
    

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proponente:          

 

 

Elaborado por:          

 

 

 

Julho de 2008 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

DO 

PROJECTO DE AMPLIAÇÃO  

DA  

PEDREIRA DO VALE DA MOITA 

 

 

- Resumo Não Técnico (reformulado) -  
 



ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO  
PROJECTO DE AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA DE VALE DA MOITA 

 

 

 

  ii 

 

 
ÍNDICE 
 

 

1. INTRODUÇÃO 1 

2. LOCALIZAÇÃO 2 

3. OBJECTIVOS E DESCRIÇÃO DO PROJECTO 8 

4. CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE NA ÁREA DO PROJECTO 11 

5. EVOLUÇÃO PREVISÍVEL DO ESTADO DO AMBIENTE NA AUSÊNCIA DO PROJECTO 14 

6. AVALIAÇÃO DE IMPACTES E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 15 

7. MONITORIZAÇÃO E MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL 19 

8. ANEXO 20 
 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO NÃO TÉCNICO DO EIA DO 
PROJECTO DE AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA DE VALE DA MOITA 

 

 

 

  1 

 

1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte 

Ambiental (EIA) do Projecto de Ampliação da Pedreira do Vale da Moita . Este último foi 

elaborado de acordo com a legislação em vigor (Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, com 

as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro), que determina 

a sujeição a processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) de todas as Pedreiras 

localizadas em áreas sensíveis, de que é exemplo uma área protegida. 

O EIA foi realizado pela TTerra – Auditoria, Projecto e Técnicas Ambientais, Lda. em 

parceria com a Consmaga – Geólogos e Engenheiros Consultores, Lda., durante o período 

compreendido entre os meses de Agosto e Dezembro de 2007. 

O RNT é parte integrante do EIA citado e foi elaborado com o objectivo de dar a conhecer 

ao público interessado os aspectos mais relevantes  do Projecto em avaliação, bem como 

os principais  efeitos no ambiente  resultantes da sua implementação.  

O Projecto é proposto pela empresa Mármores Vigário, Lda. , com sede em Lugar de Ataíja 

de Cima, freguesia de S. Vicente de Aljubarrota, concelho de Alcobaça.  

O seu licenciamento encontra-se dependente da emissão de uma Declaração de Impacte 

Ambiental (DIA) favorável ou favorável condicionada, a qual constitui a decisão final do 

procedimento de AIA. Este procedimento é da responsabilidade da Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro  e a atribuição da licença da 

responsabilidade da Direcção Regional da Economia do Centro  (DREC).  

O Projecto encontra-se finalizado e pronto para execução . 
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2. LOCALIZAÇÃO 

A Pedreira do Vale da Moita localiza-se na freguesia do Arrimal, concelho de Porto de Mós e 

distrito de Leiria. Situa-se a cerca de 1,2 km a Sul da povoação do Arrimal e a cerca de 350 

m a Sul da povoação de Vale da Pia (Figura 1 a Figura 3). 

Insere-se na Região Centro (NUT II) e na Sub-região Pinhal Litoral (NUT III). 

A sua área de implantação ocorre no Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros 

(PNSAC) e no Sítio PTCON0015 “Serras de Aire e Candeeiros” (SSAC) (Figura 4). 

O acesso à Pedreira é feito através de um caminho de serventia público, a partir da estrada 

que liga a povoação do Arrimal à Portela do Pereiro.  

A região é servida por importantes vias rodoviárias, das quais se destaca a Estrada Nacional 

EN1/IC2 que serve de eixo rodoviário para as regiões Centro-Norte, bem como a Auto-

Estrada A8 que serve a zona Litoral Sul. É ainda servida pela Estrada Nacional EN362, que 

faz a ligação Santarém-Alcanede-Porto de Mós e pela Estrada Municipal EM1354, que liga a 

EN1/IC2 à povoação do Arrimal (Figura 5). 
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FIGURA 1: ENQUADRAMENTO NACIONAL , REGIONAL E CONCELHIO DA ÁREA DO PROJECTO. 
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FIGURA 2: LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DO PROJECTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedreira do Vale da Moita 



RESUMO NÃO TÉCNICO DO EIA DO 
PROJECTO DE AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA DE VALE DA MOITA 

 

 

 

  5 

 

 
 

 

FIGURA 3: VISTA AÉREA DO LOCAL DO PROJECTO (FONTE: HTTP://MAPS.GOOGLE.COM/). 
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FIGURA 4: ENQUADRAMENTO NACIONAL E REGIONAL DO PROJECTO. 

 

 

 

 



RESUMO NÃO TÉCNICO DO EIA DO 
PROJECTO DE AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA DE VALE DA MOITA 

 

 

 

  7 

 

 

 

FIGURA 5: PRINCIPAIS ACESSIBILIDADES VIÁRIAS (FONTE: HTTP://MAPS.GOOGLE.COM/).
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3. OBJECTIVOS E DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

A Pedreira do Vale da Moita tem a sua actividade centrada na extracção a céu aberto de 

calcários designados por “semi-rijos”, muito utilizados em cantarias e revestimentos 

interiores.  

A grande procura nacional e internacional por este calcário aliada ao conhecimento de que 

existe um volume potencial de 56 690,50 m3 de material com características comerciais, 

levou a que a empresa Mármores Vigário, Lda. entendesse aumentar a área actual de 

exploração da Pedreira para uma área total de 12 445 m 2 e proceder ao seu licenciamento.  

Na área total da Pedreira inclui-se a zona de escavação e a zona de defesa da exploração, 

a qual consiste numa zona de protecção a estruturas limítrofes onde não é permitida a 

exploração de massas minerais. No Quadro 1 apresenta-se a relação das áreas a licenciar. 

QUADRO 1: RELAÇÃO DE ÁREAS A AFECTAR À PEDREIRA DO VALE DA MOITA. 

DEFINIÇÃO DE ÁREAS  QUANTIFICAÇÃO  

Área a licenciar 

Área de escavação (A) 6 890 m2 

Zona de Defesa (B) 5 555 m2 

Área total da Pedreira a licenciar (A+B)  12 445 m2 

 

O Projecto tem, assim, o objectivo de ampliar a área actual da Pedreira  e contribuir para o 

crescimento da empresa , assegurando a sua continuidade e sustentabilidade.  Com a sua 

implementação serão mantidos três postos de trabalhos, com as seguintes categorias 

profissionais (Quadro 2):  

QUADRO 2: TRABALHADORES AFECTOS À PEDREIRA .  

CATEGORIA PROFISSIONAL  Nº TRABALHADORES  

Encarregado 1 

Caboqueiros 2 

Total 3 
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Os equipamentos a utilizar serão os apresentados no Quadro 3, todos propriedade da 

empresa Mármores Vigário, Lda. 

QUADRO 3: EQUIPAMENTOS A UTILIZAR NA PEDREIRA DO VALE DA MOITA. 

EQUIPAMENTO  

Máquinas de fio diamantado e roçadora de cadeias 

Martelo pneumático 

Giratória Komatsu 450 

Compressor Atlas Copco 

Gerador 150w 

 

O método de exploração será idêntico e, como tal, continuará a processar-se por lavra a 

céu aberto , em corta (ou seja, em profundidade), por degraus direitos com 10 m de altura 

por 4 m de largura, desde a cota 412 m até à cota 362 m.  

O material extraído com valor comercial será encaminhado para a uma unidade de 

transformação, propriedade da Mármores Vigário, Lda., e posteriormente vendido no 

mercado nacional e internacional. Algum deste material poderá ser também vendido 

directamente na Pedreira a outros transformadores.  O material sem valor comercial, isto é, 

os “rejeitados”, será depositado no local para ser utilizado na recuperação da Pedreira ou 

encaminhado para as fábricas da cal da região (devidamente licenciadas) para a produção 

de cal e de pó de pedra. 

O Projecto terá um horizonte temporal de 15 anos  e será desenvolvido entre três fases: 

fase de construção, fase de exploração e fase de desactivação. Durante a fase de 

construção serão instaladas as infra-estruturas de apoio à exploração, bem como os 

equipamentos a utilizar. A fase de exploração corresponde ao período de 15 anos, com fim 

previsto em 2022. A fase de desactivação ocorrerá no final da exploração, ou seja, a partir 

do ano 2022 até 2024. Durante este período serão removidos os equipamentos utilizados e 

executada a recuperação paisagística da Pedreira. 

Para a recuperação paisagística  da área da exploração foram consideradas duas 

alternativas. A primeira passa pela manutenção da configuração final da lavra, ou seja, pela 

manutenção dos degraus formados pela extracção do material. A segunda alternativa 

considera a reposição da morfologia original do terreno, através do enchimento da cava com 

escombros, que deixarão de ser encaminhados para a indústria da cal da região, conforme 
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inicialmente ponderado. Em qualquer das alternativas está prevista a sementeira da área a 

recuperar através de espécies adaptadas às condições da região e plantadas espécies 

arbóreas. 

Após uma avaliação ambiental, técnica e económica de alternativas, considerou-se que a 

alternativa 1 constitui a única solução viável para a recuperação paisagística da área 

explorada. 

No anexo I  apresenta-se a configuração da Pedreira de Vale da Moita na sua situação 

actual, no final da lavra e após a recuperação paisagística (alternativa 1 e alternativa 2). 

As alternativas à execução do presente Projecto de exploração são bastante limitadas, dada 

a localização do material calcário e a condicionante de estar localizado numa área 

protegida. Nos moldes actuais e, portanto, não ocorrendo a ampliação da área de 

escavação, a exploração tornar-se-á economicamente inviável e, assim, conduzida ao seu 

fecho. Nesta perspectiva, não se configuraram outras alternativas  à solução actual. 
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4. CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE NA ÁREA DO PROJECTO 

A proximidade das Serras de Aire e Candeeiros à linha costeira leva a que o clima  na região 

apresente influências oceânicas notórias. A humidade do ar é alta e a precipitação 

concentrada durante os meses de Outubro a Abril. 

Em termos geológicos  e geomorfológicos  a área onde se localiza a Pedreira integra-se na 

região Maciço Calcário Estremenho, onde o relevo é cársico, isto é, resultante da dissolução 

lenta do material calcário pela acção da chuva. O escoamento da água ocorre 

fundamentalmente por infiltração, o que leva à quase inexistência de linhas de água 

superficiais.  

Os solos são pobres e escassos, à semelhança do que ocorre um pouco pelas duas Serras. 

Apresentam várias limitações quanto ao seu uso, o qual é, por isso, essencialmente 

florestal.  

A diversidade e riqueza ecológica é muito elevada no local. A flora é constituída por 

espécies espontâneas, naturais da região e bem adaptadas ao clima e solos existentes. No 

que diz respeito aos habitats  referenciados, destaca-se a presença de quatro considerados 

prioritários, isto é, quatro habitats naturais ameaçados de extinção. Como tal encontram-se 

incluídos na Rede Natura 2000, que consiste numa rede ecológica que visa a conservação 

da diversidade biológica e ecológica dos Estados Membros da Comunidade Europeia. 

A fauna  apresenta igual riqueza biológica, verificando-se a presença de um vasto número 

de répteis e de uma grande comunidade de aves típicas de espaços abertos de elevado 

valor conservacionista. 

No que respeita ao ordenamento do território , a área onde se localiza o Projecto encontra-

se abrangida pelos seguintes instrumentos de gestão territorial: Plano de Bacia Hidrográfica 

do Rio Tejo (PBH Tejo), Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro Litoral (PROF 

CL), Plano de Ordenamento do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros 

(POPNSAC) e Plano Director Municipal (PDM) de Porto de Mós. 

Atendendo à tipologia do Projecto e à sua localização no PNSAC, entende-se que o 

principal instrumento de gestão territorial a considerar é o POPNSAC, actualmente em 

revisão. Segundo este plano, o Projecto localiza-se numa área classificada como “Zona de 

Conservação da Natureza”.  
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Apesar de no PDM de Porto de Mós o local surgir abrangido pela Reserva Ecológica 

Nacional (REN), os condicionamentos subjacentes a este regime não se aplicam, uma vez 

que na hierarquia do sistema de gestão territorial os Planos de Ordenamento das Áreas 

Protegidas prevalecem sobre os Planos Directores Municipais.  

Dado que os solos existentes são pobres e com utilização florestal, não se encontram 

incluídos na Reserva Agrícola Nacional (RAN). 

Devido à sua elevada diversidade ecológica, a área do Projecto encontra-se ainda incluída 

na Lista Nacional de Sítios da Rede Natura 2000 (Sítio Serras de Aire e Candeeiros) e 

classificada como Zona Especial de Conservação das Serras de Aire e Candeeiros. 

Relativamente ao uso do solo , a grande representatividade do pinheiro bravo leva a que o 

uso atribuído ao solo seja fundamentalmente florestal. Os matos rasteiros surgem no 

quadrante Este em manchas extensas, mas em mau estado de conservação. Junto à 

povoação de Casal de Vale de Ventos e em zona de vale, encontram-se algumas áreas 

agrícolas de subsistência e, como tal, de reduzida dimensão. 

A paisagem  é marcada, como já referido, por um relevo moderado e alterado devido à 

presença de um núcleo extractivo formado por várias explorações, no qual se insere a 

Pedreira do Vale da Moita. A presença humana surge, portanto, com forte 

representatividade quer pelo uso atribuído ao solo quer pela presença de alguns elementos 

culturais a ele associados, de que são exemplo os muros de pedra utilizados para delimitar 

as propriedades ou para delimitar os chousos. A partir da análise visual realizada no EIA 

concluiu-se que a paisagem apresenta uma qualidade visual média, em parte resultante 

precisamente das alterações efectuadas no relevo pela actividade extractiva. 

Relativamente aos aspectos socio-económicos  salienta-se que a Pedreira tem um forte 

impacte na população local, em particular, no que respeita à criação de emprego e à 

dinamização da economia local e regional. Presentemente a exploração não se encontra em 

laboração, mas quando o estava proporcionava três postos de trabalho, os mesmos que se 

espera vir a manter durante o horizonte temporal previsto para a Pedreira, caso o Projecto 

venha a ser implementado. 

Como a Pedreira não se encontra em funcionamento, não existe produção de resíduos . 

Assim, o local apresenta um bom estado de limpeza. 
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Em relação aos recursos hídricos , é de referir que o local está inserido na bacia 

hidrográfica do Rio Tejo e na sub-bacia da Ribeira do Arrimal. Devido à natureza do material 

calcário, as águas pluviais não escorrem à superfície, antes pelo contrário, infiltram-se. A 

água infiltrada acumula-se no subsolo, dando origem a uma reserva de água subterrânea, 

localizada a uma profundidade elevada que não corre o risco de ser afectada pelos 

trabalhos da Pedreira.   

No que diz respeito ao Património não foram detectados quaisquer vestígios arqueológicos. 

A única situação que reportamos é em termos etnográficos. Trata-se da existência de um 

muro de divisão de propriedade, em pedra solta, no limite SW da zona alvo de alargamento.  

A qualidade do ar  é boa, apesar de terem sido identificadas duas fontes de poluição: as 

pedreiras existentes, devido à emissão de poeiras, e as vias rodoviárias localizadas na 

proximidade. Através das medições efectuadas junto da povoação de Vale da Pia, a mais 

próxima da Pedreira, verificou-se que os níveis da qualidade do ar estão de acordo com os 

valores legais determinados. 

As pedreiras e as vias rodoviárias são igualmente as principais fontes de ruído , juntamente 

com algum do equipamento utilizado na exploração. Através das medições efectuadas 

também junto da povoação de Vale da Pia, verificou-se que o nível do ruído local está 

dentro dos valores legalmente aceitáveis. 
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5. EVOLUÇÃO PREVISÍVEL DO ESTADO DO AMBIENTE NA 

AUSÊNCIA DO PROJECTO 

Na ausência do Projecto não esperadas alterações na generalidade dos aspectos 

ambientais identificados, uma vez que se prevê a manutenção das características actuais. A 

excepção ocorre ao nível do ordenamento do território , da paisagem  e da sócio-

economia .  

Nos dois primeiros casos, o ambiente tenderá a evoluir positivamente para o equilíbrio 

ecológico do local, pois não ocorrendo ampliação o dono da obra poderá dar início aos 

trabalhos de recuperação paisagística da Pedreira. 

No último caso, o ambiente tenderá a evoluir negativamente uma vez que, terminada a 

exploração, seria extinta uma das principais fontes de rendimento das populações locais.   
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6. AVALIAÇÃO DE IMPACTES E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

Neste capítulo identifica-se, de forma resumida, os principais impactes resultantes da 

implementação do Projecto de Ampliação da Pedreira do Vale da Moita, ou seja, as 

principais alterações favoráveis (positivas) ou desfavoráveis (negativas) que ocorrem no 

local e durante o horizonte temporal do Projecto, resultantes da sua realização. Para ambos 

os casos foram sugeridas medidas de mitigação destinadas a diminuir ou a reforçar esses 

impactes, que podem ser de minimização (quando os impactes são negativos) e/ou de 

potenciação (quando os impactes são positivos). 

As principais alterações desfavoráveis, isto é, os impactes negativos  resultantes do 

Projecto de Ampliação da Pedreira do Vale da Moita, estão associadas aos seguintes 

aspectos ambientais: geologia e geomorfologia, ordenamento do território, paisagem e 

recursos hídricos. Já as principais alterações favoráveis e, portanto, os impactes positivos  

estão associados fundamentalmente ao panorama socio-económico.   

Relativamente à geologia e geomorfologia verifica-se que o principal impacte está 

relacionado com a alteração do relevo natural e com a deposição do material retirado da 

Pedreira sem valor comercial na envolvente da exploração. A minimização destes impactes 

será assegurada através da implementação do Plano Ambiental e Recuperação Paisagística 

da Pedreira, que procurará integrar a exploração da envolvente, e do encaminhamento do 

material depositado para a indústria da cal da região, onde será utilizado na produção de cal 

e de pó de pedra. 

Atendendo à informação constante no POPNSAC, sabe-se que a Pedreira está localizada 

numa Zona de Conservação da Natureza, na qual não deverá ser autorizada a extracção de 

inertes. Neste sentido, verifica-se presentemente uma incompatibilidade entre a localização 

da exploração e este plano de ordenamento do território . Contudo, com a revisão em 

curso do POPNSAC é esperado que esta incompatibilidade deixe de se verificar, uma vez 

que a Pedreira do Vale da Moita já existe no local há mais de 20 anos, tendo recebido 

inclusivamente um parecer positivo quanto à sua localização emitido pela Direcção do 

Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros. Ainda assim, entende-se que deverá ser 

privilegiado um adequado planeamento, execução e acompanhamento das obras, de forma 

a minimizar eventuais situações desfavoráveis. 
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Em termos paisagísticos,  os principais impactes esperados durante a fase de 

instalação/exploração relacionam-se com a deposição do material que é retirado da Pedreira 

e que não tem valor comercial, uma vez que afectará o solo, tornando-o compacto, e a flora 

e fauna existente. As alterações ao revelo não são muito notórias, por um lado devido à 

reduzida dimensão da Pedreira e por outro devido à vegetação existente na sua envolvência 

que diminui a visibilidade para a área. Durante a fase de desactivação poderá ocorrer um 

impacte visual negativo resultante da execução dos trabalhos de remoção do equipamento e 

de recuperação da Pedreira.  

A minimização destes impactes será assegurada através da plantação de uma cortina de 

vegetação arbórea e arbustiva, da implementação do Plano Ambiental e de Recuperação 

Paisagística, e da remoção do equipamento que deverá ser, sempre que possível, 

reutilizado ou encaminhado para um destino adequado. 

A ausência de vegetação tem um impacte negativo sobre os recursos hídricos , sobretudo 

durante a fase de instalação/exploração. Não existindo coberto vegetal, o solo fica mais 

exposto e sujeito à erosão, em particular, à erosão hídrica que desagrega e arrasta as 

partículas do solo. Estas partículas ao serem arrastadas e, posteriormente, depositadas 

podem vir a causar alguma turvação nas linhas de água existentes na região. Com a 

recuperação da Pedreira este impacte será minimizado, dado que contempla a plantação de 

vegetação que ajudará a fixar o solo.  

Com o desenvolvimento dos trabalhos de extracção poderá ocorrer alguma interferência na 

infiltração da água e, eventualmente, alguma contaminação, ainda que acidental, por 

substâncias presentes nos combustíveis utilizados para o funcionamento da maquinaria. 

Para acautelar esta situação deverá ser definido um local impermeável para o 

armazenamento deste tipo de material.   

Caso se verifique, a contaminação da água terá um impacte igualmente negativo ao nível da 

qualidade da água de difícil minimização, dado que o solo existente é escasso e, por isso, 

insuficiente para promover a sua biodegradação, ou seja, a sua decomposição natural pela 

acção de seres vivos. 

Relativamente ao panorama sócio-económico , o Projecto origina impactes positivos 

relacionados com a criação de postos de trabalho directos (durante a fase de 

instalação/exploração) e indirectos, estes últimos referentes a actividades económicas 
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direccionadas para a produção de bens e serviços. Contudo, durante a fase de desactivação 

é esperada a eliminação de alguns destes postos de trabalho. Para colmatar o desemprego 

deverá promover-se a integração dos trabalhadores em outras explorações do ramo. 

O transporte do material extraído na Pedreira por veículos pesados poderá provocar a 

progressiva degradação do pavimento das vias utilizadas, bem como a poluição do ar 

devido ao aumento no consumo de combustíveis. Estes impactes podem ser minimizados 

se for respeitada a capacidade de carga dos veículos e sensibilizados os condutores para 

evitarem a circulação dentro das localidades.      

Nos restantes aspectos ambientais (solos, ecologia – flora e fauna, uso do solo, resíduos, 

património histórico e arqueológico, qualidade do ar e ambiente sonoro/ruído), verificam-se 

alguns impactes negativos, no entanto, de pouca importância.  

Ao nível da flora, os principais impactes negativos esperados relacionam-se com a 

circulação da maquinaria e com a deposição de material, pois originarão a destruição da 

vegetação existente. No entanto, apesar destes efeitos negativos, a Pedreira tem um 

impacte positivo no que se refere aos incêndios florestais, uma vez que actua como uma 

barreira física ao avanço do fogo. Este impacte tem uma grande importância no local, 

atendendo ao que a ocupação do solo é essencialmente florestal. No entanto, dada a 

pequena dimensão da Pedreira este impacte não tem o significado que se desejaria. No que 

respeita à fauna a ampliação da Pedreira poderá agravar o efeito barreira que já se verifica 

e que impede a movimentação das espécies no local. 

As alterações ao uso do solo serão mínimas, pois quase toda a terra de cobertura e a 

vegetação rasteira existente já foram retiradas.  

Relativamente aos resíduos , é esperada a produção de esgotos domésticos provenientes 

essencialmente dos sanitários, que serão utilizados apenas por 3 trabalhadores. Estes 

resíduos serão colectados numa fossa séptica e posteriormente descarregados na Estação 

de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) municipal, através de um limpa-fossas. Poderão 

também ser produzidos outros resíduos resultantes da manutenção das máquinas e 

equipamentos, cuja recolha e gestão ficará a cargo das empresas externas contratadas para 

efectuar essa mesma manutenção. 
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Relativamente ao património  salientam-se apenas os possíveis impactes relacionados com 

terraplanagens, desmatações e escavações em locais próximos do muro de pedra solta 

existente no limite SW da zona alvo de alargamento.  

Aconselha-se o acompanhamento arqueológico da definição de áreas de depósito da terra 

vegetal, abertura de caminhos de acesso às frentes de trabalho, desmatações, decapagens, 

escavações e terraplenagens, bem como enquanto durarem todas as obras acessórias à 

empreitada que impliquem o remeximento dos solos. 

A qualidade do ar  não será afectada de forma significativa, ainda que sejam produzidas 

poeiras resultantes do processo de extracção da pedra e da circulação dos veículos 

pesados de transporte do material.  

Durante os trabalhos da Pedreira é esperado o aumento dos níveis do ruído  devido à 

extracção da pedra, ao seu corte e transporte. Contudo, como a escavação ocorrerá em 

profundidade, o ruído será cada vez menos notório. 

Estes impactes serão minimizáveis sobretudo através da adopção de procedimentos 

ambientais durante a obra e a exploração (relacionados principalmente com a gestão de 

resíduos), da sensibilização dos trabalhadores para as questões ambientais e da 

implementação do plano de recuperação da Pedreira.  

A nível climático  não se verificarão quaisquer alterações. 
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7. MONITORIZAÇÃO E MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL 

Para que se possa avaliar a eficácia das medidas de mitigação propostas e, sempre que 

necessário, propor outras quando ainda permanecem alguns impactes, há que desenvolver 

um programa de monitorização. 

Com base na identificação dos principais impactes ambientais, foi elaborado um programa 

de monitorização com parâmetros de medição destinados a avaliar a evolução do ambiente.  

Complementarmente à monitorização foi elaborado um plano de gestão ambiental associado 

essencialmente à fase de exploração, destinado a verificar a aplicação e a eficácia das 

medidas de minimização adoptadas e a estabelecer procedimentos de gestão ambiental.   
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8. ANEXO 
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ANEXO I 
 

Plantas representativas da situação actual, situaçã o final da lavra e situação após a 

recuperação paisagística 

 

 

 










