


 
 
 

 

Pag.1 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

PEDREIRA N.º3350 “Moka-Creme” – EIA                                                                                                            RESUMO NÃO TÉCNICO 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 

Projecto de Ampliação da Pedreira N.º3350 “Moka-Creme” 

(Calcário Ornamental) 
 

FREGUESIA DE ALCANEDE 

CONCELHO DE SANTARÉM 

DISTRITO DE SANTARÉM 
 

RESUMO NÃO TÉCNICO 
 

1 – INTRODUÇÃO 

 

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

Ambiental (EIA) do “Projecto de Ampliação da Pedreira N.º3350 Moka-Creme”, de 

RuiPedra - Indústria de Extracção e Transformação de Pedra, Lda, uma exploração de 

calcário ornamental em lavra activa localizada na freguesia de Alcanede, concelho e distrito 

de Santarém. A pedreira localiza-se no sector Sul do Parque Natural das Serras de Aire e 

Candeeiros (PNSAC). 

 

Dando cumprimento à legislação em vigor sobre o Processo de Avaliação de Impacte 

Ambiental (AIA), este documento tem como principal finalidade dar apoio à participação 

pública, pelo que nele se descreve de forma sucinta e coerente, numa linguagem não 

técnica acessível à generalidade do público, as informações mais importantes que constam 

do Relatório Síntese do Estudo de Impacte Ambiental. 

 

O Resumo Não Técnico e o Relatório Síntese integram o Estudo de Impacte Ambiental da 

pedreira “Moka-Creme”, sendo o EIA do projecto de ampliação da pedreira acompanhado 

por um Plano de Pedreira (Plano de Lavra - PL, e Plano Ambiental e de Recuperação 

Paisagística - PARP), elaborado de acordo com a legislação em vigor que rege a actividade 
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de exploração de massas minerais em pedreiras a céu-aberto, nomeadamente o Dec. Lei 

n.º270/01 de 6/10 (alterado pelo Dec. Lei n.º340/07 de 12/10). A realização do Estudo de 

Impacte Ambiental decorreu entre Maio de 2010 e Janeiro de 2011. 

 

2 – ENTIDADE LICENCIADORA E AUTORIDADE DE AIA 

 

O licenciamento do “Projecto de Ampliação da Pedreira Moka-Creme” é da competência da 

Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo do Ministério da Economia, Inovação e 

Desenvolvimento (DRLVTMEID), nos termos da alínea b) do n.º 2 do Art.º 11.º do Dec. Lei 

n.º340/07 de 12/10). A Autoridade de AIA é a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT). 

 

3 – PROMOTOR DO PROJECTO E ENTIDADE RESPONSÁVEL PELO EIA 

 

A entidade promotora do projecto é a empresa RuiPedra - Indústria de Extracção e 

Transformação de Pedra, Lda, com sede na Rua da Chousa Velha, n.º2, Casais Monizes, 

2040-015 Alcobertas, que é também a entidade responsável pelo Estudo de Impacte 

Ambiental referente ao Projecto de Ampliação da Pedreira “Moka-Creme”. 

 

4 – FASE DO PROJECTO 

 

Tratando-se de uma pedreira licenciada e em lavra activa, o EIA elaborado contribuiu para a 

determinação e avaliação das principais condicionantes ambientais e dos impactes 

potencialmente significativos associados à execução do projecto de ampliação (PP - Plano 

de Pedreira) da pedreira “Moka-Creme”, e permitiu ainda a proposta de medidas mitigadoras 

dos impactes mais significativos decorrentes da fase do projecto que se denominou por 

FASE DE EXECUÇÃO, em conformidade com as directrizes constantes no PP elaborado. 

 

O Plano de Pedreira proposto envolve a execução do Plano de Lavra (PL) em paralelo com 

a execução do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) a implementar 

durante a vida útil da exploração e no términus da actividade extractiva no local do projecto. 
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5 – ANTECEDENTES – Artigo 5.º do Dec. Lei n.º340/07 de 12/10 

 

O projecto de ampliação apresentado a procedimento de AIA corresponde a uma área a 

licenciar de 88352 m2, a qual se define como a área da poligonal do “Projecto de Ampliação 

da Pedreira N.º3350 Moka-Creme”. 

 

A pedreira tem uma área licenciada de 26500 m2 pretendendo-se uma ampliação para os 

88352 m2 ou seja, um acréscimo de 61852 m2. Este acréscimo resulta do somatório de uma 

área de ampliação com 19185 m2, e de uma área praticamente intervencionada de 42667 m2 

correspondente à área aprovada ao abrigo do Artigo 5.º do Dec. Lei n.º340/07, de 12/10. 

 

Obtido o Parecer Favorável do Grupo de Trabalho criado ao abrigo do Artigo 5.º do Dec. Lei 

n.º340/07, de 12/10, que condicionou a continuidade da exploração da pedreira “Moka-

Creme” à obtenção de DIA Favorável, e averiguada a viabilidade desta pretensão ao abrigo 

do novo Plano de Ordenamento do Parque (Resolução do Conselho de Ministros n.º57/2010, 

de 12/8), que sujeita a aprovação da área de ampliação (19185 m2) ao efectivo cumprimento 

de medidas de compensação ambiental numa área intervencionada de igual dimensão, a 

RuiPedra Lda decide elaborar o Estudo de Impacte Ambiental, com a finalidade de 

actualizar a licença de exploração desta pedreira, obedecendo a uma estratégia de rigor, de 

regularização, e de adaptação à situação de exploração actual e futura, quer ao nível do 

cumprimento da legislação ambiental (Dec. Lei n.º197/05) quer ao nível do cumprimento da 

legislação sobre exploração de massas minerais (Dec. Lei n.º340/07). 

 

6 – ÂMBITO E OBJECTIVOS DO PROJECTO DE AMPLIAÇÃO 

 

O projecto de ampliação prevê o aumento da área da pedreira em cerca de 61852 m2, o que 

somado à área licenciada (26500 m2) perfaz para a área da pedreira o total de 88352 m2, 

correspondendo deste total uma área de lavra com 46344 m2. 

 

A ampliação prevê o ligeiro alargamento da área de lavra, de modo a permitir o aumento das 

reservas exploráveis de calcário ornamental, em consonância com a optimização e a 
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racionalização da exploração do recurso e no cumprimento das recomendações que o EIA 

considera como sendo as mais correctas e exequíveis sob o ponto de vista ambiental. 

 

Concomitantemente, é inegável que o PP elaborado tenha igualmente como objectivo 

preencher, sob o ponto de vista técnico-legal, um vazio documental decorrente da alteração 

dos limites e das condições da actual licença da pedreira, ainda em vigor, e que a RuiPedra 

pretende regularizar e actualizar ao abrigo do Art.º 5º do DL n.º340/07 de 12/10. 

 

A actividade extractiva que actualmente se desenvolve na pedreira Nº3350 “Moka-Creme” 

visa a extracção de blocos de calcário com aptidão para aplicação em revestimentos de 

paredes, interiores e exteriores, em cantarias e lancil, sendo o material designado por Moca-

Creme, variedade comercial Relvinha. 

 

De modo a corresponder à demanda imposta pelos seus principais clientes nacionais e 

estrangeiros, a empresa pretende garantir reservas para o futuro, de forma a dar 

continuidade à produção de blocos de calcário ornamental extraídos desta exploração. 

 

Sendo certo que o mercado nacional de calcário ornamental é actualmente bastante 

reduzido e se encontra estagnado em baixa, a exportação para os mercados internacionais 

emergentes e em crescimento, principalmente para a China, não tem sido tão volátil, 

constituindo hoje uma importante fonte de riqueza nacional, contribuindo para o equilíbrio da 

nossa balança de transacções comerciais, sendo à data o garante da manutenção da 

actividade empresarial e dos postos de trabalho criados nesta indústria. 

 

A manutenção dos níveis de procura da variedade comercial Relvinha - Moca Creme de 

Grão Fino - explorada nesta pedreira, trouxe à empresa uma responsabilidade acrescida, 

que se traduz numa dinâmica produtiva com pilar principal assente na capacidade de 

produzir blocos comerciais desta tipologia específica, em fase com a capacidade de fazer 

escoar material de 2ª qualidade, sem aptidão ornamental, utilizado no fabrico de lancil. Esta 

situação tem implicado o gradual aumento dos volumes de produção e, consequentemente, 
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a diminuição das reservas exploráveis de calcário ornamental, por redução da área de lavra 

da pedreira. 

 

Em suma, o PP elaborado para os 88352 m2 adstritos à área do projecto, sobre o qual 

incidiu a obrigatoriedade de realização do EIA, visa, primordialmente, dar continuidade à 

actividade de exploração de blocos de calcário ornamental na área alvo de projecto. 

 

7 - ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO 

 

Estando a regularização desta pedreira enquadrada pelo Artigo 5º do Dec. Lei n.º340/07, de 

12/10, e pelo facto da pedreira se localizar em Área Sensível - PNSAC, a RuiPedra Lda 

pretende, com o EIA e com o Plano de Pedreira (PP) que o acompanha, obter uma nova 

licença para a pedreira “Moka-Creme” que repercuta a realidade no terreno, nos termos do 

Dec. Lei n.º270/01 de 6/10 (republicado pelo Dec. Lei n.º340/07 de 12/10), e no 

cumprimento da legislação sobre Avaliação de Impacte Ambiental - Dec. Lei n.º69/00 de 3/5 

(republicado pelo Dec. Lei n.º197/05 de 8/11). 

 

Elaborado nos termos da Portaria n.º330/01 de 2/4, o EIA teve principal incidência nos 

88352 m2 da área da pedreira (dos quais 46344 m2 serão afectos à lavra), pelo que foi 

acompanhado pelo respectivo Plano de Pedreira, cujo conteúdo técnico foi elaborado 

segundo as directivas consignadas no Anexo VI ao Dec. Lei n.º340/07 de 12/10. 

 

Localizando-se a pedreira “Moka-Creme” no sector Sul da área integrante do PNSAC, em 

pleno Vale da Relvinha que se desenvolve a Norte do lugar de Pé da Pedreira, a mesma 

está sujeita aos mecanismos legais no âmbito das competências deste organismo, com 

base na recente publicação do novo Plano de Ordenamento do PNSAC (Resolução do 

Conselho de Ministros n.º57/2010, de 12/8). 

 

Destaca-se neste âmbito a obrigatoriedade da apresentação de um EIA, e a obrigatoriedade 

da apresentação de medidas de compensação ambiental para uma área intervencionada e a 

recuperar de igual dimensão à área de ampliação definida no projecto (19185 m2). 
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8 – DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

 

8.1 – Localização e Acessos 

 

A pedreira “Moka-Creme” localiza-se no Vale da Relvinha, em pleno Parque Natural das 

Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC). O acesso à pedreira é feito pela EN362, no troço que 

liga Alcanede a Valverde, onde aproximadamente ao km25, no sentido S-N e antes da 

povoação de Valverde, se toma à direita a EM1314 em direcção a Pé da Pedreira. 

 

A EM1314 dá assim acesso às várias explorações que se distribuem por todo o Vale da 

Relvinha, sendo um itinerário bastante utilizado pela circulação de veículos pesados 

provenientes das pedreiras implantadas a Norte de Pé da Pedreira e Barreirinhas, e 

nomeadamente o que é utilizado pelos camiões afectos à pedreira alvo de estudo. 

 

O acesso à pedreira “Moka-Creme” faz-se em direcção a NNW, num percurso de 2km por 

caminho vicinal até Cabeço da Giesteira, posicionando-se a pedreira 300 m a Este do 

vértice geodésico com o mesmo nome (v.g. “Giesteira” – 428 m). 

 

A Planta Nº1 anexa ilustra a localização da pedreira tendo em consideração o seu 

enquadramento à escala nacional, regional e local, focalizando-se aspectos rodoviários e 

administrativos da área do projecto. Ao nível local o posicionamento da pedreira é dado pela 

poligonal inserida no extracto da folha n.º328 (Alcanede) da CMP, à escala 1/25000. 

 

8.2 – Caracterização da Exploração – Plano de Pedreira (PP) 
 

Áreas e Produções: A área total da pedreira é de 88352 m2, correspondendo 46344 m2 à 

área total de lavra. A produção média prevista para a pedreira é de cerca de 20000 m3/ano 

(6000 m3 de rocha ornamental; 7000 m3 de sub-produtos com valor comercial; e 7000 m3 de 

escombros). Do material total a desmontar – 630278 m3, as reservas comercializáveis - 

409681 m3, correspondem a 65% (30% - 189084 m3 de blocos ornamentais e 35% - 220597 

m3 de sub-produtos vendíveis), sendo de 220597 m3 (35%) o material sobrante considerado 
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como escombro sem qualquer aproveitamento comercial. No Quadro 1 apresenta-se de 

forma sucinta a quantificação das diversas áreas associadas ao projecto da pedreira. 
 

Quadro 1 – Definição/quantificação das áreas da pedreira “Moka-Creme”. 

Definição de Áreas Quantificação de Áreas 

Área total da poligonal do projecto - área 

da pedreira N.º3350 “Moka-Creme” 
88352 m2 

Área licenciada - 26500 m2 

Área aprovada pelo Art.º 5º - 42667 m2 

Área de ampliação - 19185 m2 

Área total de lavra 46344 m2 
Área de lavra intervencionada - 33245 m2 

Área de lavra por intervencionar - 13099 m2 

Área de defesa 42008 m2 
Área envolvente não afectada pelos trabalhos 

de lavra 

Área ocupada pelo “anexos de pedreira” 5493 m2 
Contentores + construção de alvenaria (social 

e de apoio à produção) + fossa + tanque 

Área ocupada pela escombreira_1 no 

sector Sul da pedreira 
14337 m2 

A desmantelar no âmbito do cumprimento das 

medidas de compensação ambiental 

Área ocupada pela escombreira_2 no 

sector Norte da pedreira 
5027 m2 

A desmantelar no âmbito do enchimento e 

modelação da escavação final projectada 

Área total a recuperar no âmbito da 

implementação do PARP 
67880 m2 

Área a recuperar na Fase 0 - 14337 m2 

Área a recuperar na Fase 2 - 53542 m2 

Área adjacente não intervencionada e a 

não recuperar no âmbito do PARP 
20472 m2 

Corresponde à área de defesa subtraída das 

áreas a recuperar do “anexos de pedreira” e 

das “escombreiras 1 e 2” * 

Altura x largura dos pisos 6x3 m 
Colocam-se às cotas dos 410, 404, 398, 392, e 

386 m (cota da base) 

N.º pisos/altura máxima da escavação 5/30m 
Bacia fechada de fundo largo, de secção 

transversal tronco-cónica 

 

Reservas e Vida Útil da Exploração: As reservas já exploradas totalizam 184420 m3, das 

quais 30% (55326 m3) foram comercializadas como rocha ornamental. A volumetria restante 

foi para lancil ou depositada em escombreira. O calcário a desmontar na pedreira “Moka-

Creme” rondará os 20000 m3 por ano. Tendo por base este referencial e que as reservas 

exploráveis totalizam 630278 m3, a vida útil da pedreira é estimada em cerca de 31 anos. 
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Zonas de Defesa: O Plano de Lavra foi orientado no respeito e cumprimento das zonas de 

defesa estabelecidas no Anexo II do Dec. Lei n.º340/07 de 12/10, nomeadamente em 

relação à bordadura do céu-aberto, prédios vizinhos, e caminhos. 

 

Infra-estruturas de Superfície: Os blocos saem da pedreira em bruto directamente para os 

clientes, com destino aos vários circuitos e canais de distribuição nacionais e estrangeiros. 

No interior da pedreira há a considerar instalações sociais e instalações sanitárias em 

módulos pré-fabricados e em infra-estrutura de alvenaria, com fossa estanque e depósitos 

de água potável. Há ainda a considerar vários contentores de apoio à produção, que servem 

de arrecadação e arrumo de ferramentas e consumíveis. 

 

Equipamentos Produtivos: Os equipamentos mecânicos utilizados nas diversas acções de 

preparação do desmonte, extracção e remoção dos blocos calcários descrevem-se no 

Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Equipamento mecânico afecto à exploração da pedreira “Moka-Creme”. 

Designação Marca - Modelo Quantidade Função 

Pá carregadora Volvo L 160 1 Limpeza e carregamento

Pá carregadora Volvo L 220 D 2 Limpeza e carregamento 

Escavadora hidráulica Hundai 450 1 Extracção e remoção

Escavadora hidráulica Komatsu 450 1 Extracção e remoção 

Grupo Gerador Atlas Copco QAS 368 2 Produção de energia

Grupo Gerador Atlas Copco QAS 300 1 Produção de energia 

Compressor Atlas Copco QAS 70 1 Ar comprimido / Furação

Compressor Atlas Copco QAS 75 3 Ar comprimido / Furação 

Compressor Atlas Copco GA 120 1 Ar comprimido / Furação

Compressor Atlas Copco GA 46 3 Ar comprimido / Furação 

Compressor Atlas Copco GA 186 3 Ar comprimido / Furação

Torre de Perfuração - 5 Furação 

Máquina de Fio Diamantado - 5 Serragem

Serrote Lâmina de 3,60 m 1 Serragem 
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Meios Humanos e Regime de Laboração: A laboração da pedreira desenvolve-se ao 

longo dos 12 meses do ano, durante 8 horas todos os dias úteis da semana, num turno 

diário cujo horário decorre das 8.30 h até às 18.00 h, com intervalo para almoço das 12.00 h 

às 13.30 h. Com a implementação do projecto de ampliação será mantido este horário, bem 

como os 8 postos de trabalho directos criados, podendo eventualmente serem criados novos 

empregos e mantidos outros a jusante. Os meios humanos que estão afectos à exploração 

têm a distribuição constante do Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Quadro de pessoal afecto à actividade produtiva na pedreira. 

Categoria Número 

Director Técnico 1 

Encarregado 1 

Caboqueiro 3 

Operador de Perfuradora 1 

Operador de Serrote 1 

Operador de Máquinas 1 

Total 8 

 

Plano de Lavra (PL): O projecto de lavra será idêntico ao desenvolvido na situação actual, 

pelo que terá em conta a racionalização e o aproveitamento integral do recurso geológico. 

 

A área de lavra intervencionada na pedreira “Moka-Creme” ronda, na situação actual de 

exploração, os 33245 m2, ultrapassando largamente a área licenciada da pedreira (26500 

m2), posicionando-se a base da escavação à cota média dos 392 m, portanto já bastante 

próxima da cota base definida no projecto agora proposto (386 m). 

 

O desenvolvimento do desmonte preconizado no projecto de ampliação colocará a base do 

céu-aberto à cota dos 386 m, o que significa fundamentalmente um ligeiro avanço em 

extensão para E a partir da frente de escavação actual, em cerca de 13099 m2, e um 

aprofundamento de 6 metros abaixo da cota a que se encontra actualmente a praça da 

pedreira (cota média dos 392 m), ou seja, até à cota base dos 386 m. 
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⇒ Desmonte: O processo de exploração envolve o desmonte a céu-aberto, por degraus 

direitos, com recurso a meios mecânicos móveis, sendo o corte por fio diamantado a técnica 

de desmonte utilizada. As dimensões médias dos blocos comerciais à saída da pedreira são 

próximas de 3 × 1.5 × 1.5 m (6,75 m3). 

 

O desmonte envolve as seguintes operações: A) Decapagem e armazenamento das terras 

superficiais; B) Deposição dos blocos calcários sem aptidão comercial; C) Extracção dos 

blocos calcários com aptidão comercial (envolvendo a conjugação das tarefas de furação, 

corte, derrube, esquadrejamento e remoção do bloco); D) Limpeza e saneamento dos pisos. 

 

⇒ Depressão escavada: A base actual da escavação posiciona-se à cota média dos 392 m, 

portanto já bastante próxima da cota base definida no projecto proposto (386 m). No fim da 

vida útil da pedreira, estará formada uma depressão escavada com as características 

apresentadas no Quadro 4. 
 

Quadro 4 – Características da escavação projectada. 

Área de ocupação 
Profundidade 

máxima 
Bancadas Geometria 

46344 m2 30 metros 

Em número de 5, com 6 metros 

de altura cada uma, sub-verticais 

e ligadas por pisos direitos com 

largura não inferior a 3 m. 

Bacia fechada de fundo largo, de 

secção transversal grosso modo 

tronco-cónica 

As 5 bancadas da escavação são definidas por pisos de transição instalados às cotas dos 410m; 404; 398; 

392 e 386 m (piso inferior - cota base da escavação). A cota máxima da superfície do terreno ronda os 416m.

 

⇒ Terras superficiais: A volumetria de terras vegetais actualmente depositada na pedreira é 

de aproximadamente 8364 m3. No âmbito da implementação do projecto de ampliação 

haverá apenas uma área ainda a decapar no seio da área de lavra definida, com cerca de 

13099 m2, pelo que se espera levar a depósito no âmbito do projecto uma volumetria a 

rondar os 12996 m3. Tornar-se-á necessário mantê-las em pargas, com o intuito de 

posteriormente serem reutilizadas nas acções de recuperação paisagística como substrato 

às sementeiras e plantações programadas. 



 
 
 

 

Pag.11 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

PEDREIRA N.º3350 “Moka-Creme” – EIA                                                                                                            RESUMO NÃO TÉCNICO 

⇒ Escombros: Na situação actual de exploração existe o material depositado na 

escombreira_1 posicionada a Sul da pedreira, com cerca de 47790 m3 de escombros 

distribuídos por uma área de 14337 m2, e o material depositado na escombreira_2 

posicionada a Norte da pedreira, com cerca de 16757 m3 de escombros distribuídos por uma 

área de 5027 m2. Por imposição do PNSAC, a escombreira_1 será no imediato 

desmantelada e expedida do local, sendo a área recuperada. O material depositado na 

escombreira_2 será remobilizado no final da actividade, com vista à sua utilização na 

modelação final da escavação. 

 

Com a implementação do projecto de ampliação, e relativamente ao material estéril 

(escombros) desaproveitado pelo processo produtivo e sem qualquer retorno sob o ponto de 

vista comercial, prevê-se uma volumetria total que rondará os 220597 m3 (cerca de 35% das 

reservas exploráveis de calcário a desmontar até às cotas do projecto), com respeito a uma 

produção de escombros de 7000 m3/ano durante o tempo de vida útil da pedreira. A 

deposição definitiva deste material far-se-á gradualmente sobre os sectores já explorados à 

retaguarda do desmonte, ao ritmo de “lavra à frente e enchimento atrás”. 

 

Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP): As medidas de recuperação 

paisagística e de minimização da perturbação ambiental, a implementar na pedreira, visam a 

integração da área de intervenção do projecto de exploração na paisagem natural, sendo o 

modelo de recuperação da área intervencionada da pedreira “Moka-Creme” implementado 

em concomitância com o avanço da lavra ao longo da vida útil da pedreira. 

 

As tarefas de recuperação paisagística a implementar na pedreira “Moka-Creme” distribuem-

se por 3 Fases: Fase 0, Fase 1, e Fase 2. 

 

Recuperação Paisagística Inicial – Fase 0: Engloba as medidas de recuperação 

paisagística da pedreira a implementar no imediato. As medidas a implementar na Fase 0 

consistem basicamente em acções de desmantelamento da escombreira_1 e posterior 

revegetação da área desocupada, e na recuperação de uma pedreira de calçada localizada 

na zona como medida compensatória à exploração da área de ampliação do projecto. 
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De forma sucinta, as medidas de recuperação ambiental e paisagística a implementar na 

Fase 0 são as seguintes: 
 

A) Desmantelamento da Escombreira 1 Posicionada a Sul da Pedreira. 

B) Descompactação, Nivelamento e Regularização da Superfície. 

C) Espalhamento de Terras Vegetais. 

D) Execução de uma Sementeira de Prado sobre o Substrato de Terras Vegetais. 

E) Recuperação da pedreira PA210 “Cabeço do Zambujeiro”. 

 

Recuperação Paisagística Intermédia – Fase 1: Engloba as medidas de recuperação 

paisagística a implementar durante o tempo de vida útil da pedreira. Consistem basicamente 

em acções de dissimulação da área de exploração em todo o perímetro da área da pedreira 

e/ou de lavra, e que promovem igualmente a segurança do céu-aberto. Estas medidas de 

segurança e de camuflagem da área a intervencionar correspondem às acções que 

envolvem a criação de ecrãs arbóreos, a formação de um enrocamento de blocos em zonas 

específicas do bordo superior da escavação, e a execução de uma vedação periférica. 

Durante esta Fase 1, e em concomitância com o desenvolvimento da lavra, proceder-se-á à 

reposição parcial da topografia da corta da pedreira, através de medidas de recuperação da 

área intervencionada que assentam num modelo de enchimento gradual da escavação por 

intermédio da utilização do material estéril (escombros) resultante do desmonte do maciço. 

 

De forma sucinta, as medidas de recuperação ambiental e paisagística a implementar na 

Fase 1 são as seguintes: 

 

F) Deposição das Terras Vegetais Provenientes das Decapagens. 

G) Deposição do Material Estéril Proveniente do Desmonte do Maciço. 

H) Constituição de Murete de Blocos. 

I) Constituição de Ecrãs Arbóreos. 

J) Execução de uma Vedação. 

K) Manutenção das Construções de Apoio e do Parque de Blocos. 

L) Limpeza e Compactação das Pistas de Circulação. 

M) Rega das Pistas de Circulação no interior do céu-aberto. 
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Recuperação Paisagística Final – Fase 2: Engloba as medidas de recuperação 

paisagística e ambiental a implementar no final do tempo de vida útil da pedreira, ou seja, 

nos 2 anos seguintes ao términus da actividade extractiva desenvolvida no local do projecto. 

As medidas de recuperação paisagística a implementar na Fase 2 consistem basicamente 

na modelação e recuperação final da escavação, na desactivação e desmantelamento das 

infra-estruturas, e no recobrimento vegetativo das áreas intervencionadas (depressão 

escavada, área ocupada pela escombreira_2, e área ocupada pelos anexos de pedreira). 

 

De forma sucinta, as medidas de recuperação ambiental e paisagística a implementar na 

Fase 2 são as seguintes: 

 

N) Desmantelamento da Escombreira 2 Posicionada a Norte da Pedreira. 

O) Enchimento Final da Escavação. 

P) Nivelamento da Plataforma de Enchimento Criada. 

Q) Plano de Desactivação e Desmantelamento das Infra-Estruturas. 

R) Descompactação, Nivelamento e Regularização das Superfícies Adjacentes a Recuperar. 

S) Colocação de Substrato de Terras Vegetais Sobre as Áreas a Semear. 

T) Sementeira de Prado Sobre a Plataforma de Enchimento e Áreas Desocupadas. 

U) Sementeira Arbustiva Sobre os Pisos Finais da Escavação. 

 

Como última medida do PARP a implementar, no período 2045/2047, temos a manutenção 

de toda a área da pedreira que foi alvo de recuperação paisagística (67880 m2). 

 

No cômputo geral da recuperação consumada nas três fases de recuperação propostas, 

verifica-se que, do total da área da pedreira (88352 m2), serão recuperados 67880 m2 de 

terreno, totalizando as áreas adjacentes não intervencionadas e portanto não recuperadas 

cerca de 20472 m2. 
 

A revegetação com espécies pertencentes à vegetação climácica autóctone, como é o caso 

da Quercus faginea e da mistura utilizada nas sementeiras de prado e arbustiva, visa a 

reconversão vegetativa da área afectada pela pedreira, promovendo a sua integração na 

fisiografia da região. 
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9 – CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS DE REFERÊNCIA 

 

A caracterização da situação de referência teve por objectivo definir e descrever com rigor 

os principais componentes biofísicos e sócio-económicos da área alvo de estudo, de forma a 

averiguar o estado actual do ambiente na região onde se insere o projecto. 

 

Deu-se também especial importância ao enquadramento geográfico das pedreiras similares 

que se distribuem no raio de 1km em torno da poligonal da pedreira “Moka-Creme”, 

perspectivando-se na identificação/avaliação dos impactes ambientais a análise do efeito 

cumulativo proporcionado por esta particularidade. 

 

Geologia – O recurso geológico explorado, comercialmente designado por moca-creme, faz 

parte da unidade dos Calcários Ornamentais da Formação de Valverde, e apresenta-se com 

elevada pureza, cor clara e grão fino (variedade denominada relvinha). 

 

A pedreira “Moka-Creme” encontra-se em lavra activa, desenvolvendo-se num sector de 

aplanação sedimentar, segundo uma frente de desmonte orientada de Oeste para Este, 

sendo este o actual sentido de avanço do desmonte na área de intervenção. A base da 

escavação encontra-se actualmente à cota média dos 392 m, atingindo-se cerca de 24 m de 

profundidade máxima, a que corresponde um total de 4 pisos de desenvolvimento formado 

por bancadas de 6 m de altura. 

 

O desenvolvimento do desmonte preconizado no projecto de ampliação colocará a base do 

céu-aberto à cota dos 386 m, o que significa fundamentalmente um ligeiro avanço em 

extensão para E a partir da frente de escavação actual, em cerca de 13099 m2, e um 

aprofundamento de 6 metros abaixo da cota a que se encontra actualmente a praça da 

pedreira (cota média dos 392 m), ou seja, até à cota base dos 386 m 

 

Geomorfologia – A pedreira insere-se na morfologia típica do Maciço Calcário Estremenho 

(MCE), na unidade Planalto de Santo António, onde o desenvolvimento de formas cársicas 

de superfície e profundidade constituem as principais especificidades morfológicas da 
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região. A pedreira posiciona-se no Vale da Relvinha, no sector Sudoeste do Planalto, na 

vizinhança de um dos Cabeços que faz a sua delimitação triangular (Cabeço Giesteira). 

 

A topografia actual da área da pedreira desenvolve-se entre as cotas dos 393 e dos 418 m, 

enquanto a envolvente “bacia do Vale da Relvinha” se coloca entre as altitudes dos 230 m 

(Murteira) a SE e dos 470 m (Covão Grande)a NNW. Na pedreira os declives são 

relativamente reduzidos, variando entre 2 e 6º, e as encostas expõem-se preferencialmente 

ao octante Sul. 

 

Solos – Os solos da região (luvissolos) são pouco espessos, pedregosos e pouco férteis, 

permitindo uma cobertura vegetal essencialmente rasteira e adaptada a solos pobres 

(matos), como são os de natureza calcária. Os solos agricultáveis, mercê das condições 

topográficas favoráveis, desenvolvem-se no fundo dos vales secos e das depressões 

cársicas onde ainda subsiste alguma cobertura gresosa resultante da alteração dos 

calcários (“terra rossa”), como por exemplo a poente no extenso vale do polje da Mendiga. 

 

Ocupação e Uso dos Solos – A maior parte da área definida pela poligonal da pedreira 

“Moka-Creme” assenta em área antrópica ocupada pela extracção mineira, e um pequeno 

sector a SSE da pedreira em área semi-natural ocupada por vegetação esclerofítica, onde o 

mato é dominado pelo carrasco, a vegetação rasteira pelo alecrim e rosmaninho, e a 

vegetação esparsa pelo carvalho. Praticamente todo o território com desenvolvimento a 

nascente da pedreira alvo de estudo é envolvido por áreas de extracção mineira (áreas 

antrópicas) ocupadas pelas pedreiras do Núcleo Extractivo do Vale da Relvinha (NEVR). 

 

Encontrando-se a área de lavra afecta ao projecto de ampliação da pedreira “Moka-Creme” 

(46344 m2) praticamente intervencionada pela actividade extractiva exercida (faltam 

intervencionar 13099 m2), considera-se esta actividade industrial como sendo a que 

corresponde à actual ocupação e uso do solo no interior da poligonal do projecto. 

 

Planeamento e Ordenamento do Território – Na Planta de Ordenamento do PDM de 

Santarém a pedreira insere-se em “Espaços Agro-Florestais”. Em termos de Áreas de Uso 
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Condicionado, a área da pedreira não assenta em solos pertencentes à Reserva Agrícola 

Nacional (RAN), englobando no entanto solos da Reserva Ecológica Nacional (REN) - área 

de máxima infiltração, tal como toda a área ocupada pelas pedreiras vizinhas que se 

distribuem pelo raio de 1km em torno da poligonal do projecto. 

 

A pedreira “Moka-Creme” posiciona-se no interior da área protegida “Parque Natural das 

Serras de Aire e Candeeiros” (PNSAC) e do “Sítio de Interesse Comunitário” (SIC) com o 

mesmo nome, cujos limites, grosso modo, são coincidentes (Figura 1). 

 

Segundo o Plano de Ordenamento do PNSAC, a pedreira “Moka-Creme” (88352 m2) 

assenta numa “Área Sujeita a Exploração Extractiva” denominada por “Pé da Pedreira”, ou 

seja, numa das 6 Áreas de Intervenção Específica definidas na Planta de Ordenamento. 

Segundo a legenda da Planta de Condicionantes a pedreira assenta em terrenos da 

“Reserva Ecológica Nacional” e do “Regime Florestal”. 

 

Verificou-se que a poligonal da pedreira “Moka-Creme” não afecta nem interfere com o 

património mais próximo referenciado a Sul da pedreira, concretamente com os geosítios 

“Lapiás de Cabeço das Fontes” e “Pias de Cabeço das Fontes”. Também se verifica que a 

pedreira não afecta nem interfere com qualquer área recuperada pelo PNSAC. 

 

Recursos Hídricos – A drenagem superficial na zona é reduzida, consequência da elevada 

permeabilidade das unidades do maciço calcário estremenho, que induzem infiltração 

acentuada. Sob o ponto de vista cartográfico, a pedreira é intersectada por uma linha de 

água superficial de ordem inferior, com alinhamento N-S, embora no terreno não se tenha 

tido correspondência visual com esta situação. 

 

No entanto, o traçado desta linha de água é definido pelo sector de lavra já intervencionado 

no interior dos 26500 m2 afectos à área licenciada. A área de ampliação (19185 m2) não é 

atravessada por nenhuma linha de água. 
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O Vale da Relvinha, com desenvolvimento a Sudeste da pedreira, está associado a uma 

linha de água em zona de surgimento de águas subterrâneas de circulação pouco profunda. 

 

A rede hidrográfica na sua vizinhança, pouco densa, é formada por trechos temporários por 

vezes sem qualquer ligação superficial, que se encontram completamente secos nos meses 

sem pluviosidade ou com caudais bastante reduzidos nos meses mais chuvosos, devido às 

boas condições de infiltração proporcionadas pelas superfícies de natureza calcária. O 

sistema aquífero Maciço Calcário Estremenho, de comportamento tipicamente cársico, é o 

que mais influencia o regime hídrico da região, não existindo na zona envolvente da pedreira 

nenhuma saída natural deste sistema (nascente e/ou captação). 

 

A pedreira “Moka-Creme” localiza-se em zona de vulnerabilidade moderada, tendo o estudo 

concluído que a profundidade média do nível de água no interior do sistema aquífero 

estudado é considerável face aos parâmetros da escavação, o que prova o facto de não 

existirem afluxos de água à base da escavação actualmente definida à cota dos 392 m. 

 

Clima – A região em estudo é caracterizada por apresentar um clima de transição entre as 

influências marítimas do Atlântico e do Mediterrâneo, com maior preponderância de 

temperaturas frias. O vento mais frequente sopra de noroeste, sendo este o rumo do vento 

mais veloz nos meses mais secos e quentes do ano (Julho e Agosto). 

 

Paisagem – A área do projecto insere-se na paisagem típica do carso do Maciço Calcário 

Estremenho, concretamente na unidade da paisagem designada por “Relevos Calcários”. A 

secura à superfície, a erosão, a rocha nua, o mato rasteiro adaptado aos solos calcários, e a 

intensa actividade extractiva instalada no NEVR (escavações, equipamentos, depósitos de 

materiais, etc), reflectem os principais traços da paisagem na zona da pedreira e envolvente. 

 

A pedreira assenta em área antrópica (área ocupada pela indústria extractiva), caracterizada 

pelo seu aspecto mais desorganizado, consequência do modo como ao longo do tempo se 

foi fazendo a apropriação do espaço por esta indústria, o qual contribui ainda mais para 
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acentuar o cariz pedregoso da paisagem e descaracterizar o elevado grau de organização 

do sistema cársico, mais bem preservado em zonas menos intervencionadas pelo homem. 

 

A análise de visibilidade efectuada permitiu concluir sobre a baixa exposição visual da área 

do projecto, pelo que a área da pedreira não é visível a partir das povoações e itinerários 

mais próximos – Pé da Pedreira, Barreirinhas, Valverde, estrada nacional EN362 e estrada 

municipal EM1314. 

 

Ecologia – A área do projecto insere-se no interior dos limites definidos pelo Parque Natural 

e Sítio de Interesse Comunitário “Serras de Aire e Candeeiros”, não encerrando no entanto 

a grande riqueza ecológica que assenta na diversidade de habitats em substrato calcário 

que caracteriza outros sectores desta área Protegida/Classificada. 

 

Tendo em conta a cartografia do Sítio, e segundo a listagem dos habitats cartografados e 

potenciais para o interior da pedreira “Moka-Creme”, eles são em número de dois e sem 

estatuto de prioritários. Na realidade, no interior da área da pedreira pode somente 

identificar-se como principal classe de habitat o mato baixo calcícola à base de carrasco, 

alecrim, tomilho, tojo, e pinheiro-manso (reduzido a uma dezena de exemplares), associado 

a outros habitats envolventes onde se incluem os numerosos caminhos e pedreiras 

existentes. 

 

A consumação de decapagens superficiais numa área tão vasta como é a ocupada pela 

indústria extractiva (Núcleo Extractivo do Vale da Relvinha), constituiu ao longo dos tempos 

a principal acção antrópica com consequências na ecologia. 

 

Hoje, é uma actividade perfeitamente instalada e circunscrita num espaço onde a ausência 

de povoamentos florestais e a proliferação dos carrascais de ocorrência espontânea, bem 

adaptados aos solos secos e pedregosos, constituem a expressão mais directa da 

degradação da vegetação autóctone primitiva. Na fauna, e devido à actividade instalada no 

Núcleo Extractivo do Vale da Relvinha, permite-se concluir que a sua desertificação é quase 

total. 
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Ruído – Na ausência de receptores sensíveis até ao raio de 1km em torno da área do 

projecto, e de forma a caracterizar o ambiente acústico na situação de referência, optou-se 

por efectuar as medições de ruído ambiente num local da povoação de Valverde, a mais 

próxima da pedreira, junto a uma habitação periférica à EN362 posicionada em linha recta 

1,5 km a Oeste da pedreira. 

 

Os valores obtidos revelaram níveis inferiores ao admissível na legislação em vigor, tendo-

se concluído que o efeito do ruído perturbador instalado e associado às emissões 

provenientes das pedreiras vizinhas inseridas no NEVR não se revelou junto ao local de 

medição e portanto nos níveis de ruído obtidos. 

 

Qualidade do Ar – Na ausência de receptores sensíveis até ao raio de 1km em torno da 

área do projecto, e de forma a caracterizar os níveis de concentração de partículas finas na 

situação de referência, optou-se por efectuar a recolha de poeiras num local da povoação de 

Valverde, a mais próxima da pedreira, junto a uma habitação periférica à EN362 posicionada 

em linha recta 1,5 km a Oeste da pedreira. 

 

Os resultados obtidos revelaram que em nenhum dos sete dias se excedeu o valor limite 

para o empoeiramento em partículas finas, verificando-se inclusive níveis de concentração 

bastante inferiores ao valor limite estipulado pela legislação em vigor. Mesmo sob o efeito 

associado às emissões advindas do interior do Núcleo Extractivo do Vale da Relvinha, 

concluiu-se que no local amostrado não é elevada nem preocupante a concentração de 

partículas finas na situação de referência. 

 

Rede Viária – O acesso à pedreira “Moka-Creme” é feito pela estrada nacional EN362, no 

troço que liga Alcanede a Valverde onde, aproximadamente ao km25, no sentido S-N e 

antes da povoação de Valverde, se toma à direita a estada municipal EM1314 em direcção a 

Pé da Pedreira. 

 

Desde o entroncamento com a EN362, e percorridos cerca de 1,2 km na EM1314, toma-se à 

esquerda uma estrada pavimentada que dá acesso à área do projecto e a outras pedreiras 
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similares. O acesso à pedreira “Moka-Creme” faz-se em direcção a NNW, num percurso de 

2km por caminho vicinal até Cabeço da Giesteira, posicionando-se a pedreira 300 m a Este 

do vértice geodésico com o mesmo nome (v.g. “Giesteira” – 428 m). 

 

A Figura 2 ilustra o enquadramento da pedreira face à rede viária local e regional. O traçado 

representado a azul utilizado pelos camiões da pedreira é alcatroado, sendo o troço 

representado a amarelo o acesso de terra batida que sai directamente da pedreira. 

 

O trânsito preferencial dos camiões oriundos da pedreira efectua-se pela EM1314 em 

direcção à EN362, evitando-se neste trajecto a passagem pelos pequenos povoados de Pé 

da Pedreira e Barreirinhas. Já na EN362, e no trajecto para Norte, não é possível evitar a 

Figura 2 – Principal acesso à pedreira a partir da rede viária regional e local (traçado 

representado a azul alcatroado; troço representado a amarelo de terra batida). 

EN362 

EN362 

EN362 
EM1314 

EM1314 

Pedreira 
Moka-Creme 
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passagem por Valverde, Cabeça Veada, Mendiga e Serro Ventoso, enquanto no trajecto 

para Sul não se poderão evitar as povoações de Mosteiros e Alcanede. Todas estas 

povoações são no entanto marginais a este itinerário (EN362). 

 

Sócio-Economia – A população do concelho pode-se considerar estável, com o vincado 

envelhecimento da estrutura populacional, onde a ocupação do espaço se relaciona com as 

actividades agro-pecuárias, silvo-pastorícia, indústria têxtil, de curtumes, extractiva e 

agricultura pobre de montanha embora, não obstante o solo agreste, o concelho tenha vales 

abundantes em fruta e produtos hortícolas. A extracção de rochas calcárias sempre foi uma 

actividade tradicional na região, contribuindo hoje de forma significativa para a população 

activa no sector primário. Dos principais valores, recursos e potencialidades das freguesias 

abrangidas pelo Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, destacam-se: a 

localização geográfica, a paisagem, a riqueza do património histórico, o valor da 

biodiversidade, a importância estratégica da água, a extracção da pedra calcária, e a fraca 

degradação ambiental que ainda se regista. 

 

Património Cultural – O património arquitectónico mais próximo da pedreira, a mais de 

6km a Sul, é a Igreja Matriz da freguesia de Alcanede, com Protecção Não Definida. O 

património edificado mais rico e interessante da freguesia é o “Pelourinho de Alcanede”, 

classificado como Monumento Nacional, mas mais afastado da área do projecto. Segundo a 

prospecção realizada no interior da área do projecto, no património arqueológico não foram 

identificadas quaisquer ocorrências de interesse etnográfico e/ou arqueológico. Segundo a 

prospecção realizada no interior da área do projecto, no património espeleológico não foi 

detectado nenhum vestígio e/ou ocorrência no contexto de gruta ou de outra estrutura 

cársica (algares, lapiás, etc.) cuja importância fosse passível de registo e/ou protecção. 

 

10 – IMPACTES AMBIENTAIS E MEDIDAS PRECONIZADAS 

 

A análise de impactes ambientais incidiu sobre os aspectos negativos/positivos gerados no 

meio ambiente pela exploração da pedreira “Moka-Creme”, bem como sobre a ocorrência de 

eventuais impactes cumulativos relacionados com a proximidade de pedreiras similares que 
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se distribuem ao redor de 1km em torno da poligonal do projecto (Figura 3), no caso 

concreto em número de 18 (letras de A a R), tendo-se designado no estudo esta zona de 

intervenção por Núcleo Extractivo do Vale da Relvinha (NEVR), como já referido. 

 

A 
B 

C 
D E 

F 

G H 

I 
J 

K 

L 

M 
N 

O 

P 

Q 
Pedreira 

Moka-Creme 

 Buffer com raio de 1 km 

H Pedreira similar 

R 

Figura 3 - Enquadramento geográfico das pedreiras similares identificadas no raio de 1km 



 
 
 

 

Pag.23 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

PEDREIRA N.º3350 “Moka-Creme” – EIA                                                                                                            RESUMO NÃO TÉCNICO 

A avaliação de impactes utilizou uma escala que os classificou como muito importantes, 

importantes, pouco importantes, e insignificantes. 

 

Clima – Analisada a interferência da escavação, das acções de decapagem a efectuar na 

área da pedreira, e o efeito do aumento de temperatura ao nível do solo, são pouco 
importantes os impactes negativos gerados no clima pela actividade extractiva que é 

desenvolvida na área do projecto, não sendo de prever qualquer alteração climática 

significativa e cumulativa no contexto da ampliação programada da pedreira e da 

intervenção global que se verifica no seio do NEVR. 

 

Geomorfologia – São importantes os impactes negativos instalados e esperados com a 

implementação do projecto de ampliação, os quais se relacionam com as alterações 

topográficas e visuais induzidas no terreno pela actividade de extracção, nomeadamente 

pela presença da depressão escavada (impacte geomorfológico) e pela presença das 

escombreiras (impacte visual) na sua envolvente. 

 

Ao nível dos impactes negativos originados pela deposição de materiais nas áreas de 

depósito (terras e escombros), classificaram-se os impactes como pouco importantes face 

ao ordenamento sectorial definido e ao encaminhamento e/ou reutilização dos mesmos. 

 

Das medidas a implementar capazes de mitigar o impacte geomorfológico e visual originado 

pela depressão escavada e pelos depósitos de materiais destacam-se: a execução de ecrãs 

arbóreos; o desmantelamento e a expedição imediata da escombreira posicionada a Sul da 

pedreira; a modelação da área escavada através do enchimento com escombros; a 

reutilização das terras como substrato às sementeiras previstas; a execução de sementeiras 

sobre a plataforma final da escavação e sobre os pisos finais do céu-aberto. 

 

Solos – Consideram-se pouco importantes os impactes negativos ao nível da alteração da 

ocupação e uso do solo. São mais importantes os impactes instalados do que os esperados 

com a implementação do projecto, não só porque já houve remobilização de solos no âmbito 
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da ocupação industrial consumada anteriormente, mas pelo facto da área de lavra ainda por 

intervencionar ser de facto bastante reduzida (13099 m2). 

 

Para colmatar os impactes instalados e previstos ao nível da alteração do uso do solo pela 

ocupação industrial, deverá fomentar-se a reposição integral dos solos decapados durante a 

vida útil da pedreira, como substrato às sementeiras e plantações previstas, na prossecução 

faseada do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística. 

 

Ao nível de uma eventual contaminação dos solos no interior da pedreira por contacto com 

resíduos industriais (pneus, óleos usados, baterias, sucatas, etc.) consideram-se pouco 
importantes os impactes negativos instalados e esperados com a implementação do 

projecto, uma vez que o explorador faz os trabalhos de manutenção mais complexos em 

oficinas externas, e apenas os mais simples em zona apropriada da pedreira, expedindo os 

resíduos gerados. 

 

De forma a eliminar a possibilidade de contaminação do solo por contacto directo com os 

resíduos, destacam-se as seguintes medidas: utilizar os resíduos de extracção (terras e 

escombros) nas tarefas de recuperação da pedreira; expedir atempadamente os resíduos 

produzidos; acondicionar os resíduos de forma organizada; armazenar os óleos usados em 

bidões metálicos e acondicioná-los em bacia de retenção impermeabilizada, de betão; 

Implementar na pedreira um Plano de Monitorização de Resíduos Industriais. 

 

Ordenamento do Território – Face ao enquadramento descrito na situação de referência, 

consideram-se pouco importantes os impactes negativos instalados e esperados com a 

implementação do projecto ao nível da interferência com o PDM de Santarém, com a 

Reserva Agrícola Nacional, com a Reserva Ecológica Nacional, e com o Plano de 

Ordenamento do Parque. 

 

No cumprimento da legislação em vigor, o estudo recomenda a instrução do processo que 

visa a obtenção da compatibilidade da exploração da pedreira “Moka-Creme” com a 

Reserva Ecológica Nacional. 
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Recursos Hídricos – São pouco importantes os impactes negativos gerados pela pedreira 

nos recursos hídricos estudados. À semelhança do que se verifica na situação de 

exploração actual, o desenvolvimento da lavra não irá interferir com linhas de água nem com 

o nível de água subterrânea. 

 

Sabendo-se que na situação de escavação prevista, a extracção em profundidade colocará 

a cota base aos 386 m (6 m abaixo da cota actual), não será de prever que uma escavação 

final com 30 m de profundidade máxima possa interferir com o nível de água de circulação 

subterrânea, que localmente, e face às características do maciço, deverá posicionar-se a 

grande profundidade. 

 

O estudo conclui ainda que a implementação do projecto não induz a desequilíbrios no 

aquífero estudado, ou na qualidade da água que caracteriza o potencial hídrico da região. 

 

No entanto, de forma a evitar qualquer infiltração de poluentes cujos efeitos negativos se 

possam repercutir nos recursos hídricos, deverão ser monitorizadas as situações de 

contaminação por hidrocarbonetos e/ou óleos derramados durante a manutenção e a 

circulação das máquinas e, no caso de ser detectada uma situação de contaminação 

acidental, deverá isolar-se o sector de derrame e proceder ao isolamento, à recolha e 

tratamento adequado dos solos contaminados, antes que possa ocorrer uma contaminação 

das águas subterrâneas por infiltração de poluentes. 

 

Ecologia – Face à situação de intervenção que actualmente se verifica na área do projecto, 

não há no seu interior habitats protegidos e/ou prioritários que possam ser afectados com a 

implementação do projecto de ampliação, uma vez que os impactes negativos ao nível da 

alteração do coberto vegetativo estão hoje praticamente consumados. 

 

Nesta perspectiva, e face à reduzida área de lavra ainda por intervencionar (13099 m2), 

consideram-se pouco importantes os impactes negativos instalados e esperados com o 

projecto. São no entanto importantes os impactes negativos instalados ao nível da alteração 
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do coberto vegetal e da desertificação faunística no seio do Núcleo Extractivo do Vale da 

Relvinha (NEVR). 

 

Recomendam-se medidas para corrigir os impactes instalados (redução da vegetação e 

ausência de fauna), e limitar a perturbação ecológica sobre uma área vocacionada para a 

indústria extractiva mas que legalmente é protegida e classificada. A implementação integral 

e faseada do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) constitui a principal 

medida para a reconstituição, tanto quanto possível, do repovoamento vegetal inicial. 

 

De entre as medidas do PARP destaca-se a execução das sementeiras previstas para a 

plataforma criada pelo enchimento da escavação, para os pisos finais do céu-aberto, e para 

as áreas adjacentes desocupadas da “escombreira_2” e do “anexos de pedreira”. Deverá 

ainda preservar-se a cobertura vegetal que envolve toda a área do projecto, bem como 

evitar a degradação da vegetação rasteira que ainda subsiste ao longo dos caminhos que 

circundam a pedreira. A optimização da circulação de equipamentos, e o controlo da 

emissão do ruído e poeiras para o exterior, constituirão também medidas capazes de 

diminuir os impactes sobre a vegetação e fauna ocorrente nas áreas adjacentes. 

 

Paisagem – A alteração conferida ao espaço proporcionada pela ocupação industrial, gera 

impactes importantes na paisagem, quer à escala da pedreira alvo de estudo, quer à 

escala do Núcleo Extractivo do Vale da Relvinha. No entanto, considera-se o impacte visual 

pouco importante dada a fraca visibilidade da pedreira a partir do exterior. 

 

No final da actividade, a consumação do enchimento parcial da escavação até à cota média 

dos 393,5 m atenuará o carácter significativo e permanente do impacte negativo que este 

tipo de depressão induz na paisagem. O cumprimento integral e faseado do PARP permitirá 

reabilitar paisagística e ambientalmente todo o espaço afectado pela actividade. 

 

Assim, durante a actividade, serão adoptadas medidas capazes de tornar eficiente a 

ocultação da área de escavação, da escombreira, e dos trabalhos a partir do exterior, com a 

execução de ecrãs arbóreos, e com a promoção do enchimento gradual da escavação com 
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os escombros gerados, não se permitindo a formação de novas escombreiras nem o 

avolumar de materiais na existente. No final da actividade, a execução das sementeiras 

sobre a plataforma de enchimento criada, sobre os taludes finais que permanecem, e sobre 

as áreas desocupadas (escombreira_2 e anexos de pedreira), permitirá complementar a 

redução dos impactes na paisagem gerados pela pedreira. 

 

Paralelamente, e de forma a obter melhores índices de qualidade paisagística ao nível dos 

impactes visuais gerados pela área intervencionada dever-se-á, durante a vida útil da 

pedreira, limitar e controlar a altura dos depósitos nas respectivas áreas, bem como manter 

os anexos existentes em perfeitas condições de “integração paisagística”, através da sua 

manutenção periódica (pinturas, substituição de materiais de acabamento desgastados, 

substituição de elementos estruturais enferrujados e/ou visualmente degradados). 

 

Ruído – São pouco importantes os impactes negativos gerados pelo ruído proveniente da 

pedreira “Moka-Creme” uma vez que a normal actividade de exploração não gera 

incomodidade junto à povoação mais próxima – Valverde, nem aqui são ultrapassados os 

restantes indicadores de ruído (ruído nocturno e ruído diurno-entardecer-nocturno). Ao nível 

dos impactes cumulativos mostrou-se pouco importante para os resultados obtidos o 

contributo da pedreira em estudo e das pedreiras vizinhas do NEVR, tendo sido claramente 

a circulação de veículos na EN362 a fonte de ruído dominante. 

 

Com a implementação do projecto de ampliação não será de prever qualquer efeito 

cumulativo no ruído actualmente verificado, não só porque o regime de ventos não favorece 

a propagação das ondas sonoras em direcção a Valverde, mas também pelo efeito barreira 

que será gerado pelo aumento da profundidade da escavação, e pelo facto da ampliação se 

efectuar em sentido contrário ao desta povoação (povoação a Oeste; ampliação para Este). 

 

O estudo recomenda um conjunto de medidas para controlar os níveis de ruído no exterior, 

nomeadamente a execução dos ecrãs arbóreos e dos muretes de blocos pelo perímetro da 

escavação, a implementação de um plano de manutenção preventiva dos equipamentos, e o 

controlo periódico dos níveis de ruído ambiente (Monitorização do Ruído Ambiente). 
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Poeiras – São pouco importantes os impactes negativos gerados pelas poeiras finas 

(PM10) no ambiente geral ao redor da pedreira, a ver pelos resultados obtidos junto à 

povoação de Valverde. O regime de ventos não favorece a propagação de partículas em 

direcção a esta povoação, não se tendo aqui concluído sobre o efeito cumulativo gerado 

pela actividade extractiva instalada no Núcleo Extractivo do Vale da Relvinha (NEVR). 

 

Apesar dos impactes instalados e esperados serem pouco importantes, o estudo recomenda 

um conjunto de medidas para controlar os níveis de poeiras no exterior, nomeadamente a 

execução dos ecrãs arbóreos programados, a aspersão controlada de água sobre os 

acessos internos de terra batida e sobre os materiais depositados, a limpeza e manutenção 

dos acessos à área da pedreira de forma a evitar a acumulação de grandes quantidades de 

partículas, e o controlo periódico dos níveis de partículas finas no ambiente externo à 

pedreira (Plano de Monitorização da Qualidade do Ar Ambiente). 

 

Património Cultural – São pouco importantes os impactes negativos que serão gerados 

pela pedreira no património arquitectónico e espeleológico local, uma vez que não foram 

identificadas nem registadas quaisquer ocorrências, nem se prevêem incompatibilidades 

entre o projecto e o património ao nível destas duas vertentes. 

 

Na vertente arqueológica e espeleológica consideram-se os impactes negativos gerados 

pelo projecto pouco importantes, pelo que as medidas a adoptar passam pelo 

acompanhamento arqueológico (permanente) e espeleológico (sazonal) durante as fases de 

desmatação e decapagem superficial do terreno, e pela obrigatoriedade de notificar as 

entidades competentes na eventualidade de descoberta de contextos patrimoniais 

relevantes no interior da área do projecto. 

 

Rede e Circulação Viária – São pouco importantes os impactes negativos que serão 

gerados pela circulação dos camiões da pedreira na estrada municipal EM1314 com efeitos 

na população marginal a este itinerário - Pé da Pedreira, uma vez que o trajecto a utilizar 

evita a passagem por este povoação. Não se evitando a passagem pelas povoações 

marginais à EN362, consideram-se igualmente pouco importantes os impactes gerados, 
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embora no contexto de circulação afecta à actividade que se verifica no NEVR assumam 

uma importância considerável. A razoável sinalização existente, o bom estado do pavimento 

destes itinerários e dos restantes trajectos até à pedreira, e a circulação de um número 

máximo de 4 camiões/dia (total de 8 viagens de ida - vazios e volta – carregados de blocos) 

oriundos da área do projecto, constituem factos que não permitem estabelecer um quadro 

de impactes significativos sobre o efeito da circulação dos camiões provenientes da pedreira 

na rede viária ou sobre as populações locais. 

 

Como principais medidas preventivas, com o intuito de manter e/ou melhorar as condições 

de circulação e de incomodidade junto às povoações marginais da EN362, os camiões 

devem passar a velocidade reduzida (≤ 50 km/h) junto às povoações, de forma a tornar 

praticamente nulos os índices de incomodidade e de perigosidade para os habitantes. 

 

A RuiPedra Lda deverá contribuir, com razoabilidade, para o melhoramento das vias de 

circulação de terra batida mais exigentes, fomentando regularizações correctivas nas zonas 

mais degradadas e alargamentos pontuais que facilitem nos locais mais estreitos o 

cruzamento de camiões, e promovendo a limpeza e a manutenção de bermas. 

 

Sócio-Economia – A actividade extractiva instalada no local origina impactes positivos e 
importantes no meio sócio-económico local e regional. Um aspecto positivo que advém da 

continuidade da exploração da pedreira é o facto da RuiPedra Lda exportar parte da sua 

produção para os mercados asiáticos devido à boa qualidade e aceitação do moca-creme. 

 

Apesar da importância sócio-económica poder extravasar o contexto nacional, contribuindo 

para a amplitude a atingir pelas exportações de calcários ornamentais em bloco, a 

exploração da rocha ornamental na pedreira e em todo o Núcleo Extractivo do Vale da 

Relvinha é de extrema importância para o desenvolvimento integrado e sustentável da 

região, uma vez que gera emprego e riqueza, contribui positivamente para o crescimento 

dos sectores de actividade situados a jusante (indústria transformadora), e dinamiza a 

actividade económica ao nível da restauração, do comércio e outros serviços. 
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Impactes Residuais – O estudo revelou que o impacte negativo de carácter permanente 

gerado pela depressão escavada e pelos taludes que a definem é pouco importante se 

devidamente recuperados e integrados no meio envolvente, não se comprometendo deste 

modo, e de forma irreversível, a recuperação de alguns dos valores paisagísticos existentes 

antes do inicio da actividade no local. A este nível, os impactes residuais gerados no 

contexto de intervenção que se verifica no NEVR serão bem mais importantes. 

 

11 – PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

 

O estudo apresenta propostas de monitorização para o ruído, poeiras (partículas finas) e 

resíduos, no ambiente externo e interno da pedreira, no âmbito do processo de observação 

e recolha de dados sobre o estado do ambiente e sobre os efeitos ambientais que serão 

induzidos pela implementação do projecto, no âmbito do cumprimento integral e criterioso do 

Plano de Segurança e Saúde, e do Plano de Gestão de Resíduos. De forma resumida, 

todos os planos de monitorização propostos contemplam a discriminação dos seguintes 

aspectos: 1) os parâmetros a medir/observar; 2) os equipamentos/meios a utilizar; 3) as 

metodologias recomendadas; 4) os locais de medição/colheita/observação; 5) a 

periodicidade das campanhas; 6) a análise dos resultados. 

 

12 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dado que o projecto contempla a regularização da situação instalada (Art.º 5º DL n.º340/07) 

e uma ampliação de 19185 m2 a que corresponde um sector de desmonte por intervencionar 

com 13099 m2, a redefinição da lavra induzirá tão-somente este avanço e o aprofundamento 

da escavação actual em mais 6 metros, pelo que não será de prever que a implementação 

do projecto de ampliação, face às intervenções realizadas e à natureza das acções 

previstas, vá de forma significativa alterar o actual cenário numa óptica de se produzirem 

impactes de carácter cumulativo acentuado. 

 

O estudo efectuado revelou que a maior parte dos impactes negativos gerados pela pedreira 

“Moka-Creme” estão perfeitamente instalados na situação actual de exploração, dada a 
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dimensão atingida pela lavra. Em termos ambientais, verificou-se que a generalidade dos 

impactes negativos causados pela pedreira alvo de estudo são pouco importantes, 

localizados, e temporários, não suscitando aspectos críticos e pertinentes que possam por 

em causa e de forma permanente o bem-estar das populações e o meio ambiente. 

 

Com a implementação do projecto, ficarão criadas as condições para o estabelecimento de 

um PARP e de uma caução actualizada que garanta a qualificação ambiental e integração 

paisagística de uma área total de intervenção de 67880 m2. 

 

A execução do Plano Geral de Monitorização (ruído, poeiras, resíduos industriais) permitirá 

quantificar os principais parâmetros aferidores das perturbações ambientais geradas pela 

actividade extractiva a céu-aberto desenvolvida na pedreira “Moka-Creme”. Este plano 

constituirá ferramenta prática de controlo periódico dos referidos parâmetros, funcionando 

simultaneamente como precursor da tomada de decisão quanto à implementação das 

medidas correctivas adequadas à escala do impacte produzido, nos casos em que se 

venham a verificar perturbações com efeitos negativos para o meio ambiente. 

 

Casais Monizes, Junho de 2011 


