em termos naturais (ver Figuras 4.16.1 e 4.16.2), encontrando-se afastado do perímetro urbano 

sem influenciar negativamente a vida dos habitantes mais próximos. 

Assim, atendendo ás figuras de planeamento em causa não é previsível a existência de 

condicionalismos relacionados com o ordenamento do território, pelo que a Pedreira “El Rei n.º 

2” + ampliação encontram-se em conformidade com os instrumentos de gestão territorial 

actualmente em vigor, cujas classificações são as seguintes. 

 

� Planta de Ordenamento:  

De acordo com o PDM de Vila Viçosa, os terrenos para onde se pretende ampliar a 

Pedreira “El Rei n.º 2” estão classificados como “Espaço para indústria extractiva – 

Área de interesse extractivo”, abrangendo três espaços todos salvaguardados para a 

extracção de mármores (Figura 4.16.1): 

- Espaço para indústria extractiva – área de interesse extractivo: Elevado 

interesse/utilização; 

- Espaço para indústria extractiva – área de interesse extractivo: Possível 

interesse/utilização; 

- Espaço para indústria extractiva – área de interesse extractivo: Metavulcanitos 

sobrepostos a mármores. 

 

� Planta de Condicionantes: 

A Planta de Condicionantes do PDM de Vila Viçosa demonstra que a respectiva área de 

alargamento da pedreira “El Rei n.º 2” está classificada como “Protecção de paisagem 

e recursos naturais – Área de reserva para o aproveitamento de Mármores” (Figura 

4.16.2). 
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Figura 4.16.1 – Excerto da planta de ordenamento do PDM 

de Vila Viçosa, para a freguesia de Bencatel. 
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Figura 4.16.2 – Excerto da planta de condicionantes do PDM de Vila Viçosa para a freguesia de 

Bencatel. 
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4.17. EVOLUÇÃO PREVISÍVEL DO AMBIENTE NA AUSÊNCIA DO PROJECTO 

O objectivo principal deste capítulo é perspectivar a evolução do local na ausência do projecto 

em causa, através de uma análise tendencial dos vários descritores analisados, e que tem por 

base a situação actual da área em estudo, ou seja, terreno não explorado localizado numa área 

de elevado uso extractivo. 

A razão principal do presente EIA é identificar/avaliar o projecto que se pretende implementar e 

a respectiva área de influência deste, nas diferentes temáticas ambientais de forma a poder 

fornecer, não só às entidades competentes como também ao proponente, um instrumento de 

trabalho de forma a poder avaliar o interesse ou não deste projecto na área de inserção.  

Partindo do pressuposto que o projecto não seria implementado, a consequência mais óbvia 

ocorreria ao nível da sócio-economia, e nos descritores biofísicos, dado que a área já tem um 

grau de degradação bastante significativo (e sem o projecto o passivo ambiental manter-se-ia 

sem grandes alterações (paisagem industrial abandonada)), e é expectável que a ampliação da 

pedreira venha reabilitar/devolver o espaço á actividade para que está vocacionada (extracção 

de mármore) actividade industrial. A ampliação da pedreira, irá devolver ao espaço a actividade 

para que ele está vocacionado em PDM a extracção de mármore.  

Além do mais, esta pedreira e a respectiva ampliação (em conjunto com todas as existentes 

nos núcleos extractivos de Vigaria e Lagoa) irá concerteza dinamizar o concelho noutras 

actividades paralelas, tais como as indústrias a jusante da indústria extractiva (indústria 

transformadora), serviços, incluindo serviços prestados a empresas, restauração, comércio 

(venda de máquinas e equipamentos), entre outros. É importante sublinhar que existe uma 

grande percentagem da população que depende da indústria extractiva dos mármores da 

região para sua subsistência, pelo que a dinamização da sócio-economia local junto deste 

sector é muito importante. 

Deste modo, a ampliação desta pedreira poderá ser a viragem de um sector de actividade que 

já á algum tempo sofre uma crise profunda e que tem sido responsável por grande parte do 

desemprego que conselho de Vila Viçosa tem sentido.  
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5. IDENTIFICAÇÃO, PREVISÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS E PROPOSTA 

DE MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

5.1. INTRODUÇÃO 

Este capítulo refere-se à identificação, previsão e avaliação dos potenciais impactes ambientais 

ocorrentes sobre os diversos descritores caracterizados na situação de referência. Na 

sequência desta análise são propostas as medidas de minimização que se julgam necessárias 

para evitar, minimizar ou compensar esses efeitos, dando seguimento às indicações do 

Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio (alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de 

Novembro). 

Segundo o referido diploma, impacte ambiental é definido como um conjunto de alterações 

favoráveis e desfavoráveis produzidas em parâmetros ambientais e sociais, num determinado 

período de tempo e numa determinada área (a situação de referência), resultantes da 

realização de um projecto, e comparadas com a situação que ocorreria, nesse período de 

tempo e nessa área, se esse projecto não viesse a ter lugar. 

De um modo geral, podem ser considerados como impactes negativos significativos todos 

aqueles que induzem conflitos com os padrões ecológicos, culturais, religiosos ou de recreio, 

em dada área e nas populações envolvidas, ou com leis, planos ou políticas de protecção de 

ambiente ou de desenvolvimento anteriormente estabelecidos. Por outro lado, um impacte 

positivo é aquele cuja execução do projecto origina modificações favoráveis, beneficiando 

positivamente o local em estudo e/ou a envolvente. 

 

A avaliação dos impactes ambientais identificados é um processo que por si só envolve alguma 

subjectividade, devido essencialmente aos diferentes critérios valorativos que cada indivíduo 

ou comunidade podem atribuir aos diferentes descritores em análise. Tal situação é aplicável à 

identificação e avaliação dos impactes que poderão decorrer com o normal funcionamento da 

pedreira.  

Neste trabalho serão analisados qualitativamente os diversos impactes, negativos e positivos, 

previstos com o projecto em causa. Este tipo de abordagem permitirá, por um lado, uma melhor 

percepção do grau de afectação do impacte sobre os elementos em estudo e por outro lado, a 

possibilidade do decisor entender, de modo mais claro, quais são os critérios utilizados quando 

nos referimos a um determinado impacte. 
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Esta abordagem qualitativa é ainda vantajosa no que respeita à avaliação de impactes que, 

pelas suas características, não podem ser sujeitos a uma valoração simplesmente numérica ou 

económica (como são exemplo o património biológico ou cultural de uma região). 

Dada a inexistência de metodologias directamente aplicadas à identificação e previsão dos 

impactes ambientais, relacionados com a exploração de pedreiras, a abordagem a estas 

questões é feita a partir de especialistas no sector, incidindo nos descritores em questão, com 

um conhecimento real do meio e das práticas envolvidas na exploração mineira de pedreiras, e 

mais concretamente no que se prende com a realização de estudos de cariz ambiental, sejam 

eles estudos de impacte, auditorias ou diagnósticos, entre outros. Estes conhecimentos de 

prática frequente da exploração de pedreiras garantem desde logo uma abordagem coerente 

de acordo com as práticas mineiras, actualmente em vigor, e com as questões ambientais que 

lhe estão associadas, levando por isso a um reconhecimento das melhores formas de 

minimizar e prevenir os impactes ambientais existentes e expectáveis a partir da actividade 

extractiva. 

Para compreender a importância de um determinado impacte é necessário, numa primeira 

fase, proceder à sua caracterização e, seguidamente, atribuir-lhe uma magnitude de 

ocorrência, de acordo com o contexto geral da situação em análise (recorrendo sempre à 

situação de referência), que neste caso se prende com a ampliação de uma pedreira para 

extracção de mármore com fins ornamentais. 

A caracterização dos impactes sobre os diversos descritores será efectuada de acordo com um 

conjunto de critérios que se passam a enunciar9: 

                                                           
9 Adaptado de INSTITUTO GEOLÓGICO y MINERO DE ESPAÑA – “Programa Nacional de Estudios Geoambientales Aplicados a la Mineria”. 
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Positivo – se a acção é benéfica relativamente situação anterior 
Carácter genérico 

Negativo – se a acção é adversa negativa em relação à situação anterior 

 

Directo Tipo de acção 

(relação causa-efeito) Indirecto 

 

Recuperável – quando se podem aplicar medidas correctoras que 
minimizem ou anulem o efeito do impacte 

Recuperação 
Irrecuperável – quando não é possível a aplicação de medidas 
correctoras 

 

Temporal – se só se manifesta durante a actividade 
Projecção no tempo 

Permanente – se perdurar para além do final da actividade 

 

Localizado – se o efeito é pontual 

Projecção no espaço Extensivo – se o efeito se reflecte para além do local de ocorrência num 
espaço mais ou menos extenso 

 

Reversível – se as condições originais reaparecem ao fim de um certo 
tempo 

Reversibilidade 
Irreversível – se a acção dos processos naturais por si só são incapazes 
de recuperar as condições naturais 

 

Compatível – impacte com pouco significado, não sendo necessárias 
medidas correctivas. No caso de impactes compatíveis adversos haverá 
recuperação imediata das condições originais assim que termine a 
acção impactante. 

Moderado – a recuperação das condições originais requer algum tempo 
e é aconselhável a aplicação de medidas correctoras. 

Severo – a magnitude do impacte exige, para a recuperação das 
condições iniciais do meio, a introdução de medidas correctoras. Não 
obstante, a recuperação exige um período de tempo dilatado. 

Magnitude 

(de acordo com o tipo 
de empreendimento e 

com o contexto do 
local onde a acção se 

processa)  

Crítico – a magnitude do impacte é superior ao limite aceitável. Existe 
uma perda permanente na qualidade das condições ambientais, sem 
recuperação possível. É impraticável a introdução de medidas 
correctoras. 
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A actividade de extracção de rochas com fins ornamentais adquire sempre um carácter 

temporário (porém, pode corresponder a períodos longos, dependendo do tempo de via útil 

estimado para a pedreira em estudo), estreitamente relacionado com a disponibilidade do 

recurso a explorar (neste caso, o mármore) e com as condições de mercado.  

Procedeu-se à descriminação de ocorrência dos previsíveis impactes de acordo com as três 

fases consideradas para a implementação das acções relacionadas com a actividade da 

pedreira, designadamente a fase de preparação da área a implementar a pedreira, a fase de 

exploração e a fase de desactivação e recuperação das áreas intervencionadas, ao nível dos 

descritores biofísicos, sócio-económicos, patrimoniais e culturais considerados de maior relevo 

e que, previsivelmente, mais alterações originam ao nível da implementação das acções de 

exploração (Tabela 5.1.1). 

Para a análise dos previsíveis impactes sobre os descritores ambientais, a metodologia 

utilizada teve com base o conhecimento e a experiência pericial (resultante da realização de 

estudos idênticos para a zona) complementado com um rigoroso conhecimento actual. 

 

Faseamento da Exploração Principais Acções 

Limpeza do Terreno (desmatagem, destapação e 

remoção do coberto vegetal ou das terras de cobertura, 

quando existam) 

Utilização dos acessos, já existentes, e criação de novos. Fase de Preparação (FP) 

Armazenamento das terras de cobertura ou materiais 

vegetais 

Exploração da Pedreira (processo de desmonte) 

Beneficiação dos blocos 
Fase de Exploração/Funcionamento 

(FE) 
Stockagem de produto final 

Encerramento/Fecho da exploração 

Recuperação de toda a área intervencionada Fase de Desactivação/Recuperação 

(FD) Implementação integral do Plano Ambiental e de 

Recuperação Paisagística 

Tabela 5.1.1 – Principais acções a realizar na Pedreira “El Rei n.º 2”. 

 

De seguida são identificados e avaliados os principais impactes ambientais, positivos e 

negativos, e apresentadas as principais medidas de minimização que deverão ser adoptadas, 
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segundo cada descritor. Sublinhe-se que as medidas de minimização propostas tiveram em 

conta não só as características biofísicas da área em estudo, mas também as características 

patrimoniais e sócio-económicas, tal como a proximidade e o bem-estar das populações de Vila 

Viçosa, Bencatel e também de Borba. 

Como se trata de EIA para um projecto de ampliação de uma pedreira existente, e licenciada 

na Área Cativa da Zona dos Mármores e que está de acordo com as figuras de ordenamento 

do PDM de Vila Viçosa, onde esta actividade é a principal fonte de rendimento do conselho. Os 

potenciais impactes ambientais negativos estão logo à partida minimizados. 
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5.2. IMPACTES NA GEOLOGIA 

5.2.1. PREVISÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES  

Em termos ambientais, na exploração de um recurso geológico está a criar-se uma situação de 

recuperação irreversível e de magnitude severa, uma vez que este recurso é finito e não 

renovável à escala humana. Como consequência, os impactes mais óbvios e irreversíveis são 

o consumo do mármore (retirado da jazida mineral) e as alterações geomorfológicas, que 

resultam da criação de depressões extensas e profundas. Estas situações iniciam-se logo na 

fase de preparação do terreno, mantendo-se até ao final da fase de exploração. 

Dado que a actividade extractiva ocorre nas fases de preparação, exploração e 

desactivação/recuperação, a análise dos impactes abarcou também as mesmas fases. 

 

5.2.1.1. FASE DE PREPARAÇÃO 

Esta fase compreende a desmatação e a remoção do solo de cobertura, bem como o 

destapamento da rocha explorável e a delimitação da superfície da área de corta, criando 

assim as faces livres para o avanço da exploração. Depois de removidos, estes produtos serão 

armazenados em pargas (conforme o preconizado no Plano de Lavra), para a fase de 

recuperação paisagística. 

Os impactes provocados pela remoção dos solos de cobertura e os solos resultantes da 

alteração do mármore poderão caracterizar-se como: Adversos, Directos, Irrecuperáveis, 

Permanentes, Localizados, Irreversíveis e Severos. 

 

5.2.1.2. FASE DE EXPLORAÇÃO 

Nesta fase, os impactes na geologia estão directamente ligados às duas principais operações 

inerentes à actividade extractiva: 

� Desmonte da massa mineral; 

� Deposição de materiais. 

 

Deste modo, os impactes resultantes do desmonte da massa mineral são negativos, directos, 

irrecuperáveis, permanentes, localizados e significativos, no entanto, mitigáveis se as soluções 

apresentadas no Plano de Pedreira forem cumpridas. 
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5.2.1.3. FASE DE DESACTIVAÇÃO/RECUPERAÇÃO 

Por norma, nesta fase ocorrem impactes positivos, com a implementação das medidas 

apresentadas no PARP para as zonas intervencionadas na fase de exploração.  

Para haver uma eficaz execução do PARP da Pedreira “El Rei n.º 2”, a área será alvo de 

intervenções de várias índoles (movimentações de terras, remoções de restos de rocha, 

limpeza total da área intervencionada, plantações e sementeiras, etc.), de modo a possibilitar 

uma reconversão integral do espaço. 

A implementação integral do PARP permitirá a minimização dos impactes ambientais 

resultantes deste descritor, não se perspectivando a ocorrência de outro tipo de impactes nesta 

fase do projecto. 

 

5.2.2. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

De acordo com os impactes identificados, indica-se a seguinte medida de minimização: 

� Exploração apenas em locais onde se comprove a existência de recurso com valor 

comercial, minimizando a quantidade total de área afectada; 

� Efectuar uma exploração sustentada de forma a evitar uma exploração gananciosa; 

� Implementação e cumprimento integral das medidas constantes no Plano de Pedreira 

(PL e PARP). 

 

É importante ter em consideração que o cumprir das regras estabelecidas nos referidos planos 

será a medida de minimização mais importante no sentido de reduzir ao mínimo os inevitáveis 

impactes sobre a geologia. 
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5.3. IMPACTES NO SOLO 

5.3.1. PREVISÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES  

A ocupação do solo pela instalação da actividade extractiva é sempre temporária, estando 

estreitamente relacionada com a disponibilidade do recurso geológico. Assim, embora os solos 

estejam afectos ao uso industrial durante algum tempo, que neste caso será longo – 70 anos 

(dependendo sempre das reservas existentes e das condições de mercado), eles deverão ser 

alvo de uma reabilitação/valorização, durante e no final das explorações, sendo de considerar 

que todo o processo extractivo irá ser coordenado com a correcta recuperação do local, 

através da elaboração do Plano de Pedreira. Este plano irá devolver ao espaço (tanto quanto 

possível) o uso existente antes do início da actividade extractiva, ou atribuir-lhe uma outra 

função que o venha a beneficiar. 

As modificações do uso do solo constituem a afectação mais directa e primária resultantes das 

acções de desmatação e preparação do terreno que irá permitir o funcionamento da actividade 

extractiva na área da Pedreira “El Rei n.º 2” e ampliação. Esta alteração e substituição de uso é 

total e imediata em toda a área que foi e virá a ser alvo de exploração.  

No que diz respeito à previsão de impactes negativos sobre os solos, originados pela 

actividade extractiva de mármore, podem apontar-se alguns aspectos fundamentais que, pelas 

suas características, são passíveis de ocorrer nas diversas fases de implementação 

(Preparação, Exploração e Desactivação/Recuperação), podendo variar apenas no que diz 

respeito à magnitude.  

É importante ressalvar que a área em estudo está incluída numa “Área Cativa” para a 

exploração de mármores, pelo que os solos estão afectos, em primeira instância, a este uso. 

Consequentemente, os impactes em termos de uso e ocupação de solos irão ser sempre 

compatíveis. No entanto, em termos de características e propriedades dos solos, são de 

esperar alguns impactes inevitáveis, pois a indústria em questão implica uma grande 

movimentação de terras, com importantes alterações topográficas. 

 

5.3.1.1. FASE DE PREPARAÇÃO E DE EXPLORAÇÃO 

Nestas fases, as principais acções estão associadas à destruição da camada superficial do 

solo, com a ocorrência da decapagem, desmatação e remoção total do solo aquando da 

exploração, bem como à destruição do coberto vegetal de acordo com os avanços previstos no 

PL, originando assim grandes extensões de solos expostos às condições climáticas mais 

adversas, bem como aumentando os riscos de erosão.  
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Nestas etapas está prevista a abertura de acessos que permitirão aceder à área de corta. Está 

também inerente à actividade a ocupação do solo pelas instalações de apoio necessárias e 

pela deposição dos resíduos gerados. 

Os impactes identificados actualmente e expectáveis no futuro, a nível do solo (características 

e usos) são os seguintes: 

� Acções de decapagem e desmatação a efectuarem no terreno, com a consequente 

alteração da ocupação do solo. Porém, refira-se que grande parte dos terrenos de 

ampliação já estão intervencionados quer pelas escombreiras, quer pela extracção de 

mármore de forma artesanal, quer ainda por pesquisas abandonadas, ou seja quase a 

totalidade dos solos já sofreram intervenção de maior ou menor intensidade; 

� Ocupação e compactação do solo pelas instalações de apoio necessárias, circulação de 

veículos e deposição de terras e restos de rocha; 

� Contaminação provocada pelo contacto do solo com os resíduos industriais que serão 

produzidos durante a actividade. 

 

Os impactes neste descritor dividem-se em dois aspectos: nas características naturais dos 

solos, as quais irão ser bastante alteradas e a curto médio prazo de impossível recuperação, 

bem como nos usos existentes nos terrenos em causa, antes da existência da pedreira. Assim 

os impactes, para estas duas fases, podem caracterizar-se da seguinte forma: 

 

� Características dos solos: Adversos, Directos, Irrecuperáveis, Permanentes, 

Localizados, Irreversíveis e de Magnitude Compatível. 

� Usos existentes: Adversos, Directos, Recuperáveis, Temporários, Localizados, 

Reversíveis e de Magnitude Compatível. 

 

5.3.1.2. FASE DE DESACTIVAÇÃO/RECUPERAÇÃO 

Esta fase corresponde, entre outros aspectos, à implementação das medidas de recuperação 

paisagística, nomeadamente a modelação de terrenos, bem como as plantações e 

sementeiras; em simultâneo serão desactivadas as estruturas em funcionamento. Irá também 

ocorrer um acentuado decréscimo no que diz respeito ao trânsito de veículos, o que contribuirá 

progressivamente para uma reabilitação dos solos. 
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A implementação de vegetação, através de plantações e sementeiras, levará à prevenção dos 

fenómenos erosivos, contribuindo para uma melhor fixação e evolução dos solos. A aplicação 

das terras de cobertura, armazenadas durante a exploração ou posteriormente adquiridas, 

garante à partida uma reabilitação dos solos do local mais rápida, conseguindo também 

restituir o uso existente previamente à exploração da pedreira. 

Desta forma, entende-se que os impactes ocorrentes serão positivos e permanentes. 

 

5.3.2. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Para minimizar a alteração da ocupação e uso do solo que resultará das acções de decapagem 

a efectuar nos terrenos da ampliação da Pedreira “El Rei n.º 2”, deverão ser implementadas 

várias medidas. 

 

5.3.2.1. FASE DE PREPARAÇÃO E DE EXPLORAÇÃO 

� Armazenagem das terras de cobertura, resultantes do alargamento da área de corta, 

em pargas. Esta medida deverá ser sempre aplicada a todos os terrenos que serão 

alvos de exploração, e encontra-se consolidada pelas acções previstas no PARP, que 

prevê a utilização destas terras na recuperação final da área da pedreira; 

� Correcto acondicionamento das sucatas, em locais devidamente impermeabilizados, e 

posterior recolha por empresas licenciadas para o tratamento destes resíduos; 

� Este tipo de recolha; 

� Recolha e tratamento dos solos, caso seja detectado algum tipo de contaminação por 

hidrocarbonetos; 

� Implementação e cumprimento rigoroso das medidas preconizadas no PARP. 

 

5.3.2.2. FASE DE DESACTIVAÇÃO/RECUPERAÇÃO 

� Implementação e cumprimento rigoroso das medidas propostas no PL e no PARP. 
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5.4. IMPACTES NO MEIO HÍDRICO 

5.4.1. PREVISÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

O meio hídrico é um aspecto biofísico com grandes possibilidades de ser afectado 

negativamente pelas acções derivadas da actividade extractiva (escavações/aterros). Assim, 

aspectos como a alteração da drenagem superficial (com intersecção, destruição ou ocupação 

de linhas de água), alteração da qualidade das águas superficiais (pelo aumento das partículas 

sólidas em suspensão), intersecção e abaixamento dos níveis freáticos ou até mesmo a 

alteração na qualidade das águas subterrâneas, ocorrem com alguma regularidade.   

De qualquer forma, o contexto espacial onde se insere a pedreira é ainda de fundamental 

importância no que diz respeito à magnitude dos impactes sobre o meio hídrico, 

nomeadamente os aspectos ligados à Hidrogeologia. 

Neste caso específico, verifica-se que na área onde se pretende licencia a pedreira, sujeita ao 

presente EIA, não existe qualquer afectação do meio hídrico junto de linhas de água 

superficiais, ou ao nível do sistema aquífero. 

A nível do processo produtivo, as águas serão recuperadas do fundo da pedreira, e da 

transformação primária no Centro de Produção, para depósitos e tanques de decantação, 

sendo reintroduzidas posteriormente no processo produtivo. Este sistema terá as dimensões 

suficientes para os volumes de água envolvidos. 

De acordo com as diferentes fases do processo produtivo, pode efectuar-se a identificação dos 

impactes ambientais ocorrentes ou previsíveis de ocorrer na situação em estudo. 

 

5.4.1.1. FASE DE PREPARAÇÃO E DE EXPLORAÇÃO. 

Estas duas fases caracterizam-se pelas principais “acções destrutivas” do processo produtivo, 

derivadas da preparação e abertura de frentes, da abertura de acessos, etc., pelo que é aqui 

que se podem vir a constatar as principais alterações na rede hídrica existente ou nas águas 

subterrâneas.  

A rede de drenagem existente na envolvente, nos núcleos de exploração, encontra-se bastante 

alterada, face à situação original, devido ao elevado número de indústrias extractivas 

implantadas nesta zona. De facto, no núcleo de exploração onde a pedreira + ampliação se 

inserem, existem várias interrupções do percurso normal de linhas de água, que foram 

causadas pelas escavações das várias frentes de desmonte, ou desvios desse percurso pela 

deposição de restos de pedra sem valor comercial (aterros/escombreiras). 
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No caso em estudo verifica-se que a área da pedreira + ampliação, à qual se refere o presente 

EIA, não intercepta qualquer linha de água superficial (conforme descrito em 4.7.3). Assim, não 

está prevista a intervenção da rede de drenagem superficial. 

No que diz respeito à área de exploração, existe uma vala de drenagem que irá funcionar 

essencialmente nos períodos de maior pluviosidade, no sentido de drenar as águas pluviais 

que ocorram na área de intervenção. Esta vala encaminha as águas para uma outra, de 

serventia a outras pedreiras do núcleo. 

 

Os impactes identificados para a situação em estudo, a nível do meio hídrico, são os seguintes:  

 

a) Águas Superficiais e Drenagem Natural 

� O arrastamento, transporte e deposição de partículas sólidas em suspensão, ou mesmo 

de hidrocarbonetos, derivados das operações de desmonte das frentes, através do 

escoamento superficial (águas de escorrência), sobretudo nas alturas de maiores 

pluviosidades, pode levar, indirectamente, a uma contaminação de linhas de água a 

jusante da pedreira (aumentando, por exemplo, a sua turbidez, através das partículas em 

suspensão). Com a prática de algumas medidas que privilegiem uma gestão sustentada 

do recurso (nomeadamente o correcto armazenamento de óleos usados), prevê-se que 

este impacte seja minimizado, adquirindo uma importância reduzida.  

Estes impactes, de acordo com os pequenos caudais envolvidos, e visto que poderão ocorrer 

apenas nas alturas de maior pluviosidade, consideram-se, de acordo com os critérios definidos: 

Adversos, Directos, Recuperáveis, Temporários, Extensos, Reversíveis e de Magnitude 

Compatível. 

 

b) Águas Subterrâneas 

� A empresa deverá acautelar possíveis situações de contaminação da zona saturada 

(cujas repercussões poderão fazer-se sentir a jusante da área reservada a esta 

actividade), pela possibilidade de infiltração de elementos poluentes, em situações 

excepcionais, e dependendo das linhas de fracturação. Neste sentido sobressai a gestão 

dos resíduos, que deverão ser armazenados numa outra pedreira da empresa (bastante 

próximo da pedreira em estudo). 
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Estes impactes consideram-se, de acordo com os critérios definidos: Adversos, Indirectos, 

Recuperáveis, Temporários, Extensos, Irreversíveis e de Magnitude Compatível. 

 

5.4.1.2. FASE DE DESACTIVAÇÃO/RECUPERAÇÃO  

Esta fase corresponde à implementação de grande parte das medidas de recuperação, 

nomeadamente a reposição/reabilitação dos solos, a modelação de terrenos, a execução de 

plantações e sementeiras, a implementação de um sistema de drenagem. As medidas 

propostas irão interferir directamente nos parâmetros hídricos, melhorando a drenagem 

superficial e os índices de infiltração, entre outros aspectos. Desta forma, os impactes 

expectáveis nesta fase serão Positivos, Directos e Permanentes. 

 

5.4.2. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

5.4.2.1. FASE DE PREPARAÇÃO E DE EXPLORAÇÃO 

� Numa situação em que seja detectada a contaminação por hidrocarbonetos, deverá 

proceder-se à recolha e tratamento das águas contaminadas. 

� Manutenção periódica dos equipamentos, de forma a prevenir derrames.  

� Correcto armazenamento dos materiais potencialmente contaminantes de modo a 

impossibilitar a infiltração desses produtos contaminantes em profundidade. 

� Decantação eficaz do efluente líquido, para recirculação no processo produtivo. 
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5.5. IMPACTES NA ECOLOGIA 

5.5.1. PREVISÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES  

O estudo revelou que a área de ampliação da Pedreira “El Rei n.º 2” é um local onde a pressão 

humana (actualmente através do uso extractivo) assume um papel preponderante. Inicialmente 

através de um uso agrícola intensivo, essencialmente através da exploração de olival, e 

actualmente pela exploração de pedreiras, o sistema vegetal original foi sofrendo grandes 

alterações até ao estado em que actualmente se encontra. 

Relativamente aos potenciais biótopos apontados para o local, verifica-se a sua baixa 

diversidade e o seu relativamente baixo valor (não pela importância que desempenham para o 

local, em termos ecológicos, mas pelo nível de afastamento que existe em relação às 

formações originais e ao baixo número de espécies que os constituem). No que diz respeito 

aos critérios de protecção da natureza, não foram identificadas espécies que possuam 

qualquer estatuto, nomeadamente endemismos ou outras. 

O estudo efectuado revelou ainda que a área onde a pedreira + ampliação se encontram não 

interferem com qualquer área classificada para a protecção da natureza. 

A nível faunístico constatou-se que são apontadas, na envolvente da pedreira, 52 espécies, 

das quais existem apenas 3 espécies com estatuto de “ameaçado” (segundo o Livro Vermelho 

dos Vertebrados de Portugal) e 11 com estatuto de protecção (considerando o Decreto-Lei n.º 

140/99, de 24 de Abril). Estes valores representam um significado relativamente baixo. 

Assim, face ao número relativamente baixo de espécies com estatuto de protecção poder-se-á 

admitir que o local revela um baixo potencial em termos de conservação faunística. 

De acordo com o empreendimento em estudo, é previsível que os impactes de maior 

magnitude sobre a flora e fauna já ocorram aquando do início da actividade extractiva de forma 

industrial em toda a zona, e que se irá manter enquanto houver pedreiras neste local. 

Um aspecto importante, e que deverá ser considerado, é o facto dos impactes causados sobre 

os descritores ecológicos (essencialmente a vegetação) influenciarem directamente outros 

aspectos, como por exemplo a qualidade visual da paisagem ou o regime hídrico. 

Assim sendo, podem identificar-se e caracterizar, a nível da fauna e flora, impactes e 

correspondentes medidas de minimização, para cada fase do processo produtivo. 
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5.5.1.1. FASE DE PREPARAÇÃO E DE EXPLORAÇÃO 

Nestas fases, as operações que originam um impacte mais directo na ecologia local 

correspondem à preparação para o avanço das frentes, onde se procede à remoção do solo e 

do coberto vegetal, com a consequente destruição do mesmo. A fase de exploração, 

correspondendo à extracção propriamente dita, encontra as principais intervenções já 

efectuadas (devido à anterior exploração das pedreiras já licenciadas sujeitas à presente fusão 

de áreas). Porém, devem ser considerados os efeitos provocados pelas emissões de ruído e 

poeiras, ou pela movimentação de pessoas e equipamentos, que constituem factores de 

influência negativa sobre os descritores em causa. 

 

Os impactes ocorrentes nestas fases podem discriminar-se da seguinte forma: 

� Alteração ou eliminação de habitats terrestres para a fauna (diminuição das fontes de 

alimento ou locais de reprodução, por exemplo), bem como dispersão de comunidades 

pela criação de outras tipologias de habitats (como escavações ou escombreiras). 

� Mudanças no comportamento da fauna por perturbações causadas pela pressão da 

actividade humana (gerada pelo aumento do tráfego, do ruído e pela criação de novos 

corredores). 

� Eliminação ou redução do coberto vegetal, assim como criação de dificuldades para a 

regeneração natural das espécies vegetais (dada a eliminação da camada fértil do solo, 

aumentos de declives, erosão, alterações das disponibilidades hídricas do solo, 

dispersão e acumulação de poeiras sobre as folhas e ramos e diminuição das taxas 

fotossintéticas, etc.). 

 

� Devido às características da vegetação existente, nomeadamente a baixa diversidade de 

biótopos, a não referenciação para o local de espécies com estatuto especial de protecção e a 

tipologia de formação afectada, os impactes existentes e expectáveis com a exploração da 

pedreira são: Adversos, Directos, Recuperáveis, Temporários, Localizados, Reversíveis e de 

magnitude Compatível. 

� A tipologia de acções, existentes e expectáveis, sobre a fauna, bem como o levantamento 

efectuado, originam uma magnitude moderada, de acordo com o número de espécies com 

estatuto de protecção. Dadas as características do local em estudo, onde o uso industrial, 

devido à actividade extractiva, tem uma grande representatividade, será de esperar que 

actualmente as espécies presentes no local tenham desenvolvido processos de adaptação que 
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lhe permitem “coabitar” com a indústria extractiva. As medidas de minimização a implementar 

terão um importante papel na reabilitação do local, providenciando uma recuperação dos 

habitats pré-existentes (nomeadamente a recuperação paisagística). Os impactes apontados 

para este descritor entendem-se como: Adversos, Directos, Recuperáveis, Temporários, 

Extensos, Reversíveis e de magnitude Compatível. 

 

5.5.1.2. FASE DE DESACTIVAÇÃO/RECUPERAÇÃO 

Para esta fase, os impactes serão todos positivos e com significado, devido à inerente 

reabilitação dos habitats até então afectados pela extracção de mármore. A restituição do 

espaço passará, em alguns pontos, pela sementeira e pela plantação de espécies 

perfeitamente adaptadas vindo assim a promover-se uma reabilitação do espaço.  

A recuperação do coberto vegetal, com as espécies originalmente existentes no local, levará, a 

curto prazo, a um retorno aos habitats existentes numa fase anterior à exploração, o que 

conduzirá a uma recuperação gradual dos sistemas ecológicos. 

 

 

5.5.2. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

5.5.2.1. FASE DE EXPLORAÇÃO E DESACTIVAÇÃO 

� Utilização de espécies autóctones na revegetação dos ecossistemas afectados. 

� Optimização da circulação dos equipamentos móveis no interior da área de exploração. 

� Salvaguarda das zonas de defesa. 

� Aplicação das medidas preconizadas no PARP. 
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5.6. IMPACTES NO AMBIENTE ACÚSTICO (RUÍDO) E VIBRAÇÕES 

5.6.1. PREVISÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES  

As medições de ruído efectuadas permitem caracterizar a situação actualmente existente, nas 

proximidades da pedreira em estudo, considerando não só essa pedreira mas também todo o 

contexto envolvente.  

Os impactes causados pelo ruído, ou pela emissão de vibrações, deverão ser sempre 

analisados em função dos níveis de incomodidade ou de perturbação a que um determinado 

receptor está sujeito. No caso concreto das pedreiras, este receptor prende-se essencialmente 

com habitações ou núcleos populacionais que possam estar próximos. 

O projecto em estudo insere-se numa área onde já existem outras explorações de mármore, 

caracterizada, por isso, pela proliferação de pedreiras e estruturas anexas – Área Cativa da 

Zona dos Mármores. No caso específico da pedreira em estudo é de ressalvar a presença da 

povoação de Bencatel, relativamente próximo (a cerca de 1 Km). A envolvente de olival 

(anterior ocupação do solo) desempenha, nestes núcleos de exploração, um importante papel 

no amortecimento gradual das emissões de ruído, pelo que em conjunto com outras análises 

anteriormente realizadas para o núcleo de pedreiras, face aos receptores sensíveis, é possível 

concluir que o ruído emitido pelas explorações não provoca incomodidade às habitações mais 

próximas. 

Assim, o estudo de incomodidade realizado foi no sentido de caracterizar não apenas a 

pedreira, per si, mas um núcleo de pedreiras que funcionam em grande proximidade. 

Entendeu-se que, de acordo com esta abordagem, os elementos resultantes reflectirão de uma 

forma mais real a verdadeira influência do funcionamento das pedreiras neste local, em função 

dos principais receptores. 

Nesta fase é também importante inferir acerca das alterações que a pedreira poderá acarretar 

a nível do ruído produzido pela exploração. 

De acordo com o estudo efectuado, verificou-se que as principais fontes de ruído presentes 

nos locais avaliados resultam da actividade extractiva em estudo (na zona de desmonte, dos 

equipamentos móveis de carregamento e transporte, e da circulação de veículos, que 

transportam o material resultante da zona de desmonte nas vias de acesso à exploração e 

estradas circundantes), e resultam ainda do ruído de vizinhança. 

Porém, verificou-se que as escombreiras actualmente existentes, das várias unidades 

extractivas poderão minimizar os níveis sonoros ao núcleo extractivo, diminuindo os níveis 

sonoros junto dos receptores sensíveis, em particular na localidade de Bencatel. 
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Do estudo elaborado conclui-se que o ruído proveniente das pedreiras inseridas no núcleo 

definido (onde se inclui a Pedreira “El Rei n.º 2”) não causa incomodidade nas populações mais 

próximas, concretamente, Bencatel e Vila Viçosa. Assim, de acordo com o estudo efectuado, 

constatou-se que a pedreira cumprirá a legislação vigente em matéria de ruído, uma vez que 

não são ultrapassados os valores limite constantes da mesma. 

Com a ampliação da área da Pedreira “El Rei n.º 2”, e respectiva actividade, não se prevê 

qualquer acréscimo a nível da emissão de ruído, em relação à situação actual, visto que não 

são previsíveis alterações quer nos métodos produtivos utilizados quer nos equipamentos,  ou 

até mesmo no ritmo actual de extracção de mármore, pelo que as fontes emissoras de ruído 

serão essencialmente as mesmas.  

O facto da empresa se propor a executar medições de ruído regulares permitirá verificar no 

futuro a evolução deste descritor.  

No que diz respeito às vibrações é de ressalvar que, apesar de poderem vir a ser utilizados 

explosivos (pontualmente e em função das necessidades), a referência que se faz a este 

descritor é meramente teórica, em função dos valores indicadores disponíveis e dos impactes 

expectáveis visto não existirem populações muito próximas ou qualquer receptor digno de 

registo. Outras vibrações que venham a ocorrer, derivadas do uso de equipamento perfurador 

ou provenientes dos veículos em trânsito apresentarão um significado muito mais baixo e 

portanto negligível. 

De forma a melhor sistematizar a informação, segue-se a análise aos impactes causados pela 

emissão de ruído e vibrações, por fase do processo produtivo e por descritor. 

 

5.6.1.1. FASE DE PREPARAÇÃO E DE EXPLORAÇÃO 

a) Ruído 

Estas fases correspondem aos trabalhos de extracção propriamente ditos, sendo aqui que se 

produzem as principais emissões de ruído.  

Nesta fase, os impactes existentes na exploração são: 

� Disseminação do ruído proveniente das operações de perfuração, desmonte, e tráfego 

de maquinaria pesada, incluindo os camiões que circulam nos eixos viários de acesso às 

explorações. 
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Tendo em conta que não é gerada incomodidade digna de registo para as populações mais 

próximas, estes impactes consideram-se: Adversos, Directos, Recuperáveis, Temporários, 

Extensos, Reversíveis e de Magnitude Compatível. 

 

b) Vibrações 

É na fase de exploração que decorrem as acções passíveis de gerar vibrações, 

nomeadamente o desmonte recorrendo ao uso de explosivos. 

Embora não tenham sido efectuadas medições para a caracterização das vibrações 

provenientes do desmonte efectuado na pedreira em estudo, julga-se que os valores existentes 

para pedreiras em tudo semelhantes à Pedreira “El Rei n.º 2”, localizadas contiguamente, 

permitem abordar a situação de referência existente, extrapolando a análise para o projecto em 

estudo. À semelhança dos impactes potencialmente causados pela emissão de ruído, os 

eventuais receptores ou alvos de impacte decorrentes da emissão de vibrações estão todos 

significativamente afastados da pedreira, pelo que não são expectáveis os impactes 

normalmente associados às vibrações, tais como por exemplo a degradação de edifícios ou de 

vias de circulação, entre outros. 

As conclusões que se podem retirar para a Pedreira “El Rei n.º 2” são que de acordo com o 

processo de desmonte por explosivos (e face à inexistência de receptores directos afectados 

pela actividade), não são esperados impactes derivados da emissão de vibrações. Não 

obstante, com o avanço do processo de desmonte deverão efectuar-se medições a fim de 

acautelar, de futuro, possíveis impactes (nomeadamente tendo em consideração a instalação 

de outras pedreiras próximas da actualmente em estudo). 

 

5.6.1.2. FASE DE DESACTIVAÇÃO/RECUPERAÇÃO 

Nesta fase não é expectável qualquer tipo de impactes a nível dos descritores em análise, visto 

a exploração já ter terminado. As movimentações de terras, bem como a implementação das 

medidas indicadas no PARP não provocarão vibrações nem emissões de ruído dignas de 

registo. 
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5.6.2. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

5.6.2.1. FASE DE PREPARAÇÃO E DE EXPLORAÇÃO 

A análise efectuada ao ruído ambiente permitiu a recolha de valores em vários pontos 

seleccionados no local e a proposta de algumas medidas de minimização que a empresa 

deverá implementar. 

Considera-se que, dado o contexto existente, caracterizado pela existência de um número 

significativo de pedreiras activas, e embora o estudo efectuado para a caracterização de ruído 

tenha considerado um núcleo de empresas, é de extrema importância a aplicação individual de 

medidas de minimização (por pedreira), uma vez que as mesmas irão funcionar de forma 

cumulativa permitindo assim o controle das emissões. 

Deste modo, as medidas a implementar visam essencialmente o controlo e a minimização dos 

valores emitidos pela pedreira em estudo. Embora os impactes detectados não revelem um 

peso significativo no contexto onde a exploração se insere, estas medidas irão promover um 

melhor enquadramento no meio envolvente, nomeadamente: 

 

� Redução ao máximo do uso do martelo pneumático, onde puder ser substituído por 

máquinas de fio diamantado; 

� Redução ao máximo possível das operações de taqueio com explosivos, com 

preferência para a utilização do sistema de desmonte com fio diamantado; 

� Monitorização do ruído na pedreira com uma periodicidade que não deverá ser superior 

a dois anos, de forma a analisar a evolução do ruído existente no local;  

� Manutenção adequada e regular de todas as máquinas e equipamentos de forma a 

evitar o acréscimo dos níveis de ruído; 

� Limitação da velocidade de circulação de veículos e máquinas. 

� Aumento da absorção da envolvente acústica ou instalação de barreiras acústicas, 

através da criação de ecrãs arbóreos/arbustivos; 

� Utilização de Equipamentos de Protecção Individual por parte dos trabalhadores; 

� Sempre que haja necessidade de adquirir equipamento, este deverá obedecer às 

MTD´s (Melhores Técnicas Disponíveis), devendo ser equipados com silenciadores e 

atenuadores de som. 
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Aquando da implementação do Plano de Monitorização, e caso os valores das medições assim 

o justifiquem, estas medidas e recomendações deverão ser aferidas, no sentido de promover 

uma melhoria contínua em termos do funcionamento regular da pedreira.  

É assim fundamental definir regras e procedimentos a nível de todas as indústrias extractivas, 

que posteriormente poderão/deverão ser integradas e assimiladas pelas pedreiras existentes. 
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5.7. IMPACTES NA QUALIDADE DO AR 

5.7.1. PREVISÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Tendo em consideração a análise efectuada, bem como as características próprias da 

actividade extractiva, os impactes na qualidade do ar provêm quase totalmente da emissão de 

partículas sólidas (poeiras) para a atmosfera, uma vez que a emissão de gases a partir dos 

equipamentos móveis é muito pouco significativa. 

Todavia, a emissão de poeiras pode considerar-se “sazonal”, uma vez que os maiores níveis 

de concentração ocorrem unicamente com o tempo seco. As fontes de emissão de poeiras, 

relacionadas com o projecto em estudo, prendem-se com as frentes de trabalho (consequência 

do desmonte, quer pelo equipamento de corte, quer pelo uso de explosivos) e também com a 

circulação de veículos nos acessos não pavimentados. 

À semelhança do descritor ruído, procedeu-se também à avaliação das poeiras (no que se 

refere à concentração de partículas) em vários pontos representativos (conforme identificado 

em relatório em anexo). Este estudo teve como pretensão avaliar os potenciais impactes 

resultantes da laboração desta unidade extractiva, tendo sido efectuado junto de potenciais 

receptores sensíveis localizados próximo da pedreira em estudo. 

As principais fontes geradoras de poeiras para a atmosfera identificadas no núcleo em estudo 

resultam da actividade extractiva (desmonte, veículos e equipamentos, operações de 

carregamento, transporte e descarga de materiais), da circulação de veículos em acessos não 

asfaltados e nas vias de circulação mais próximas, e da acção do vento nas frentes da lavra e 

nos aterros/escombreiras. Sublinhe-se que as vias de acesso às pedreiras são em terra batida, 

o que influencia a agitação e dispersão de partículas na atmosfera aquando da passagem de 

veículos que circulam na zona extractiva. 

Assim, e de acordo com a definição dos valores limite para as partículas em suspensão, 

constantes do Anexo III da Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril, verificou-se que a 

concentração de poeiras obtida durante a campanha não ultrapassou o valor limite diário 

estabelecido para a protecção da saúde humana (50 µg/m3). Em relação ao valor máximo 

anual estabelecido para a protecção da saúde humana (40 µg/m3), ainda que a comparação 

seja apenas a título indicativo, é de referir que o valor limite também não é ultrapassado. 

Assim e face ao exposto, poder-se-á concluir que todos os valores recolhidos não superam os 

valores limite, encontrando-se a empresa a cumprir a legislação vigente em termos de 

partículas em suspensão (PM10). 
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De realçar que a ampliação da Pedreira “El Rei n.º 2”, não estão previstas alterações 

significativas susceptíveis de modificar a qualidade do ar junto dos receptores sensíveis, dadas 

as características da envolvente (forma de exploração ou tipo de vegetação existente em redor 

da área de extracção que actuará como cortina arbórea), minimizando potencias impactes. 

Não obstante, podem identificar-se e caracterizar alguns impactes previsíveis a nível da 

qualidade do ar (poeiras) para cada fase do processo produtivo. 

 

5.7.1.1. FASE DE PREPARAÇÃO E DE EXPLORAÇÃO 

Nesta fase, ocorrem os trabalhos de extracção propriamente ditos, sendo aqui que se 

produzem as principais emissões de poeiras. 

De facto, todas as actividades extractivas de superfície emitem para a atmosfera partículas 

poluentes, em maiores ou menores concentrações, sobretudo com tempo seco. Deste modo, 

no decurso do processo produtivo, são realizadas várias operações, sobretudo na fase de 

exploração, que podem originar a libertação de poeiras, tais como: 

� Disseminação de poeiras devido às operações de extracção, nomeadamente acções de 

perfuração ou rebentamento e também de derrube; 

� Libertação de poeiras associadas à carga e descarga de materiais, através de máquinas 

móveis (como as dumpers) e camiões particulares e à própria movimentação de 

maquinaria pesada. 

 

Os impactes expectáveis neste descritor, nesta fase, são, de acordo com os critérios 

apresentados: Adversos, Directos, Recuperáveis, Temporários, Extensos, Reversíveis e de 

magnitude Compatível. 

 

5.7.1.2. FASE DE DESACTIVAÇÃO/RECUPERAÇÃO 

Esta fase corresponde ao cessar dos trabalhos e à implementação da fase final e permanente 

das medidas de recuperação paisagística, podendo ainda ocorrer emissão de poeiras a partir 

das acções de modelação de terreno. 

Os impactes nesta fase serão, de acordo com os critérios apresentados: Adversos, Directos, 

Recuperáveis, Temporários, Extensos, Reversíveis e de magnitude Compatível. 
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5.7.2. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

5.7.2.1. FASE DE PREPARAÇÃO E DE EXPLORAÇÃO 

As medidas de minimização proposta relativas à emissão de poeiras são: 

� Aspersão das vias de circulação (sobretudo nos dias secos e ventosos) e manutenção 

dos acessos interiores não pavimentados; 

� Melhoramento dos acessos, caso seja possível, através da pavimentação das vias de 

circulação ou da aplicação de “tout-venant”; 

� Limitação da velocidade dos veículos pesados no interior da área de exploração; 

� Implementação de um plano de monitorização para os valores de poeiras emitidos para 

o exterior; 

� Redução ao máximo das operações de taqueio com explosivos e, sempre que possível, 

utilização de equipamentos de perfuração dotados de recolha automática de poeiras ou, 

em alternativa, de injecção de água, tendo em vista impedir a propagação ou evitar a 

formação de poeiras resultantes das operações de perfuração; 

� Aumento da absorção da envolvente, através da criação de ecrãs arbóreos, com 

funções de minimização de poeiras (manutenção da vegetação existente na envolvente 

da pedreira). 
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5.8. IMPACTES GERADOS PELOS RESÍDUOS INDUSTRIAIS 

5.8.1. PREVISÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES  

A este tipo de actividade está sempre associada a produção e deposição de alguns tipos de 

resíduos (próximo ou no interior das instalações de apoio), como óleos, pneus usados ou 

alguma sucata, no entanto como já foi referido anteriormente a pedreira Monte D´El Rei, que 

também é explorada pela EFA, Lda., uma vez que já tem espaços destinados a estes resíduos 

(e a pedreira fica a 20 m desta só com a EN 254 no meio), este serão maioritariamente 

armazenados nesta pedreira.  

 

5.8.2. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

5.8.2.1. FASE DE PREPARAÇÃO E DE EXPLORAÇÃO 

Para minimizar os impactes dos resíduos resultantes das operações de exploração da Pedreira 

“El Rei n.º 2”+ ampliação, deverão ser implementadas as seguintes medidas: 

 

� Numa situação em que seja detectada a contaminação por hidrocarbonetos 

(causados por derrame de alguma máquina), deverá proceder-se à recolha e 

tratamento das águas contaminadas. 

� Manutenção periódica dos equipamentos, de forma a prevenir derrames.  

� Correcto acondicionamento das sucatas e outros resíduos (óleos, pneus, etc.), em 

locais devidamente impermeabilizados, e posterior encaminhamento para empresa 

licenciada para o tratamento destes resíduos ou simplesmente para a sua recolha (ou 

retomados por fornecedores quando são adquiridos novos equipamentos ou 

consumíveis). 

� Implementação e cumprimento das medidas preconizadas no PL e no PARP. 
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5.9. IMPACTES NA PAISAGEM 

5.9.1. PREVISÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES  

A exploração intensiva de pedreiras modifica, inevitavelmente, a paisagem tradicional de uma 

região, nomeadamente com a introdução de novas silhuetas (equipamentos fixos de grande 

porte, armazenagem de rocha sem valor comercial, escavações, “desarrumação” inerente ao 

processo produtivo, movimentação de maquinaria e pessoas, etc.) ou com a atribuição de 

novas características, que conduzem a uma outra situação espacial, de diferente valor da 

anterior. 

No que diz respeito ao projecto em estudo, e de acordo com a situação de referência 

analisada, entendeu-se caracterizar a situação actual, em relação às pedreiras que se 

encontram a laborar no núcleo de extracção da Lagoa, mais concretamente os impactes 

causados pela Pedreira “El Rei n.º 2”, e previsível ampliação. Na análise da paisagem interessa 

cruzar informação que contemple as características do meio envolvente às pedreiras, bem 

como os aspectos que podem interferir com a percepção, do ser humano, para a 

descontinuidade provocada pelas pedreiras (nomeadamente a capacidade de absorção visual 

ou as visibilidades existentes a partir de pontos sensíveis).  

A área onde se inclui a pedreira apresenta características muito próprias, uma vez que se trata 

da Área Cativa para a exploração de mármores, com um grande núcleo de extracção muito 

intenso, composto por um número significativo de pedreiras, com características 

reconhecidamente industriais. Este facto será tido em conta na caracterização dos impactes 

ambientais ocorrentes, uma vez que a abertura da pedreira neste espaço não irá alterar de 

forma profunda a estrutura da paisagem existente – já transformada há muito. 

A ampliação da Pedreira “El Rei n.º 2” não contribuirá para um aumento da magnitude dos 

impactes visuais da pedreira uma vez que na envolvente, a paisagem é tipicamente industrial 

(dado o elevado numero de pedreiras em funcionamento). Por outro lado, a escala à qual foi 

efectuada a análise permite incluir uma área de abrangência superior à pedreira, sendo que a 

análise efectuada para a pedreira tem toda a validade para o projecto.  

Constata-se ainda que a ausência de um coberto vegetal mais diversificado e de solo dificulta 

as opções de recuperação ao nível do uso do solo, pelo que qualquer medida a adoptar 

apresentará dificuldades especialmente na aplicação de espécies arbóreas. 

Assim mesmo, podem identificar-se e caracterizar, a nível da paisagem, os impactes e as 

correspondentes medidas de minimização, para cada fase do processo produtivo, ao longo do 

tempo de vida útil da Pedreira “El Rei n.º 2”.  
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5.9.1.1. FASE DE PREPARAÇÃO E DE EXPLORAÇÃO 

Estas duas fases podem ser consideradas as fases “activas” da exploração, onde decorre o 

processo produtivo propriamente dito, desde a preparação das frentes de avanço, com a 

remoção do coberto vegetal e dos solos, até à extracção e expedição dos blocos de mármore. 

Os impactes ocorrerão nas duas fases. Na fase de preparação, irá ocorrer a remoção da 

vegetação, preparando o material rochoso para o desmonte e superfícies “limpas”, que se 

distinguem do meio envolvente, a nível de aspectos como a cor ou a textura. Na fase de 

exploração, a situação anterior será desenvolvida, mantendo no entanto as características 

referidas, acrescidas de outros aspectos como, por exemplo, a emissão de poeiras. 

 

Os impactes gerais sobre a paisagem nestas fases em análise serão os seguintes:  

� Perturbação do carácter global da paisagem. 

� Alteração da cor, forma e textura da paisagem. 

� Alteração ao nível de abrangência e incidência visual. 

 

O contexto onde a pedreira se insere tem necessariamente um peso significativo sobre a 

caracterização dos impactes neste descritor. Assim sendo, e de acordo com os critérios 

apresentados, os impactes sobre a morfologia e paisagem são: Adversos; Directos; 

Recuperáveis; Temporários; Localizados, Irreversíveis e de magnitude Compatível. 

 

5.9.1.2. FASE DE DESACTIVAÇÃO/RECUPERAÇÃO 

Na fase de desactivação, em que é necessário proceder à finalização dos pressupostos 

constantes no Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística, consideram-se os impactes 

ambientais daí resultantes, benéficos. 

 

5.9.2. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

As medidas de minimização apresentadas referem-se às três fases do processo produtivo, 

devendo considerar-se a sua integração no PARP: 

� Modelação da topografia alterada de modo a ajustar-se o mais possível à situação 

natural. 
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� Revegetação do local com espécies autóctones e aplicação de um esquema de 

plantação adequado para a reintegração da zona afectada, pela exploração na 

paisagem circundante (Implementação e cumprimento do PARP proposto). 

� Plantação de cortina arbórea, de modo a funcionar como barreira visual, aos locais de 

extracção das rochas. 

� Adaptação das infra-estruturas à topografia e restantes características do local (altura, 

dimensões, cor, etc.). 

� Arranjo e manutenção dos acessos no interior da pedreira. 

� Definição de corredores de serviço, ordenando os acessos e os caminhos para a 

circulação de veículos e maquinaria. 

� Correcta implementação das medidas preconizadas no PARP apresentado. 
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5.10. IMPACTES NA CIRCULAÇÃO RODOVIÁRIA 

5.10.1. PREVISÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

De acordo com o indicado na situação de referência, pode afirmar-se que a pedreira e 

ampliação de extracção de mármore não irá provocar impactes na circulação rodoviária, uma 

vez que estradas estão preparadas para este aumento do tráfego. 

 

5.10.1.1. FASE DE PREPARAÇÃO E DE EXPLORAÇÃO 

Nestas duas fases, os impactes ocorrentes actualmente e previstos com a implementação da 

pedreira são os seguintes: 

� Não exceder o peso limite de carga. 

Os impactes neste descritor, de acordo com os critérios apresentados, são: Adversos, Directos, 

Recuperáveis, Temporários, Localizados, e de magnitude Compatível.  

 

5.10.1.2. FASE DE DESACTIVAÇÃO/RECUPERAÇÃO 

Nesta fase não é previsível a ocorrência de impactes negativos, uma vez que poderá existir 

uma diminuição do tráfego respeitante a esta pedreira. 

 

5.10.2. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

5.10.2.1. FASE DE PREPARAÇÃO E DE EXPLORAÇÃO 

As medidas de minimização para o descritor em causa deverão ser as seguintes: 

� Controle do peso bruto dos veículos pesados, no sentido de evitar a degradação das 

vias de comunicação (respeito da legislação vigente). 

� Controle e correcta conservação dos veículos. 

� Controle da velocidade de circulação, essencialmente no interior das localidades. 
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5.11. IMPACTES SÓCIO-ECONÓMICOS 

5.11.1. PREVISÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

A caracterização sócio-económica descrita na situação de referência permite, ainda que de um 

modo geral, ter percepção que este é um concelho que regista significativas perdas 

populacionais. Deste modo, espera-se que a consequente reactivação da Pedreira “El Rei n.º 

2” e ampliação, propriedade de EZEQUIEL FRANCISCO ALVES, LDA., na freguesia de Bencatel, 

contribuía para a dinamização do concelho de Vila Viçosa, e de um modo geral, toda a região 

envolvente. Deste modo, os impactes provenientes da implementação do projecto sobre a 

sócio-economia local podem-se classificar como bastante positivos e significativos. 

Constata-se que a indústria extractiva tem um importante peso na região, não só a nível dos 

empregos criados, mas também no que toca à dinamização de todo o tecido empresarial a 

montante e a jusante desta actividade industrial. Neste sentido, a exploração de pedreiras 

revela-se como uma actividade que origina bastante riqueza e postos de trabalho a partir dos 

recursos endógenos da região, criando ao mesmo tempo sinergias potenciadoras do 

desenvolvimento económico ao nível regional. Salienta-se aqui novamente o facto de não 

existirem grandes oportunidades de empregabilidade no Interior Alentejo, pelo que todos estes 

projectos são bastante importantes para a fixação dos habitantes, neste caso, do concelho de 

Vila Viçosa. 

Pode-se concluir que durante o período de exploração da pedreira, esta acarretará para a 

sócio-economia do concelho apenas impactes positivos, derivados do aumento e manutenção 

do emprego disponível e do contributo que esta actividade incrementa nas actividades tanto a 

montante como a jusante. Desta forma, a ampliação da pedreira é a única garantia de que esta 

poderá manter-se em exploração durante muitos anos, vindo a viabilizar vários postos de 

trabalho, ao longo do projecto. 

Relativamente à possibilidade de afectação da saúde das populações através da poluição 

sonora, atmosférica ou hídrica, não se prevêem impactes significativos. Assim, face à 

actividade extractiva, não é expectável uma perturbação da qualidade de vida ou mesmo do 

próprio modo de vida dessas mesmas populações. 

Os únicos impactes negativos que se antevêem junto da sócio-economia local ocorrerão 

aquando do encerramento da pedreira, prevendo-se nesta altura uma redução do número de 

postos de trabalho, não só dos empregos directamente ligados à pedreira, mas também 

daqueles que com ela estão relacionados, como por exemplo, os referentes à actividade 

transformadora. Consequentemente, os índices de desemprego da região poderão crescer, 

caso não se verifiquem alternativas de subsistência económica. 
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O facto dos trabalhadores constituírem uma fonte especializada de mão-de-obra que pode ser 

utilizada noutra pedreira do concelho ou da região poderá colmatar, de certo modo, a extinção 

dos postos de trabalho. 

 

5.11.1.1. FASE DE PREPARAÇÃO E DE EXPLORAÇÃO 

Nesta fase, não é previsível a ocorrência de impactes negativos (uma vez que a área está 

preparada para receber este tipo de actividade). Os impactes previstos com a ampliação da 

pedreira são genericamente os seguintes: 

� Contribuição para a criação/manutenção de novos postos de trabalho (oito a tempo 

inteiro e um a tempo parcial);  

� Reabilitação de um espaço abandonado até aqui para a actividade extractiva; 

� Aumentar as exportações; 

� Criação de riqueza na zona; 

� Aquisição de mais bens e serviços indispensáveis à actividade extractiva. 

� Contribuição para consolidação de actividades tradicionais que já estão associadas há 

muitos anos, nomeadamente indústria transformadora, sector da construção civil e obras 

públicas que sustentam a actividade extractiva. 

 

Deste modo, face ao exposto, os impactes neste descritor durante estas fases são, tanto para 

a freguesia de Bencatel, como para o próprio concelho de Vila Viçosa, bastante Positivos. 

 

Ou seja, o peso da importância da dinamização da sócio-economia local é bastante elevado, e 

superior aos mínimos impactes ambientais negativos que poderão ocorrer junto das temáticas 

como são a  paisagem ou o uso do solo. 

 

5.11.1.2. FASE DE DESACTIVAÇÃO/RECUPERAÇÃO 

Nesta fase são expectáveis impactes negativos mas também positivos. Ocorrendo o 

encerramento da exploração, os impactes esperados serão essencialmente os seguintes: 

� Extinção dos postos de trabalho actualmente existentes, directamente afectos à pedreira 

ou relacionados com outras actividades, nomeadamente com a indústria transformadora. 
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� Recursos humanos especializados que constituirão uma mais-valia, em termos de mão-

de-obra qualificada para o sector, eventualmente desviados e colocados noutras 

empresas do concelho ou mesmo da região. 

� Recuperação de toda a área afecta á extracção para outros usos, conforme está previsto 

no PARP. 

 

5.11.2. MEDIDAS DE POTENCIAÇÃO 

Apesar da indústria extractiva fazer, há bastante tempo, parte do contexto regional, devem ser 

cumpridas, rigorosamente, acções como o controle rigoroso das cargas, a emissão de ruído e 

poeiras ou a minimização do impacte paisagístico, uma vez que estes são os factores com 

maior potencial causador de conflitos.  

No que concerne a mão-de-obra, devem ser privilegiados recursos humanos da região, para 

que os benefícios derivados da pedreira, em termos de emprego, aí se façam sentir.  
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5.12. IMPACTES NO PATRIMÓNIO CULTURAL 

5.12.1. PREVISÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES  

Um impacte sobre o património cultural de um determinado local classifica-se como negativo 

quando provoca uma alteração numa característica local que, pelo seu valor singular (histórico, 

artístico, científico, educativo, natural, etc.), é considerada única e digna de protecção. 

Conforme foi possível confirmar, e segundo o Relatório da Vertente Patrimonial deste EIA (em 

anexo), actualmente não são conhecidos elementos de património cultural na área da pedreira. 

Desta forma, não se prevêem a ocorrência de impactes negativos neste descritor.  

Porém, seguidamente irá fazer-se uma pequena distinção por fase. 

 

5.12.1.1. FASE DE PREPARAÇÃO E DE EXPLORAÇÃO 

De acordo com o relatório efectuado pela equipa técnica da ZEPHYROS, a pesquisa 

documental e a prospecção arqueológica realizadas, no âmbito da caracterização da situação 

de referência, não revelaram qualquer ocorrência patrimonial ou arqueológica, na área de 

intervenção, passível de sofrer impactes directos negativos, em consequência da exploração 

da supra mencionada pedreira. 

 

5.12.1.2. FASE DE RECUPERAÇÃO 

Para a fase de recuperação, também não é previsível a identificação e ocorrência de quaisquer 

impactes sobre a área observada. 

 

5.12.2. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Dado que a área a licenciar apresenta zonas pouco intervencionadas recomenda-se o 

acompanhamento arqueológico das principais acções que impliquem o revolvimento ou a 

remoção do solo.  

Como a vida útil de uma pedreira é longa, sendo excessiva a presença de um arqueólogo em 

permanência, recomenda-se que todas as acções com impacte no solo sejam realizadas num 

momento único e em toda a área de intervenção, de forma a tornar viável o acompanhamento 

arqueológico. 
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O arqueólogo responsável pelo acompanhamento da obra deverá ainda realizar prospecção 

arqueológica nas zonas destinadas a áreas funcionais da obra – áreas de depósito, áreas de 

empréstimo, acessos e outras áreas –, caso estas não se integrem na área a licenciar. 

Na tabela abaixo são descritos os conceitos utilizados na proposta das medidas de 

minimização supra referidas. 

 

Na eventualidade de surgir uma situação que ponha em causa um elemento considerado com 

valor intrínseco de património cultural, nomeadamente uma descoberta de âmbito 

arqueológico, que venha a ser assinalada, tal facto deverá ser comunicado imediatamente às 

entidades competentes para a sua avaliação, nomeadamente, o Instituto Português de 

Património Arquitectónico (IPPAR) e o Instituto Português de Arqueologia (IPA). 

Tabela 5.12.1 – Medidas de Minimização. Conceitos (Fonte: Zephyros). 

Acompanhamento 
(arqueológico) 

As áreas sujeitas a mobilização de solo, nomeadamente em consequência das 
operações de preparação da obra, de montagem de estaleiros, de criação de áreas de 
depósito e empréstimo de terras, da abertura de caminhos paralelos e de acesso às 
frentes de trabalho, das desmatações, raspagens de solo, escavações e terraplanagens, 
deverão ter acompanhamento de obra por arqueólogo para detecção de eventuais 
vestígios arqueológicos e minimização dos impactes associados. Os resultados deste 
acompanhamento podem determinar a adopção de medidas de minimização específicas 
(registo, sondagens, escavações arqueológicas, etc.). Os achados móveis efectuados no 
decurso desta medida deverão ser colocados em depósito credenciado pelo organismo 
de tutela do património cultural. 

Conservação 

Todas as ocorrências registadas ou surgidas no âmbito das medidas de minimização 
devem ser conservadas intactas no local original,  
As ocorrências imóveis identificadas no decurso deste estudo ou que sejam 
reconhecidas durante o acompanhamento da obra devem, tanto quanto possível e em 
função do seu valor patrimonial, ser conservadas (mesmo que de forma passiva) de tal 
forma que não se degrade o seu estado de conservação actual, salvaguardando assim a 
possibilidade de retomarem o seu lugar na paisagem após o período útil de utilização da 
pedreira. Em termos operacionais, e no decurso da obra, esta medida pode concretizar-
se com a delimitação e sinalização de áreas de protecção às ocorrências que se 
pretendam conservar. 

Prospecção 
(arqueológica) 

As áreas funcionais da obra (estaleiros, depósitos de terras, áreas de empréstimo, 
outras áreas) deverão ser prospectadas, antes do início da obra, no caso de se situarem 
fora das zonas prospectadas no decurso deste EIA. Esta acção aplica-se igualmente a 
zonas previamente prospectadas no âmbito do EIA, mas que devido ao coberto vegetal 
a observação não foi conclusiva, esta deverá realizar-se após a desmatação. 

Registo 
(documental) 

Esta acção consiste na representação gráfica e fotográfica e na elaboração de memória 
descritiva das ocorrências de interesse patrimonial que possam ser destruídas em 
consequência da execução do projecto ou sofrer danos decorrentes da realização da 
obra. 

Sinalização 

Nas proximidades da frente obra deverão ser delimitadas com fita sinalizadora todas as 
ocorrências de interesse patrimonial, passíveis de afectação, mesmo que indirecta, na 
fase de construção (nomeadamente devido à circulação de máquinas, à instalação de 
áreas de depósito ou outras). Pretende-se, desta forma, minorar ou evitar danos 
involuntários e garantir a conservação dessas ocorrências. 

Depósito 
As peças móveis de interesse arqueológico ou patrimonial que forem detectadas na área 
do projecto ou em locais afectos à obra deverão ser depositadas em local a designar 
pelo Instituto Português de Arqueologia. 
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5.13. IMPACTES NO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

5.13.1. PREVISÃO, AVALIAÇÃO DE IMPACTES E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

O projecto em análise está enquadrado numa área estritamente afecta à exploração de 

mármore, definida inclusivamente através de Portaria, denominada de “Área Cativa”. Desta 

forma encontra-se ratificado o PROZOM, que visa criar directrizes no sentido de um correcto 

ordenamento da região. 

Em concreto, a Pedreira “El Rei n.º 2” e ampliação está inserida no núcleo de exploração da 

“Lagoa” da UNOR 4 que, segundo as figuras de lei apresentadas no PDM de Vila Viçosa, se 

encontra sobre terrenos classificados como Protecção da Paisagem e Recursos Naturais – 

Área de Reserva para o Aproveitamento de Mármores, e como Espaço de Indústria Extractiva, 

fundamentalmente em espaço como Elevado interesse/ utilização extractiva (apesar de uma 

pequena área classificada como Metavulcanitos sobrepostos a Mármores e Possível 

interesse/utilização como área extractiva). 

Deste modo, não existe qualquer conflito no que se refere à incompatibilização da actividade 

em presença, dos usos de solo definidos para o local e de condicionantes em termos de 

Reservas Agrícola e Ecológica Nacionais (RAN e REN). 
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5.14. IMPACTES CUMULATIVOS 

De acordo com o contexto presente, ou seja, a reactivação da actividade extractiva da Pedreira 

“El Rei n.º 2” e respectiva ampliação na Área Cativa para os Mármores, constata-se que a 

análise de impactes cumulativos poderá ser elaborada em função de dois aspectos: por um 

lado considerando a ampliação da área da pedreira (sendo mesmo uma área bastante 

significativa), por outro lado tendo em conta a integração do projecto numa área já ocupada por 

diversas outras pedreiras. 

Consequentemente, os potenciais alvos de impacte ambiental, função da indústria extractiva, 

estão sujeitos não apenas ao projecto em estudo, mas também a uma situação que se 

caracteriza pela exploração intensiva de pedreiras, numa área onde esta actividade é muito 

marcante e específica para esse fim. 

Deste modo, alguns dos descritores analisados neste projecto de ampliação da área da 

Pedreira “El Rei n.º 2” de EZEQUIEL FRANCISCO ALVES, LDA., estão relacionados com impactes 

que poderiam ser igualmente analisados em termos da área que envolve toda a actividade 

extractiva e não apenas para uma única pedreira, entre eles nomeadamente a questão da 

paisagem, dos parâmetros ecológicos, emissão de ruído/poeiras, entre outros. 

A nível da integração da pedreira na zona envolvente, onde se verifica esta actividade de forma 

muito marcante, como já foi antes amplamente referido, podem apontar-se os seguintes 

descritores onde os impactes cumulativos entre as várias pedreiras são mais evidentes (ou 

seja, onde a contribuição de cada uma da exploração é mais importante), nomeadamente:  

 

5.14.1. RUÍDO E QUALIDADE DO AR 

Os valores actualmente emitidos, a nível das poeiras e do ruído, que foram registados neste 

estudo, são resultado não apenas da pedreira em análise mas também de outras pedreiras 

activas situadas próximo, ao longo do núcleo de extracção existente. 

Apesar desta ser uma actividade que envolve a utilização de métodos e equipamentos 

susceptíveis de gerar ruídos, os valores das medições não ultrapassam os limites de exposição 

ao ruído, não se prevendo também qualquer tipo de incomodidade sensível junto das 

povoações mais próximas.  

Quanto às poeiras, o estudo referido conclui que o conjunto de pedreiras estudadas (algumas 

delas contíguas no espaço) emite para a atmosfera, em resultado da actividade extractiva, uma 

quantidade de poeiras, que se enquadra dentro dos limites previstos pela legislação em vigor. 
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Por seu turno, os impactes cumulativos sobre estes dois descritores influenciam os descritores 

Flora/Vegetação e Fauna, embora a uma escala menor, ainda mais que as principais 

perturbações ocorreram aquando dos trabalhos iniciais de implantação quer da Pedreira “El Rei 

n.º 2”, quer das outras pedreiras existentes no mesmo núcleo extractivo. 

As medidas de minimização a aplicar, independentemente daquelas que se referem a cada 

pedreira per si (nomeadamente o controle a ser efectuado às cargas transportadas), passam 

por um estreito controlo da circulação destes veículos no interior e no acesso às localidades, 

colocando restrições mais severas em termos de velocidade de circulação. 

 

5.14.2. TRÁFEGO 

Relativamente a este descritor, espera-se que, em relação à situação de referência, haja uma 

ligeira contribuição da Pedreira “El Rei n.º 2” para o aumento dos fluxos totais de tráfego 

existentes, nomeadamente veículos pesados. 

Conforme foi referido, a ampliação da pedreira em estudo, a sua normal actividade irá contribuir 

aproximadamente em 18 viaturas pesadas por mês para o trânsito local afecto ao núcleo. Este 

número assume uma maior importância se for considerada a existência de várias pedreiras em 

funcionamento, que utilizam os mesmos acessos e que circulam necessariamente pela mesma 

rede viária intermunicipal e que, inevitavelmente, contribuem para maiores fluxos de tráfego de 

maquinaria pesada. 

 

5.14.3. PAISAGEM 

Como impactes cumulativos previstos ao nível da paisagem local, refira-se a contribuição para 

a “degradação” geral da paisagem. Sendo esta uma área com muitas explorações para 

extracção de mármore, a paisagem actual em causa apresenta elementos e características 

essencialmente industriais. 

Refira-se também que, pelo facto de as pedreiras não estarem isoladas ou integradas num sítio 

com aptidão para outros usos, de certo modo a actividade exercida pelo conjunto das pedreiras 

não provoca um acréscimo na magnitude dos impactes negativos observados. Neste local os 

maiores impactes resultam das pedreiras inactivas. 

 



 CEVALOR – Centro Tecnológico para o Aproveitamento e Valorização das Rochas Ornamentais e Industriais 

EZEQU I E L  FRANC I SCO  A LVES ,  LDA .  

ESTUDO  DE IMPACTE AMBIENTAL – AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA “EL REI Nº2” - Nº 5384                       279/300 

5.14.4. ASPECTOS SÓCIO-ECONÓMICOS 

São esperados impactes positivos materializados pela contribuição para o aumento e 

manutenção dos postos de emprego, directos e indirectos, bem como pela aquisição de bens e 

serviços locais ou regionais. 

Tendo em consideração a ampliação da área desta pedreira e a existência de outras indústrias 

junto ao local de forma intensiva, bem como o prolongamento do seu tempo de vida útil, haverá 

necessidade permanente de mão-de-obra, podendo eventualmente ocorrer uma nova fonte de 

postos de trabalho no futuro. Irá dar-se sempre preferência aos trabalhadores oriundos da 

própria freguesia ou concelho. 
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6. AVALIAÇÃO GLOBAL DE IMPACTES 

No seguimento da análise efectuada anteriormente irá proceder-se à avaliação global dos 

impactes identificados, no que diz respeito aos aspectos físicos, biológicos, patrimoniais e 

sócio-económicos, apresentando a sua caracterização e magnitude, de acordo com os critérios 

enunciados no ponto 5.1. 

A informação será apresentada em tabelas resumo onde será feita uma síntese dos diversos 

impactes, analisados ao longo do estudo. 

De todos os aspectos referidos anteriormente podem retirar-se as seguintes conclusões: 

� Os impactes previstos na qualidade do ar são considerados adversos, de carácter 

temporário, reversível e recuperável e com uma magnitude compatível, na fase de 

preparação e funcionamento. Na fase de desactivação, os impactes que possam ocorrer, a 

nível deste descritor, serão positivos; 

� Não são de prever impactes negativos, com significado, no que diz respeito aos recursos 

hídricos subterrâneos e  superficiais, prevendo-se que o PL não venha interferir com 

qualquer linha de água demarcada no terreno, o que minimiza, logo à partida os impactes 

eventualmente criados. Os impactes são considerados adversos, de carácter temporário e 

recuperável, para a drenagem superficial, para a fase de preparação e exploração. Neste 

caso específico, dadas as características do local, prevê-se que a magnitude do impacte 

seja compatível, na drenagem superficial e nas águas subterrâneas. 

� Os impactes sobre a geologia, dadas as características da indústria a que se refere o 

presente projecto são considerados adversos, irrecuperáveis, permanentes e de magnitude 

severa, na fase de preparação e exploração. 

� No que diz respeito aos solos, pode afirmar-se que, dadas as suas características e os usos 

que lhe estão afectos, os impactes previstos são considerados pouco significativos 

adquirindo um carácter adverso embora temporário, recuperável (em relação ao uso), 

localizado e reversível, com uma magnitude compatível, em todas as fases do projecto, com 

a excepção da fase de desactivação onde, devido às acções de recuperação os impactes 

deverão ser positivos. 

� No caso específico da fauna prevê-se que os impactes venham a ser adversos, 

temporários, recuperáveis e reversíveis, com uma magnitude compatível. No seguimento 

dos impactes previstos são propostas medidas no sentido de os minimizar e prevenir, 

nomeadamente através da recuperação paisagística e revitalização do local, o que leva a 

que os impactes na fase de desactivação/recuperação venham a ser positivos. 
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� Em relação à flora são previstos (na fase de preparação e exploração) impactes adversos, 

temporários e recuperáveis, localizados e reversíveis, com uma magnitude compatível 

(considerando o facto de se tratar de uma zona de muito baixa diversidade e fortemente 

humanizada, através da indústria extractiva). 

� Dado o contexto industrial da Área Cativa da Zona dos Mármores, são previstos impactes 

adversos de magnitude compatível no que diz respeito à paisagem nas duas primeiras 

fases do empreendimento, além de recuperáveis, localizados, temporários e irreversíveis. 

As medidas de minimização propostas vão no sentido de, após o finalizar das explorações, 

(nomeadamente através do PARP), reabilitar e valorizar o espaço, pelo que os impactes na 

fase de desactivação serão significativamente positivos. 

� Prevê-se que os impactes na circulação rodoviária sejam desprezíveis. 

� Não é expectável qualquer impacte sobre o património cultural. 

� Na sócio-economia da região são esperados impactes benéficos, de modo directo, através 

do aumento postos de trabalho directos, e da dinâmica criada a jusante desta actividade, 

contribuindo para o desenvolvimento económico da região. 

 

De acordo com a análise efectuada foram apresentadas medidas de minimização, a 

implementar ao longo e após a vida útil da pedreira, onde se incluem os Planos Gerais de 

Monitorização para os descritores analisados (Monitorização do ruído, das poeiras, dos 

resíduos e implementação das medidas de recuperação paisagística). 
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7. LACUNAS TÉCNICAS E DE INFORMAÇÃO 

As principais lacunas técnicas encontradas na execução deste estudo prendem-se 

essencialmente com a dificuldade encontrada ao nível da informação de base. A informação 

presente sobre a região de Vila Viçosa revela-se escassa para um exaustivo estudo base como 

este EIA. 

No que diz respeito a alguns parâmetros biofísicos, a inexistência da informação referida, 

aplicada à área em estudo, pode levar por vezes a alguma generalização da análise, facto este 

que é incontornável nesta tipologia de estudo. Nestes pontos, pode apontar-se por exemplo a 

não existência de dados referentes às questões hidrogeológicas (em que a quantidade de 

dados disponíveis é insuficiente para fazer uma caracterização muito pormenorizada, em 

termos de produtividade e parâmetros hidráulico), ou mesmo de uma inventariação, também 

local, das espécies faunísticas e florísticas mais ocorrentes. 

Procurou-se colmatar esta falta de informação com a comparação com situações semelhantes 

ou precavendo eventuais lacunas através da proposta de planos de monitorização e medidas 

de minimização, a incluir no processo de gestão ambiental da exploração, que visem identificar 

e corrigir, no terreno, situações anómalas. 

É importante acrescentar ainda que a não existência de metodologias definidas para a 

avaliação de impactes, aplicadas ao sector da indústria extractiva, leva a que a mesma se 

baseie fundamentalmente no conhecimento do contexto inerente a este tipo de explorações, 

não sendo possível evitar alguma subjectividade na análise. Deste modo, as medidas 

propostas procuram abranger, o mais possível, as tipologias de impactes associados à 

extracção de mármore, segundo o projecto apresentado, e considerando a situação do 

ambiente na envolvência da pedreira. 
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8. MONITORIZAÇÃO 

A monitorização encontra-se definida no Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio (republicado 

pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro), como um “processo de observação e 

recolha sistemática de dados sobre o estado do ambiente ou sobre os efeitos ambientais de 

determinado projecto, e descrição periódica desses efeitos por meio de relatórios da 

responsabilidade do proponente, com o objectivo de permitir a avaliação da eficácia das 

medidas previstas no procedimento de AIA para evitar, minimizar ou compensar os impactes 

ambientais significativos decorrentes da execução do respectivo projecto”.  

Consequentemente, entende-se que o plano de monitorização seja um instrumento de grande 

importância para a empresa, no que diz respeito a um gestão equilibrada do seu ambiente de 

trabalho, durante a fase de exploração da Pedreira “El Rei n.º 2”. Assim, os planos propostos 

pretendem ser dinâmicos e actualizáveis de acordo com os resultados que vão sendo obtidos 

em cada campanha. Devem também permitir a realização de modificações, sempre que se 

justifique, nomeadamente em situações que ocorram alterações tecnológicas ou operacionais, 

mudanças de dimensão do projecto, que possam originar efeitos ambientais ainda não 

avaliados. Só assim será possível proceder a um controlo mais eficiente dos parâmetros a 

monitorizar acompanhando a sua evolução. 

Cada campanha de monitorização permite não só concluir da eficácia das medidas previstas 

para minimizar os impactes, mas também traçar novas medidas de actuação para uma correcta 

gestão ambiental da área.  

Após a desactivação da pedreira os planos de monitorização cessarão, mas devendo ser 

acompanhado o PARP até ao final da sua implementação. 

Deverão ser aplicadas várias medidas de monitorização a alguns parâmetros, nomeadamente 

as poeiras, o ruído, os resíduos e a recuperação paisagística, no sentido de controlar e 

prevenir a ocorrência de situações problemáticas para o meio circundante à área de 

exploração. De todos os descritores analisados neste EIA, estes deverão ter um 

acompanhamento regular e calendarizado, ao longo de todo o período da exploração, visto 

estarem contemplados na legislação ou contribuírem como medida de auto-controle. O Plano 

de Monitorização corresponde a uma proposta que deverá ser analisada e, se necessário, 

complementada pelas entidades coordenadoras, no sentido de ser o mais completa e 

adequada possível. 
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Aspectos Plano Geral de Monitorização 

Ruído PGM 1 

Poeiras PGM 2 

Resíduos PGM 3 

Recuperação paisagística PGM 4 

Tabela 8.1.1 – Parâmetros a monitorizar na Pedreira “El Rei n.º 2”. 

 

É importante ainda referir que não se devem descurar todos os outros descritores, para os 

quais foram também propostas medidas de minimização específicas, que deverão ser 

aplicadas correctamente.  

Como já referido anteriormente, todos os planos de monitorização apresentados estão sujeitos 

a revisão e a nova reformulação, caso se verifique pelo menos uma das seguintes situações: 

 

� Alguma alteração no processo produtivo, ao longo da vida útil da pedreira; 

� Valores anómalos que indiquem contaminações; 

� Ineficiência das medidas de minimização propostas (ou seja, que não estejam a atingir o 

objectivo definido). 
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8.1. PLANO GERAL DE MONITORIZAÇÃO PARA AS POEIRAS (PM10) – PGM1  

 

OBJECTIVOS DA MONITORIZAÇÃO 

Controle regular dos valores de emissão de poeiras para a atmosfera, de modo a cumprirem os 

parâmetros legais em vigor, para eventuais receptores sensíveis. Pretende-se cumprir a lei 

vigente, ao mesmo tempo que se previnem a ocorrência de situações que possam 

eventualmente pôr em causa a saúde pública, no geral. 

 

FASES DA MONITORIZAÇÃO 

A monitorização processa-se em cinco fases: 

1. Definição dos pontos de recolha; 

2. Recolha de dados; 

3. Análise e tratamento dos dados; 

4. Elaboração de Relatório; 

5. Estudo de medidas minimizadoras, se necessário, em função dos resultados. 

 

LOCAIS DE MEDIÇÃO 

A escolha dos locais de medição, bem como os procedimentos de medição, deverão seguir, 

dentro do possível, o definido na legislação em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 

111/2002, ANEXO VIII, de que se transcrevem alguns excertos: 

 “a) Protecção da saúde humana — Os pontos de amostragem dirigidos para a protecção da 

saúde humana devem ser instalados: 

De modo a fornecerem dados nas áreas, dentro das zonas e aglomerações, nas quais é 

provável que a população esteja directa ou indirectamente exposta a níveis elevados durante 

um período significativo em relação ao período considerado para o(s) valor(es) limite; 

De modo a fornecerem dados sobre os níveis em outras áreas, dentro das zonas e 

aglomerações, que sejam representativas da exposição da população em geral.  

De um modo geral, os pontos de amostragem devem estar localizados de modo a evitar medir 

micro-ambientes de muito pequena dimensão, na sua proximidade imediata. 
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Os pontos de amostragem deverão, se possível, ser igualmente representativos de locais 

similares não situados na sua proximidade imediata. 

Adicionalmente, no mínimo, devem ser cumpridas, tanto quanto possível, as seguintes 

orientações: 

� O fluxo de ar em torno da tomada de ar não deve ser restringido por eventuais 

obstruções que possam afectar o seu escoamento na proximidade do dispositivo de 

amostragem (normalmente, a alguns metros de distância de edifícios, varandas, árvores 

e outros obstáculos e, no mínimo, a 0,5 m do edifício mais próximo, no caso dos pontos 

de amostragem representativos da qualidade do ar na linha de edificação); 

� Em geral, a tomada de ar deve estar a uma distância entre 1,5 m e 4 m acima do solo. 

Poderá ser necessário, nalguns casos, instalá-la em posições mais elevadas (até cerca 

de 8 m). A localização em posições mais elevadas pode também ser apropriada se a 

estação for representativa de uma vasta área; 

� A tomada de ar não deve ser posicionada na imediata proximidade de fontes, para evitar 

admissão directa de emissões não misturadas com o ar ambiente;  

� O exaustor do sistema de amostragem deve ser posicionado de modo a evitar a 

recirculação do ar expelido para a entrada do sistema. 

 

Podem ser igualmente tidos em consideração os seguintes factores:  

� Fontes de interferência; Segurança; Acessibilidade;  

� Existência de energia eléctrica e comunicações telefónicas;  

� Visibilidade do local em relação à área envolvente;  

� Segurança da população e dos operadores;  

� Requisitos de planeamento. 

 

Os procedimentos de selecção de locais devem ser devidamente documentados na fase de 

classificação com identificação através de coordenadas e utilizando meios como fotografias da 

área envolvente e um mapa pormenorizado. Os locais devem ser reavaliados periodicamente, 

com base na actualização dessa documentação, para garantir que os critérios de selecção 

continuam a ser válidos ao longo do tempo.” 
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As medições deverão ser efectuadas junto aos receptores mais sensíveis, potencialmente 

afectados pela actividade da pedreira e preferencialmente no local ou locais onde foi efectuada 

a primeira avaliação (medição de controle, referida na situação de referência), identificados em 

carta em anexo. Não deverão ser escolhidos pontos de amostragem que denotem influência 

significativa de outras fontes de emissão de PM10 (tais como outras pedreiras, por exemplo). 

Face a estes critérios, deve-se optar por efectuar medições nos locais já avaliados na situação 

de referência, isto é, junto aos receptores sensíveis que mais nitidamente poderão sofrer a 

influência da pedreira. Este ponto poderá e deverá ser reajustado face ao entendimento acerca 

da representatividade dos resultados, a novos desenvolvimento dos aglomerados 

populacionais e da própria pedreira (“Os locais devem ser reavaliados periodicamente, com 

base na actualização da documentação, para garantir que os critérios de selecção continuam a 

ser válidos ao longo do tempo”). 

 

PERIODICIDADE E NÚMERO DE AMOSTRAGENS 

A periodicidade das amostragens deverá seguir, dentro do possível, o definido na legislação 

em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril. De modo a obter 

medições representativas, propõe-se uma periodicidade de amostragem bienal, 

preferencialmente no Verão, quando existe uma maior concentração de poeiras em suspensão 

(correspondente à maior situação de empoeiramento), propondo-se que a primeira avaliação 

seja realizada no primeiro ano de actividade da pedreira. 

 

MÉTODOS DE AMOSTRAGEM E ANÁLISE 

Parâmetros  

O parâmetro a determinar, de acordo com o referido Decreto-Lei n.º 111/2002, são as PM10, ou 

seja, as partículas em suspensão susceptíveis de serem recolhidas através de uma tomada de 

amostra selectiva, com eficiência de corte de 50%, para um diâmetro aerodinâmico de 10 

(mi)m.  

 

Metodologia e Técnica de Medição 

Os métodos de amostragem e determinação a seguir indicados vêm referidos na legislação em 

vigor, nomeadamente o Decreto-Lei nº 111/2002, de 16 de Abril, ANEXO XI – secção IV. O 
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princípio de medição é baseado na recolha num filtro da fracção PM10 de partículas em 

suspensão no ar ambiente e na determinação da massa gravimétrica. 

Como critério de interpretação dos resultados obtidos deverão ser seguidos os valores 

indicados no ANEXO III – 1ª fase (até 2010) e 2ª fase (a partir de 1 de Janeiro de 2010), do 

Decreto-Lei nº 111/2002, de 16 e Abril. 

Estes métodos deverão ser reajustados sempre que surgir nova legislação que indique novas 

metodologias de amostragem, determinação e interpretação de resultados. 

 

EQUIPA TÉCNICA ENVOLVIDA NA RECOLHA E ANÁLISE DE DADOS 

As medições serão efectuadas por uma equipa técnica especializada que deverá ser 

constituída da seguinte forma: 

� 1 Técnico Superior responsável com experiência nesta área 

� 1 Técnico de Segurança e Higiene 

 

DATAS DE ENTREGA DOS RELATÓRIOS DE MEDIÇÃO 

Um mês após a execução dos trabalhos de medição. 
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8.2. PLANO GERAL DE MONITORIZAÇÃO PARA O RUÍDO – PGM 2  

 

OBJECTIVOS DA MONITORIZAÇÃO 

Controle constante dos valores de emissão de ruído para o meio, no sentido de enquadrá-los 

nos parâmetros legais em vigor. Pretende-se por um lado cumprir a lei vigente e por outro 

prevenir a ocorrência de situações que possam eventualmente vir a pôr em causa a saúde dos 

trabalhadores e da saúde pública, no geral. 

 

FASES DA MONITORIZAÇÃO 

A monitorização processa-se por cinco fases: 

1. Definição dos pontos de medição; 

2. Recolha de valores; 

3. Análise e tratamento dos dados; 

4. Elaboração de Relatório; 

5. Estudo de medidas minimizadoras, se necessário, em função dos resultados. 

 

LOCAIS DE MEDIÇÃO 

As medições deverão ser efectuadas em pontos previamente determinados, dando especial 

importância às fontes principais de ruído, aos limites da pedreira. Dado que, aquando das 

monitorizações, a pedreira já se encontra em laboração, dever-se-ão ter em atenção os 

receptores sensíveis. Os pontos encontram-se definidos na planta anexa a este trabalho, 

devendo manter-se ao longo do período de monitorização, excepto se houver alterações em 

termos de direcção de lavra ou ao nível dos receptores sensíveis. 

 

DATAS E HORÁRIOS DE MEDIÇÃO 

As medições de ruído deverão ser efectuadas bienalmente, efectuando-se a primeira medição 

logo no primeiro ano de laboração, num período de trabalho representativo da actividade da 

pedreira, no sentido de os valores obtidos traduzirem da melhor forma a situação ocorrente. 
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MÉTODOS E TÉCNICAS DE MEDIÇÃO UTILIZADOS 

Parâmetros 

Os parâmetros a avaliar, de acordo com a Norma NP-1730 são os seguintes: 

� Ruído de Residual (ou de fundo) – Ruído ocasionado pelo conjunto de fontes sonoras 

que fazem parte, habitualmente, da vizinhança do local avaliado, ou seja, trata-se do 

ruído existente na ausência do ruído particular ou perturbador. 

� Ruído Ambiente – Ruído resultante de todo o conjunto de fontes em presença, ou seja, 

trata-se do ruído de residual juntamente com o ruído particular ou perturbador. 

� L95 – Nível sonoro excedido em 95% do tempo, no período de referência. 

� L50 – Nível sonoro excedido em 50% do tempo, no período de referência. 

� MaxLpico – Valor máximo de pico do nível sonoro. 

� LAeq, T – Nível sonoro contínuo equivalente ponderado A, determinado num intervalo de 

tempo T. 

� LAeq, T (R) – Nível sonoro contínuo equivalente ponderado A, determinado num intervalo 

de tempo T, devido ao ruído particular. 

� LAeq, T (P+R) – Nível sonoro contínuo equivalente ponderado A, determinado num 

intervalo de tempo T, devido ao ruído ambiente determinado durante a ocorrência do 

ruído particular da actividade. 

� LAr – Valor do LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído 

particular corrigido de acordo com as características tonais ou impulsivas do ruído 

particular. 

 

Metodologia e Técnica de Medição 

Para realizar as medições, será adoptada a metodologia constante da Norma Portuguesa NP-

1730 (1996), em que cada medição será realizada num período de tempo representativo. 
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De acordo com a norma supracitada, serão adoptadas as seguintes regras de medição: 

� Microfone 1,4 m acima do solo; 

� Microfone afastado mais de 3,5 m de qualquer superfície reflectora; 

� Medições efectuadas com filtro de ponderação A; 

� Medição realizada em Fast (e em Impulsivo noutro canal e em simultâneo); 

� Realizar pelo menos 3 medições com orientações diferentes do microfone. 

 

Como critério de análise dos resultados, será utilizado o constante no Regime Geral Sobre o 

Ruído (RLPS) (Decreto Lei 292/2000 de 14 de Novembro). 

 

EQUIPA TÉCNICA ENVOLVIDA NA RECOLHA E ANÁLISE DE DADOS 

As medições serão efectuadas por uma equipa a cargo da monitorização constituída da 

seguinte forma: 

� Técnico Superior responsável; 

� Técnico de Segurança e Higiene. 

 

DATAS DE ENTREGA DOS RELATÓRIOS DE MEDIÇÃO 

Um mês após a execução dos trabalhos de medição. 
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8.3. PLANO GERAL DE MONITORIZAÇÃO PARA A GESTÃO DE RESÍDUOS –  PGM 3 

 

OBJECTIVOS DA MONITORIZAÇÃO 

A monitorização a nível da gestão de resíduos terá duas abordagens, por um lado pretende-se 

uma actuação constante no sentido de prevenir e remediar potenciais ocorrências como os 

derrames e contaminação dos solos, o controle dos locais de armazenamento de resíduos e a 

recolha selectiva desses resíduos referenciados (óleos, sucatas), por parte de empresa 

credenciada, gestão diária de resíduos sólidos urbanos, controle dos locais de manutenção de 

equipamentos/viaturas, etc. Por outro lado pretende-se controlar e acompanhar o cumprimento 

da legislação em vigor. 

 

FASES DA MONITORIZAÇÃO 

A monitorização processa-se por cinco fases/procedimentos: 

1. Identificação das potenciais ocorrências (por exemplo, derrame de óleos no solo); 

2. Correcção dos problemas; 

3. Manutenção dos locais de recolha de armazenamento de resíduos, nomeadamente 

depósito em bidões de óleos e sucatas, contentores de RSU, etc.; 

4. Documentação de todas as guias de acompanhamento de resíduos; 

5. Preenchimento electrónico anual do mapa de resíduos. 

 

PERIODICIDADE 

Procedimento constante e diário durante a vida útil da pedreira. As condições deverão ser 

aferidas pelo encarregado da pedreira numa base semanal. Desta forma, deve ser verificado o 

estado de manutenção dos contentores de resíduos, dos locais de manutenção, etc., intervindo 

em função da análise efectuada através das operações de manutenção necessárias. 



 CEVALOR – Centro Tecnológico para o Aproveitamento e Valorização das Rochas Ornamentais e Industriais 

EZEQU I E L  FRANC I SCO  A LVES ,  LDA .  

ESTUDO  DE IMPACTE AMBIENTAL – AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA “EL REI Nº2” - Nº 5384                       293/300 

8.4. PLANO GERAL PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO 

PAISAGÍSTICA – PGM 4 

 

OBJECTIVOS DA MONITORIZAÇÃO 

Cumprimento das medidas apontadas no Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística. 

 

FASES DA MONITORIZAÇÃO 

Este plano de monitorização visa reforçar a importância do cumprimento das medidas 

propostas no PARP, nomeadamente as medidas consideradas de implementação imediata, as 

medidas faseadas (no decorrer da exploração) e as medidas de recuperação final.  

 

PERIODICIDADE 

Deverá ser acompanhado rigorosamente o cronograma temporal apresentado no Plano 

Ambiental e de Recuperação Paisagística. 
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8.5. SÍNTESE 

De forma a simplificar a apresentação dos planos de monitorização propostos pode observar-

se o seguinte cronograma: 

 

Parâmetro Frequência de Monitorização (por Ano) 

Poeiras Bienal 

Ruído Bienal 

Gestão de Resíduos Procedimento constante (acompanhamento semanal) 

Acompanhamento do PARP Constante 

Tabela 8.5.1 – Cronograma das Campanhas de Monitorização. 
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9. CONCLUSÃO 

O cumprimento do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, em consonância com o Decreto-

Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio (alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro), 

levou à elaboração do presente EIA para o pedido de ampliação da área da Pedreira “El Rei n.º 

2”.  

De acordo com o Plano Regional de Ordenamento da Zona dos Mármores (PROZOM), a área 

em questão está inserida na Unidade de Ordenamento 4 (UNOR 4), no núcleo de exploração 

da Lagoa, bastante activo. Tendo este facto em conta foi necessário caracterizar e analisar, em 

termos ambientais, a situação relacionada com a ampliação da pedreira numa zona que está 

classificada pelo PDM de Vila Viçosa como Área de Reserva para o Aproveitamento de 

Mármores, com elevado interesse de utilização para Espaço de Indústria Extractiva. 

Existindo um grande núcleo com várias indústrias extractivas em funcionamento, o contexto 

actual é já reflexo desta situação e encontra-se condicionado pelas acções que até aqui têm 

vindo a ser efectuadas na zona. 

No sentido de efectuar o EIA procedeu-se à análise de diversos descritores, nomeadamente os 

aspectos biofísicos (geologia, solos, ecologia, meio hídrico, paisagem), bem como os aspectos 

sócio económicos, entre outros. De acordo com a caracterização da situação de referência e 

consequente análise de impactes, foi possível concluir que as características intrínsecas à 

actividade extractiva levam a que os impactes de maior significado sejam provocados aquando 

do início da exploração (nomeadamente através da afectação dos parâmetros ecológicos, 

hidrologia, pedologia, etc.). 

Os descritores ambientais são afectados de modo atenuado, essencialmente porque a pedreira 

será inserida numa área estritamente afecta à exploração de mármores, como características 

fortemente industriais, onde se verifica a implantação de pedreiras desde há algumas décadas 

para cá, que irão continuar em funcionamento durante muito tempo. 

As características específicas do local onde se pretende implantar a pedreira não serão 

afectadas negativamente de uma forma permanente, essencialmente devido ao facto de se ter 

proposto um Plano de Pedreira (Plano de Lavra e PARP) onde se consideraram todas as 

condicionantes, e tomando sempre em conta a prevenção e a minimização de conflitos. 

Em termos sócio-económicos, refira-se que a ampliação da Pedreira “El Rei n.º 2”, pertencente 

a EZEQUIEL FRANCISCO ALVES, LDA., freguesia de Bencatel, concelho de Vila Viçosa, é o reflexo 

da dinâmica industrial da zona, no que diz respeito à extracção e expedição de mármore. De 

facto, a Pedreira “El Rei n.º 2”, inserida na UNOR4, de acordo com o PROZOM, pertence a 
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uma empresa de grande importância na zona, com um peso considerável, em termos sócio-

económicos, na região onde se insere. A ampliação da pedreira revela-se fundamental para a 

empresa, representando simultaneamente uma ocasião única para acautelar algumas 

situações relacionadas com o compromisso entre o processo produtivo e os aspectos 

ambientais. 

Outro aspecto positivo a ser apontado neste EIA é o facto da ampliação da Pedreira “El Rei n.º 

2”, em Bencatel, Vila Viçosa, vir a traduzir-se, em termos sócio-económicos, numa acção 

positiva e bastante favorável, garantindo de forma efectiva a fixação de mão-de-obra, durante 

um período de tempo significativo (cerca de 70 anos), uma vez que esta é caracterizada por 

uma significativa taxa de desemprego. Logo, será possível garantir estes postos de trabalho e 

possivelmente fixar mais mão-de-obra local, sendo esta uma mais-valia para toda a zona 

envolvente. 

De referir que a pedreira encontra-se localizada num núcleo de extracção activo onde existem 

mais pedreiras em funcionamento, pelo que a ocorrência de impactes cumulativos a nível da 

afectação de algumas características do meio é uma realidade, tal como analisado 

anteriormente.  

No seguimento da caracterização e análise efectuada neste estudo, são propostas medidas de 

minimização para os impactes ambientais, detectados ou previsíveis, no sentido de precaver a 

ocorrência de situações negativas e de instituir, no funcionamento normal da empresa, uma 

gestão ambiental que se revele correcta face às potenciais ocorrências. 

Uma das propostas indicadas corresponde à implementação de Planos de Monitorização, 

pretendendo garantir o compromisso da empresa com as questões ambientais e evidenciando 

a intenção de proceder a um auto-controle de aspectos como as emissões de ruído, a emissão 

de poeiras, a gestão de resíduos ou a integração paisagística. 

Todas as medidas de mitigação apresentadas permitirão colmatar e controlar, dentro do 

possível, os impactes ambientais detectados, no sentido de caminhar para o melhor equilíbrio 

entre a indústria extractiva em curso e as questões ambientais.  

A zona em estudo constitui um claro exemplo das dificuldades em tornar compatível o 

desenvolvimento económico com o desenvolvimento social e a protecção do ambiente, 

essenciais à promoção efectiva de um desenvolvimento sustentável. Consequentemente, as 

boas práticas ambientais devem ser interiorizadas pelas empresas para que, com o decorrer do 

tempo, sejam procedimentos comuns e devidamente incorporados em todo o processo 

produtivo, de forma a deixarem de ser encarados como “obrigação”, com toda a conotação 

negativa inerente, e passem a fazer parte de uma exploração equilibrada tendo em vista os 
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princípios de um desenvolvimento sustentado. Isto é, a correcta aplicação das medidas de 

minimização expostas permitirá a obtenção de um empreendimento ambientalmente mais 

sustentável e viável, caminhando para a harmonia entre a indústria extractiva e o ambiente. 

É importante que se reúnam esforços, bem como uma “dose” de bom senso, para que os 

empreendimentos não fiquem comprometidos com a tomada de atitudes negligentes, mas sim 

que estes se tornem numa fonte de desenvolvimento para as regiões onde se encontram 

inseridos. Simultaneamente, é essencial o desenvolvimento de uma consciência ambiental, 

com o objectivo de compatibilizar os usos, sem pôr em causa o desenrolar das actividades 

económicas, o ordenamento do território e o equilíbrio ecológico, não só do local mas também 

de toda a envolvente. 

 

Concluindo, este Estudo de Impacte Ambiental permitiu revelar que o funcionamento da 

Pedreira “El Rei n.º 2” não irá colocar em causa a qualidade de vida das populações e do 

ambiente. Trata-se assim de um projecto ambientalmente viável, que irá favorecer 

simultaneamente a vertente sócio-economica local e regional, potenciando os recursos naturais 

e humanos de uma zona que tende a ser desertificada em termos populacionais, em caso de 

ausência de investimentos, como o caso deste projecto. 
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