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1. INTRODUÇÃO 

O Resumo Não Técnico (RNT) é um documento que integra o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) para 

a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) de um projecto. Trata-se de uma ferramenta de suporte à 

participação pública, que descreve de forma coerente, sintética e acessível, as informações 

constantes no EIA, para ser consultada por toda a população interessada. 

O presente documento constitui o RNT do EIA para o projecto de licenciamento da Pedreira 

“Encostinha PJS”. A empresa pretende promover a fusão de duas pedreiras desactivadas, ficando 

com um número único de licenciamento. O proponente é a empresa PLÁCIDO JOSÉ SIMÕES, SA. 

Pretende-se dar cumprimento à legislação vigente, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 

31 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 47/2014, de 24 de Março.  

Este projecto, em fase de execução, é ainda constituído por um Plano de Pedreira (PP) que por sua 

vez integra o Plano de Lavra (PL) e o Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) 

elaborados de acordo com o Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro. Este projecto serve de base a uma avaliação integrada 

dos impactes causados pela exploração a médio e longo prazo, e à identificação das respectivas 

medidas minimizadoras. 

Para a realização do EIA, que decorreu entre Agosto de 2014 e Fevereiro de 2015, a empresa 

proponente recorreu a uma equipa de consultores técnicos com elevado conhecimento técnico e 

experiência do CEVALOR – CENTRO TECNOLÓGICO DA PEDRA NATURAL DE PORTUGAL, situado em Borba.  

A entidade licenciadora do projecto sujeito a procedimento de AIA é a Direcção Regional da 

Economia do Alentejo (DRE Alentejo), enquanto a Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental 

(AIA) fica a cargo da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR 

Alentejo). 

 

2. LOCALIZAÇÃO E ACESSOS DO PROJECTO 

O local onde se pretende licenciar a pedreira situa-se na “Área Cativa de Estremoz – Borba – Vila 

Viçosa” definida pela portaria nº. 441/90, de 15 de Junho na denominada Zona dos Mármores. 

Os terrenos onde se pretende licenciar a pedreira, encontram-se inscritos sob os artigos nº 172, 173, 

175 e 177 da secção E, da freguesia de Matriz, concelho de Borba, distrito de Évora, totalizando a 

área de 41 750 m2 propriedade de Plácido José Simões, e encontram-se inseridos no núcleo de 

exploração de Borba (Encostinha-Carrascal),  

Na figura seguinte pode observar-se a localização da área que se pretende licenciar em extracto da 

carta militar nº 426. 
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Figura 1. Extracto da Carta Militar nº 426 com a localização da área da pedreira. 

 
Figura 2. Principais vias de comunicação e acessos à pedreira “Encostinha PJS”. 

Área de estudo 
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3. ENQUADRAMENTO DO PROJECTO E SUA IMPORTÂNCIA PARA A REGIÃO 

A área actualmente em estudo refere-se à aquisição de duas pedreiras já existentes (e com 

actividade anterior evidente) por parte da empresa “PLÁCIDO JOSÉ SIMÕES, S.A.”, a partir de partes das 

quais se pretende licenciar uma nova pedreira. Estas duas pedreiras já existentes e anteriormente 

intervencionadas, já se encontravam igualmente licenciadas, com números distintos:  

� Licenciamento n.º 3137 pela DRE Alentejo em 17/05/1993, correspondente à pedreira “Olival da 

Encostinha n.º 2”, explorada pela empresa MARBLELINE COMPANY, LIMITED. 

� Licenciamento n.º 5566, pela DRE Alentejo em 10/05/1993, que corresponde à “Pedreira da Laje 

– Encostinha”, explorada pela empresa MARBOREX - MÁRMORES DE BORBA PARA EXPORTAÇÃO, LDA. 

 
Na primeira situação, por dissolução da empresa exploradora, a pedreira n.º 3137 vê a sua licença 

caducar, pelo que, de forma a regularizar a situação, o requerente terá de efectuar pedido de novo 

licenciamento. Porém, ao querer anexar uma parcela da Pedreira n.º 3137 à Pedreira nº 5566, esta 

será uma modificação significativa de área (ver figura 3), pelo que a empresa tem que sujeitar este 

projecto a uma Avaliação de Impacte Ambiental, ao abrigo do respectivo regime jurídico.  

Assim, nesse sentido, em 2006 foi elaborado um EIA de acordo com o Decreto-lei n.º 69/2000, de 3 

de Maio (legislação de AIA em vigor nesta data), para o qual foi emitida a Declaração de Impacte 

Ambiental (DIA) datada de 17 de Novembro de 2007 com parecer favorável condicionado ao 

cumprimento de um conjunto de medidas propostas pela respectiva DIA.  

Figura 3. Área das pedreiras anteriormente licenciadas, com a área que actualmente a Plácido José Simões, S. 

A., pretende licenciar para a pedreira Encostinha PJS (s/escala). 
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Uma das condicionantes da DIA emitida em 2007 seria o ajuste do Plano de Pedreira a elaborar para 

o respectivo licenciamento, de acordo com o definido no Plano de Intervenção em Espaço Rural para 

a UNOR2. Porém, o PIER apenas considera uma pequena parcela da área que se pretende licenciar 

como Núcleo de Exploração, apesar de o PDM de Borba, revisto posteriormente, considerar a maior 

parte da área da futura pedreira como “Espaços de Indústria Extractiva”. 

Presentemente, a empresa proponente pretende retomar o respectivo processo de licenciamento, 

no sentido de poder explorar na área pretendida de acordo com a legislação vigente e com as 

directrizes do PDM e do PIER, dando igualmente inicio à execução de algumas medidas de 

recuperação ambiental e paisagística. 

Actualmente, as únicas intervenções por parte da empresa proponente resultaram da regularização 

das condições de segurança e estabilidade dos taludes da pedreira n.º 3137, que apresentavam 

instabilidade (situação para a qual o antigo explorador desta mesma pedreira já tinha sido 

notificado). 

O presente EIA surge com o principal objectivo da empresa “PLÁCIDO JOSÉ SIMÕES, S.A.” requerer a 

regularização da situação actual, através da fusão de uma parcela da pedreira n.º 3137 à totalidade 

da pedreira n.º 5566, de forma a constituir apenas uma, a Pedreira “Encostinha PJS”, solicitando 

assim o respectivo licenciamento da nova pedreira (e caducando os anteriores licenciamentos), de 

forma a permitir a extracção de mármore com fins ornamentais. 

Uma vez que a área a licenciar ultrapassa os 15 ha em conjunto com outras pedreiras num raio de 

1km, o proponente tem que dar cumprimento ao estipulado no Anexo II, do Decreto-Lei n.º 151-

B/2013, de 31 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 47/2014, de 24 de 

Março, através da instrução do procedimento de AIA. 

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 (PROZOM), entretanto revogado.  

Face à tipologia da indústria extractiva, não são apresentadas alternativas de localização ao presente 

projecto, uma vez que as jazidas minerais não são móveis, estando o local exacto de extracção 

condicionado às reservas de mármore aí existentes e às áreas já intervencionadas. O proponente 

deve gerir de modo sustentado o recurso geológico, quantitativa e qualitativamente, com o 

cumprimento das normas de higiene, segurança e protecção do ambiente, criando condições ao 

desenvolvimento de uma actividade extractiva sustentável. 

A Pedreira “Encostinha PJS” é importante para o concelho de Borba, na medida em que potencia a 

socioeconomia local, com o escoamento e venda do produto final (mármore para fins ornamentais) e 
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o inerente número de postos de trabalho associado. Simultaneamente é importante considerar os 

efeitos multiplicadores desta actividade que se repercutem na sustentação da economia do concelho.  

O licenciamento da pedreira garante 8 postos de trabalho. Caso o mercado proporcione, a empresa 

necessitará evoluir para dar mais resposta às necessidades, pelo que poderá ser equacionada a 

hipótese de criar mais emprego para os trabalhadores locais, o que poderá potenciar a possível 

fixação de residência dos habitantes no concelho de Borba.  

 

 

4. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

4.1. ANTECEDENTES E SITUAÇÃO ACTUAL  

O terreno onde se pretende licenciar a pedreira com a designação “Encostinha PJS”, tem uma área 

total de aproximadamente 41 750m2. 

Nesta área encontram-se duas áreas distintas de exploração que passaremos a designar por área de 

exploração A e área de exploração B respectivamente, embora façam parte de uma cavidade única, 

conjunta com a pedreira contígua, explorada por Margarbe, Lda. e conforme se pode visualizar na 

figura seguinte.  

A área de exploração A tem uma profundidade de 51,50 m distribuída por 10 pisos de exploração até 

à cota 375.50 m, ao passo que a área de exploração B tem uma profundidade de 24 m com 4 pisos 

até à cota 397.00 m. 

 

 

Figura 4. Identificação das áreas de exploração. 
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Tabela 1 - Síntese das áreas existentes na pedreira denominada "Encostinha PJS". 

Designação Áreas (m
2
) 

Área a licenciar para a pedreira 41 750 

Área de corta (m
2
) 

Exploração A  3 928 
Exploração B  2 060 

Profundidade das escavações (m) 
Exploração A  51,50 
Exploração B  24,00 

Área de Aterros (m
2
) 

Aterro conjunto (Mármores do Condado, 
Lda.) 

2 937 

Aterros existentes  5 597 
Área de Construções (m

2
) 250 

Área de caminhos, acessos e outras (m
2
) 26 978 

 

4.2. SITUAÇÃO PROJECTADA  

Relativamente à situação projectada, foram definidas áreas de forma a optimizar quer os aspectos 

relacionados com a exploração, funcionalidade e segurança da pedreira quer os aspectos ambientais 

(ver tabela 2). Neste projecto, considera-se o avanço da lavra em extensão no sentido de uma junção 

das duas áreas mas também em profundidade, onde ocorre o mármore menos compartimentado, o 

que permite obter blocos de dimensões mais vantajosas em termos económicos. 

O desmonte será efectuado, a céu aberto, por degraus direitos, de cima para baixo de acordo com as 

boas regras de execução da exploração preconizadas no artigo 44º do Decreto-Lei nº 270/2001 de 6 

de Outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei Nº 340/2007 de 12 de Outubro. 

 
Tabela 2 - Síntese das áreas previstas para a pedreira denominada "Encostinha PJS ". 

Designação Áreas (m
2
) 

Área a licenciar para a pedreira 41 750 

Área de corta prevista Exploração A (m
2
) 7 600 

Exploração B (m
2
) 4 950 

Profundidade das 
escavações prevista 

Exploração A (m) 87,50 

Exploração B (m) 48,00 

Área de Aterros prevista Aterro conjunto (Mármores do Condado, Lda.) 820 

 Escombreira (m
2
) 10 790 

 Pargas (m
2
) 2 440 

Área social e parque estacionamento (m
2
) 580 

Área de caminhos, acessos e outras (m
2
) 14 570 

 

As zonas de defesa encontram-se delimitadas na figura seguinte e totalizam cerca de 13.632 m2 que 

representa 32% da área que se pretende licenciar. Desse valor, cerca de 2820 m2 corresponde a 

supressão de áreas de defesa por acordo mútuo, já efectuada no passado, uma vez que a pedreira 

“Encostinha PJS” detém uma corta comum com a pedreira nº 3292 explorada por Margarbe, Lda. 
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Figura 5. Delimitação das zonas de defesa. 

 

4.3. CARACTERIZAÇÃO DA EXPLORAÇÃO  

Método de exploração (desmonte): O método de exploração irá continuar a processar-se a céu 

aberto, em profundidade (fosso), por degraus direitos de cima para baixo, conforme o preconizado 

no Decreto-Lei n.º 340/2007 de 12 de Outubro. Deverá manter-se uma faixa de pelo menos 2 metros 

isenta de terras de cobertura, circundando e limitando o bordo da área de exploração.  

O processo inicia-se com a decapagem das terras de cobertura (terra vegetal), que serão depositadas 

em pargas separadamente dos restos de rocha sem valor comercial. 

Neste tipo de exploração, as inovações tecnológicas vieram contribuir para uma menor utilização dos 

explosivos. Devido a este facto, o emprego de explosivos apenas é feito pontualmente para remoção 

de material sem interesse ornamental aquando das operações de destapamento e desmonte de 

cabeças. Os rebentamentos são efectuados após ser assegurado que a zona se encontra 

desimpedida, quer de pessoas quer de equipamento, sendo emitido, previamente, sinal sonoro. 

O explosivo utilizado é a Pólvora Negra em cartucho, sendo as pegas de fogo efectuadas por uma 

pessoa detentora da respectiva cédula e sempre cumprindo as condições de segurança. As pegas são 

geralmente efectuadas no início do dia ou ao final deste, de forma haja uma movimentação mínima 

de pessoas no local. O transporte do explosivo é efectuado, para o local, sendo as quantidades, 

apenas as suficientes para cada pega de fogo. Prevê-se que o consumo específico de pólvoras seja da 

ordem dos 10g/ton. 

 

Zonas de defesa 

Supressão de 
Zonas de defesa 
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Abastecimento de água industrial e potável: A água é essencial na actividade extractiva das Rochas 

Ornamentais, para o arrefecimento das ferramentas diamantadas utilizadas no desmonte da pedra e 

esquadrinhamento de blocos. Assim, o fornecimento de água para o funcionamento das máquinas de 

fio diamantado e restante equipamento será proveniente de um depósito a colocar junto à área de 

corta, que será abastecido sempre que necessário com água proveniente do exterior, de uma 

pedreira explorada também pela empresa, situada no Núcleo do carrascal, muito próxima desta. 

A pedreira será ainda dotada de bomba submersível, no último piso da pedreira, permitindo desta 

forma a recuperação parcial da água, sendo esta posteriormente reenviada para o depósito. 

Para consumo humano, o abastecimento de água será feito a partir do exterior (água engarrafada), 

sendo o fornecimento realizado sempre que seja necessário. 

 

Sistema de Esgotos: Na exploração não existem valas de drenagem, pelo que todas as águas pluviais 

escorrem livremente pelas encostas da área de corta, ficando retidas no último piso da exploração, 

onde sofrem uma decantação gravimétrica e voltam a ser introduzidas no sistema produtivo. Refira-

se ainda que, parte da água acumulada no interior da área de corta se perde por infiltração devido à 

rede de fracturação existente e ao facto de se tratar de um sistema do tipo cársico.  

 

Energia Eléctrica: A energia eléctrica para abastecer a exploração, será proveniente de um posto de 

transformação (PT) de 400 KvA. Deste, será feita a derivação para um quadro fixo, de onde, por sua 

vez, serão feitas a derivações para os diferentes pontos de consumo. 

 

Ar Comprimido: O abastecimento será efectuado a partir de um compressor (fixo), suficiente para o 

equipamento a utilizar na exploração. A derivação para os diferentes equipamentos será efectuada 

por mangueiras flexíveis, permitindo desta forma uma maior manobrabilidade do sistema. 

 

Gasóleo: O equipamento móvel será abastecido através de um depósito móvel que será trazido 

sempre que necessário. 

 

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 o aparecimento e a propagação de poeiras. O explorador deverá 

proceder à rega dos acessos e caminhos sempre que necessário e principalmente na época estival. 

 

Matéria-Prima, Produtos Comercializados e Produções Médias: Na área da pedreira extraem-se 

duas variedades de mármore - creme e rosa -, com especial destaque para o mármore creme. O 

mármore extraído é caracterizado por ser de grão fino e por se apresentar por vezes com vergada 



 

 

RE S U M O  NÃ O  TÉ C N I C O  –  EIA  LICENCIAMENTO DA PEDREIRA “ENCOSTINHA PJS”    

P L Á C I D O  JO S É  S I M Õ E S ,  S.A .   10/23 

cinzenta ou acastanhada, dobrada, quer seja nos mármores mais claros quer seja nos de fundo rosa 

ou creme. Prevê-se que da exploração resultem blocos que deverão ser comercializados como tal 

principalmente para exportação. 

Embora a pedreira se encontre inactiva, atendendo ao histórico da produção dos anos anteriores, 

verifica-se que a empresa possui instalada nesta pedreira uma capacidade extractiva da ordem dos 

5.000 m3/ano. 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, a produção comercial média anual prevista será da ordem dos 1.000 m3/ano. 

Considerando os recursos previstos (equipamentos e meios humanos), e de acordo com as reservas 

existentes, a vida útil para a pedreira é estimada em cerca de 77 anos. 

 

Equipamento: A tabela seguinte descrimina o tipo de equipamento previsto para a pedreira. 

Em virtude da procura de mercado ser bastante variável, caso se venha a verificar a necessidade de 

aumentar a produção, poderão ser introduzidos outros equipamentos. A empresa poderá, no futuro, 

instalar nesta pedreira uma grua tipo Derrick e eventualmente 1 monolâmina, 1 monofio e 1 pórtico. 

 
Tabela 3 - Equipamento previsto para a pedreira. 

Equipamento Marca Quantidade 

Pá Carregadora Volvo L180 1 

Escavadora (giratória) Catterpilar 325 1 

Dumper Volvo A25 1 

Máquinas de fio diamantado -- 2 

Martelos pneumáticos -- 4 

Perfuradora -- 1 

Posto Transformação -- 1 

Compressor fixo Atlas Copco GA55 1 

 

 

Recursos Humanos e Horário de Trabalho: A pedreira irá laborar 11 meses por ano, sendo o horário 

de laboração de 8 horas diárias. 

A responsabilidade técnica será assegurada por um Engenheiro de Minas, que desempenhará a sua 

função como consultor, não estando afecto à pedreira a tempo inteiro. 

Tabela 4. Trabalhadores previstos para a exploração. 

Categorias Trabalhadores 

Director Técnico* 1 

Encarregado 1 

Condutor/Manobrador 3 

Cabouqueiros 4 

* A tempo parcial  
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Instalações e anexos: Os anexos previstos para a pedreira “Encostinha PJS”, necessários ao normal 

funcionamento desta, serão em contentor e os seguintes: 

Instalações Sociais: Prevê-se que seja criada uma zona social, com a colocação de contentores móveis 

onde funcionarão todas as instalações sociais necessárias e com dimensões suficientes para o 

número de trabalhadores previstos para a exploração, de acordo com a legislação em vigor. No 

interior destas instalações, deve ser reservado um espaço, isolado das restantes áreas que é 

destinado à prestação de primeiros socorros em caso de acidente. 

Oficina/Armazém: O armazém/oficina irá permitir o armazenamento de consumíveis e equipamento 

de pequeno porte, necessários ao normal funcionamento da exploração bem como a reparação de 

pequenas avarias. Deverá ser criada ainda uma instalação destinada a albergar o compressor fixo. 

Área de parque de blocos: Após a individualização dos blocos junto das frentes de desmonte, no 

interior da área de exploração, estes serão depositados na área projectada para parque de blocos 

junto das instalações de apoio, até se proceder à sua expedição e comercialização. 

 

4.4. PLANO AMBIENTAL E DE RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA  

O PARP pretende focar diversos aspectos que se prendem com a gestão ambiental da pedreira, 

dando especial ênfase às medidas de integração paisagística, acautelando ainda descritores como a 

topografia, o meio hídrico, os solos ou o enquadramento paisagístico, etc. No caso específico da 

Pedreira “Encostinha PJS”, a falta de uma previsão para o final da exploração (uma vez que se 

desconhece o limite de recurso mineral existente) condiciona o PARP a longo prazo, pelo que as 

principais medidas a tomar são no sentido de melhorar a qualidade visual e funcional da área da 

empresa e de adoptar as devidas precauções ao nível da drenagem das águas, emissão de poeiras e 

do ordenamento interno do espaço. Algumas das medidas propostas ao longo da vida útil da 

pedreira são: Vedação da área de corta; Organização de espaços funcionais e acessos; Plantação de 

Olival; Sementeira das Pargas; Implementação de Valas de Drenagem; Gestão de Resíduos. 

A proposta prevê a longo prazo, a plantação de olival, dado ser a matriz existente na envolvente, o 

que indica que seria este o antigo uso do solo. Assim pretende-se a reabilitação desses espaços com 

o antigo uso, o que permite uma melhoria substancial na qualidade visual e paisagística da área. 

Dado não se perspectivar o encerramento da pedreira ou de alguma estrutura a ela associada, só se 

irá avançar para medidas de acompanhamento à lavra, e considerar uma possível desactivação, 

prevê-se a plantação dos locais que ficarão desocupados após a remoção das estruturas (parque de 

blocos, tanques de decantação, aterros). 

Esta aplicação de vegetação terá essencialmente funções de cobertura do solo, no sentido de 

evitar/minimizar os processos de erosão, promovendo simultaneamente o enquadramento do local. 
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Ao nível da drenagem, as águas superficiais são colectadas apenas num único ponto, através de uma 

vala de drenagem, onde se apresenta maior risco de escoamento superficial para o interior da 

cavidade. Esta vala de drenagem apenas tem como função a captação de águas superficiais 

provenientes do escoamento superficial, que serão encaminhadas para a vala do corredor de 

caminho-de-ferro, seguindo posteriormente o seu percurso natural. Os caudais da vala de drenagem 

não são significativos, não representando qualquer tipo de efeito negativo a jusante. 

Dado que a Área de Deposição Comum (ADC3) prevista no PDM não está em funcionamento e não se 

perspetiva a sua ativação, não é possível indicar um novo local alternativo por falta de 

disponibilidade de espaços para a sua deposição, as escombreiras terão de permanecer na 

localização proposta no projeto. Assim que a ADC3 for ativada, será possível remover as 

escombreiras para essa localização e processar a sua transformação.  

 

 

 

5. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL DE REFERÊNCIA 

Clima: Na região em estudo, o Verão é muito quente, com a temperatura máxima do mês mais 

quente superior a 32ºC e cerca de 133 dias com temperaturas máximas superiores a 25ºC. O Inverno 

é moderado, com a temperatura mínima do mês mais frio entre 4ºC-6ºC e com 5 meses (de 

Novembro a Março) em que ocorrem dias com temperaturas mínimas abaixo dos 0ºC. 

A precipitação pode considerar-se algo acentuada. Os maiores valores de precipitação ocorrem nos 

meses de Inverno. Existe alguma probabilidade de ocorrência de chuvadas de grande intensidade, 

com maior incidência entre Outubro e Março. Não são registados grandes períodos de ocorrência de 

nevoeiro, enquanto a nebulosidade ocorre com elevada frequência. 

 

Geologia: A pedreira encontra-se implantada no flanco SW do denominado Complexo Vulcano 

Sedimentar Carbonatado de Estremoz, no denominado Anticlinal de Estremoz – Borba – Vila Viçosa, 

importante estrutura onde ocorrem mármores de cores claras que variam entre o branco e o rosa, 

com intercalações de vergada xistenta e de tonalidade vermelha, com excelentes qualidades do 

ponto de vista ornamental.  

 

Solos e Capacidade de Uso: Os solos existentes no concelho de Borba apresentam uma capacidade 

de uso baixa, com limitações severas. Quanto ao uso actual dos solos, a pedreira “Encostinha PJD” 

situa-se na Área Cativa dos Mármores onde o uso extractivo tem vindo a substituir um uso 

exclusivamente agrícola, dada a sua grande rentabilidade económica. Porém, podem observar-se 

ainda áreas de olival na envolvente, onde o recurso geológico não apresenta características para uma 

exploração rentável (o que mostra alguma compatibilidade entre a actividade agrícola e a extrativa). 
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Meio Hídrico: A área da Pedreira “Encostinha PJS” está localizada na Região Hidrográfica do Rio 

Guadiana RH7, de acordo com o Plano de Gestão da Região Hidrográfica. A RH 7 Guadiana divide-se 

em várias bacias principais, encontrando-se a Pedreira “Encostinha PJS” na bacia do rio Guadiana. 

Relativamente às águas subterrâneas, a pedreira localiza-se sobre o Sistema Aquífero de Estremoz-

Cano, que consiste numa formação carbonatada, de forma alongada que se estende ao longo de 

cerca de 50 km, com uma largura máxima de 7 km.  

Analisando a carta militar correspondente, verifica-se que não passa nenhuma linha de água 

superficial no local em estudo, pelo que o licenciamento desta pedreira em terrenos já 

intervencionados não irá provocar nenhumas alterações na rede de drenagem de águas superficiais – 

refira-se ainda que as principais alterações já terão ocorrido anteriormente, pelo que actualmente 

não se verifica qualquer modificação na rede de drenagem superficial face à situação de referência.  

O nível piezométrico ainda não foi intersectado, mas de forma a controlar esta situação no futuro, 

será proposto um Plano de Monitorização para as águas subterrâneas. 

 
Sistemas biológicos e biodiversidade: Em relação à flora, o coberto vegetal da zona envolvente tem 

vindo a sofrer ao longo dos anos uma importante intervenção humana, devido ao elevado número 

de indústrias extractivas e à actividade agrícola intensiva anterior ao uso extractivo. Tudo isto 

provocou uma baixa diversidade de espécies, em relação à vegetação potencial, o que revela um 

estado de degradação em termos de sucessão natural.  

A fauna presente na região em estudo é diversificada, apesar de ter sido inventariado um número 

relativamente baixo de espécies com estatuto de protecção, o que revela baixo potencial do local, 

em termos de conservação. As principais alterações do comportamento faunístico das espécies 

ocorreram no passado, aquando da abertura das primeiras pedreiras existentes no núcleo extractivo.  

 
Património Arquitectónico e Arqueológico: No que se refere ao estudo do Património, no decurso 

do trabalho de campo efectuado não se identificaram quaisquer ocorrências de interesse patrimonial 

ou arqueológico, na área de incidência do projecto. A área que apresentava maior sensibilidade seria 

o limite Norte, dada a proximidade da estação arqueológica de Encostinha, embora no decorrer do 

trabalho de campo não se tenham identificado quaisquer vestígios relacionados com esse sítio, pois a 

área regista uma profunda intervenção. Assim, dado que no local correspondente ao licenciamento 

da Pedreira “Encostinha PJS” não se verifica a existência de património cadastrado, não haverá 

qualquer tipo de incompatibilidade com este descritor.  

 
Socioeconomia: Em termos socioeconómicos, o concelho de Borba tem registado algumas perdas e 

envelhecimento populacional, cenário presente em quase toda a região alentejana. Verifica-se que o 
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sector da indústria extractiva e transformadora continua a ser um dos principais empregadores do 

concelho (salientando que o Sector da Pedra Natural é responsável por 11,51% da empregabilidade 

dos seus habitantes, sendo 5,26% do da actividade extractiva). O licenciamento da pedreira é 

vantajoso para a região, pois garante a criação de mais postos de trabalhos. Permite ainda a 

continuidade da extracção de mármore, por mais cerca de 77 anos. 

 
Circulação Rodoviária: A rede viária existente permite o fácil acesso à Zona dos Mármores e, 

concretamente, à Pedreira “Encostinha PJS”. A nível local, a Estrada Nacional EN 255 e as variantes 

construídas no âmbito do PIER2 são as principais vias de acesso ao núcleo extractivo onde se 

pretende licenciar a Pedreira “Encostinha PJS”. A EN 255 permitem uma ligação quase directa à EN 4 

e à A6, importantes vias para circulação internacional. Além disso, a EN255 (ligação Borba - Vila 

Viçosa), que impede a passagem de veículos pesados pelo interior de Borba ou de Vila Viçosa.  

De acordo com as produções estimadas para a Pedreira “Encostinha PJS”, esta contribuirá com cerca 

de 9 camiões por mês (pouco mais de 2 camiões por semana). É importante referir que estes são 

valores médios maximizados, onde se tem em conta que todo o produto final é vendido a um ritmo 

constante diário, ou seja, não tem em consideração a colocação do produto em stock e a sua venda 

“oscilante” ou irregular no mercado, ao longo dos 77 anos de vida útil estimados para a pedreira. 

Todavia, não é esta a situação real, uma vez que existe sempre material comercial que ficará em 

stock na pedreira durante algum tempo, pelo que a quantidade diária de mármore com fins 

ornamentais a ser escoada para o mercado será obviamente mais baixa e, consequentemente, o 

trânsito de camiões será também menor. 

 
Análise e Caracterização Paisagística: A área extractiva insere-se numa zona de grande riqueza 

paisagística onde predominam zonas de olival e vinhas, notando-se ainda a presença de zonas 

agrícolas de sequeiro. Estas características conferem à paisagem grande diversidade e qualidade 

visual, que têm sido ao longo dos tempos, afectadas pela presença da actividade extractiva e 

transformadora da região. 

A zona em estudo está incluída num núcleo extractivo de grande importância, onde existem dezenas 

de pedreiras e de unidades fabris, que conferem a esta paisagem o caracter de “paisagem industrial” 

com elevada percentagem de humanização. 

 
Ordenamento do Território: De acordo com o definido no Plano Regional de Ordenamento do 

Território do Alentejo (PROTA), a área em estudo está classificada como Centro Urbano 

Complementar (“Modelo territorial do PROT Alentejo”); Zona dos Mármores (“Sub-sistema Unidades 

de Paisagem”); Vulnerabilidade dos aquíferos à contaminação (risco alto) (“Sub-sistema dos Riscos 

Naturais e Tecnológicos”); Corredor central (“Sistema da Base Económica Regional”); Sistemas 
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agrícolas (“Sub-sistema das actividades Agro-florestais”); Património Cultural: Sede de concelho (Sub-

sistema de Desenvolvimento Turístico”); Centros urbanos complementares (“Sistema Urbano e de 

Suporte à Coesão territorial”); Corredores Nacionais (“Sistema de Acessibilidade e Conectividade 

Internacional”). 

A área de estudo está abrangida por um PIER – Projecto de Intervenção em Espaço Rural, um Plano 

Municipal de Ordenamento de Território, cuja elaboração vem na sequência do Estudo Global da 

UNOR2, aprovado pela CCDR Alentejo em 2004. O Plano de Pormenor para a UNOR2 de Borba foi 

aprovado em Assembleia Municipal a 29 de Setembro de 2006. 

De acordo com o PIER, e respectiva Planta de Implantação (em Anexo cartográfico), a área da 

pedreira está classificada como: Núcleo de exploração F; Espaços agrícolas (RAN); Espaço destinado à 

recuperação ambiental; Espaços verdes de enquadramento e protecção aos núcleos de exploração e à 

ADC; Espaço de múltiplos usos; Estrutura ecológica. A Planta de Condicionantes do PIER classifica 

uma parcela da área de estudo como RAN e como REN. 

Segundo o PDM de Borba (ver plantas em Anexo Cartográfico), a planta de ordenamento classifica a 

área de estudo como “Espaço de Indústria Extractiva – Núcleo de Exploração”, “Espaço de Indústria 

Extractiva – Área afecta à indústria extractiva”, “Solo rural – Espaço agrícola preferencial” 

De acordo com a Planta de Condicionantes do PDM de Borba, uma pequena parcela (36%) está 

classificada como RAN e REN (Áreas de máxima Infiltração). Esta área de REN prevê-se que seja 

ocupada por uma pequena parcela da escombreira projetada, bem como pela zona de pargas, 

Não se perspectiva incompatibilidades com os instrumentos de gestão territorial em vigor. 

 
Ruído: As principais fontes de ruído presentes são essencialmente resultantes da actividade 

extractiva, da movimentação de veículos e de outras acções humanas. 

Com o objectivo de avaliar os potenciais impactes causados pelo ruído com origem no núcleo de 

Borba, foram efectuadas medições na periferia, com o intuito de caracterizar a área a este nível, e 

em particular os receptores sensíveis passíveis de serem afectados pela laboração da pedreira.  

Os níveis ruidosos resultantes do conjunto das actividades de extracção, transformação e transporte 

de mármore das áreas avaliadas de um modo geral cumprem o Regulamento Geral do Ruído. Prevê-

se que o licenciamento da pedreira “Encostinha PJS” não afecte os resultados apresentados, uma vez 

que se está inserida num núcleo extractivo com grande representatividade. Porém, pelo facto das 

unidades extractivas terem abrandado a exploração de mármore, os níveis sonoros têm, de um 

modo geral, tendência a diminuir. 

 
Poeiras: Para avaliar os potenciais impactes causados pelos estabelecimentos industriais do núcleo 

extractivo de Borba, foi efectuado um estudo da qualidade do ar, o qual permitiu verificar que a 
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emissão de partículas do núcleo de Borba não contribui de modo significativo para a diminuição da 

qualidade do ar na envolvente, face à situação actual. O licenciamento da Pedreira não implicará 

alterações significativas no processo produtivo comparativamente às indústrias na envolvente, que 

possa originar a emissão de partículas em excesso comprometendo os valores legislado, pelo que 

não deverão ser ultrapassados os valores limite constantes da legislação vigente, nem sejam geradas 

situações de incomodidade juntos dos receptores sensíveis mais expostos. 

 
Resíduos: Com o funcionamento da Pedreira “Encostinha PJS” serão produzidos os resíduos 

usualmente associados à indústria extractiva, como óleos usados, embalagens metálicas, metais 

ferrosos, Sucatas e Outros resíduos urbanos e equiparados. Estes resíduos serão armazenados no 

interior da área da pedreira temporariamente, em local impermeabilizado. Depois, os resíduos 

deverão ser encaminhados para empresas credenciadas para a recolha ou por retoma directa junto 

dos fornecedores (quando são adquiridos novos equipamentos ou consumíveis). 

 

 

6. IMPACTES AMBIENTAIS EXPECTÁVEIS NA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA E MEDIDAS DE 

MINIMIZAÇÃO PROPOSTAS 

Geologia: Os impactes mais óbvios e irreversíveis na geologia, nas fases de preparação e exploração 

são o consumo do recurso geológico e as alterações geomorfológicas resultantes da desmatação e 

remoção do solo de cobertura, do desmonte da massa mineral e da deposição de matérias. Estas são 

situações que se iniciam na fase de preparação do terreno, mantendo-se até ao final da fase de 

exploração. 

Na fase de desactivação, os impactes são positivos, com a implementação das medidas apresentadas 

no PARP para as zonas intervencionadas na fase de exploração. 

 
Solos e Capacidade de Uso: Os impactes no solo, decorrentes da actividade extractiva nas fases de 

preparação e exploração, relacionam-se principalmente com: alteração da ocupação do solo com as 

acções de decapagem e desmatação; ocupação e compactação do solo pela circulação de veículos e 

deposição de terras e restos de rocha; potencial contaminação provocada pelos resíduos produzidos. 

Na fase de desactivação, os impactes previstos serão positivos e permanentes, com a implementação 

das medidas de recuperação paisagística (modelação de terrenos, plantações e aplicação de 

sementeiras), desactivação das estruturas em funcionamento, diminuição acentuada do trânsito de 

veículos, e recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais da pedreira, assim 

como pavimentos que tenham eventualmente sido afectados, o que progressivamente originará a 

reabilitação dos solos.  
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Meio Hídrico: Nas fases de preparação e de exploração com a preparação e abertura de frentes, de 

acessos, etc., podem ocorrer as alterações mais graves na rede hídrica existente.  

Apesar de já existir intervenção em praticamente toda a área total de estudo, não são expectáveis 

alterações na rede de drenagem de águas superficiais, face à situação actual de referência, nem ao 

nível dos aquíferos. 

A qualidade das águas superficiais a jusante da pedreira poderá ser afectada, apenas em caso de 

arrastamento de partículas sólidas a partir das frentes de desmonte e a contaminação com óleos 

provenientes do normal funcionamento da maquinaria.  

A fase de desactivação da pedreira corresponde à implementação de grande parte das medidas de 

recuperação, melhorando, entre outros aspectos, a drenagem superficial e os índices de infiltração. 

 
Sistemas Biológicos e Biodiversidade: Nas fases de preparação e exploração, as operações com 

impacte mais directo na ecologia e que constituem factores de influência negativa sobre as espécies 

existentes são: avanço das frentes, com a remoção e destruição do solo e do coberto vegetal (nas 

áreas que ainda não estão intervencionadas); emissões de ruído e poeiras; movimentação de pessoas 

e equipamentos. Deste modo, prevê-se: eliminação ou redução do coberto vegetal; alteração ou 

eliminação de habitats terrestres para a fauna; dispersão de comunidades pela existência de outras 

tipologias de habitats (escavações, escombreiras, etc.); mudanças no comportamento da fauna 

causadas pela pressão da actividade humana; dificuldades na regeneração natural das espécies 

vegetais. 

Na fase de desactivação, os impactes serão positivos e significativos, com a reabilitação dos habitats 

afectados pela extracção de mármore. 

 

Património Arqueológico e Arquitectónico: De acordo com o que foi referido na caracterização da 

situação de referência sobre este descritor, não se prevê a afectação de qualquer elemento 

patrimonial ou arqueológico, pelo que não são expectáveis impactes junto do Património. 

 

Aspectos socioeconómicos: Em termos socioeconómicos, o concelho de Borba tem registado 

algumas perdas e envelhecimento populacional, cenário presente em quase toda a região alentejana. 

Por outro lado, o sector da indústria extractiva apresenta-se como um dos principais empregadores 

do concelho. Deste modo, é de todo o interesse para a região o licenciamento da Pedreira 

“Encostinha PJS”, de forma a garantir 8 novos postos de trabalho e a movimentação de fluxos 

económicos para a região. 

 

Circulação Rodoviária: Prevê-se que nas fases de preparação e de exploração a continuidade do 

tráfego actual de camiões de 9 camiões por mês. Na fase de desactivação, é previsível a ocorrência 

de impactes positivos, com a diminuição do tráfego respeitante a esta pedreira. 
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Análise e Caracterização Paisagística: A área em estudo localiza-se na Área Cativa da Zona dos 

Mármores, sendo visível uma paisagem com características marcadamente industriais, pelo que o 

licenciamento da área de projecto não trará novos impactes na paisagem. Nas fases de preparação e 

exploração, as alterações de cor, forma e textura da paisagem, impostas pelas explorações, taludes, 

escombreiras e acessos, constituem os impactes mais significativos na paisagem. Esta situação já se 

verifica actualmente, uma vez que a área já está bastante intervencionada devido às antigas 

pedreiras anteriormente existentes. A sua mitigação deverá decorrer ao longo da vida útil da 

pedreira, com maior incidência após o fim do seu tempo útil (desactivação). 

 

Ordenamento do Território: No que se refere ao PDM de Borba, a planta de ordenamento classifica 

grande parte da área da pedreira como “Espaço de Indústria Extractiva”. Apesar de a restante área 

da Pedreira “Encostinha PJS” estar classificada como RAN e REN, não se prevê incompatibilidade com 

esta actividade extractiva no local em apreço. Além do mais, a área já está bastante intervencionada 

pelas pedreiras incorporadas, com licenciamentos anteriores à revisão do PDM (pelo que o PDM 

deveria ter contemplado a existência destas áreas intervencionada pela atividade extrativa). 

Relativamente ao PIER da UNOR2, com o licenciamento desta pedreira não são expectáveis 

alterações à situação actual de referência, uma vez que o que se pretende é dar continuidade à 

anterior actividade extractiva, melhorar as áreas funcionais da pedreira, bem como as condições de 

segurança da mesma. Simultaneamente, aplicar as medidas de minimização e de requalificação 

ambiental propostas no EIA e no PARP, no sentido de ir requalificando o local (agora abandonado), 

em termos ambientais e paisagísticos, e mitigar impactes no ambiente. Desta forma será possível ir 

enquadrando a área com o estipulado no PIER (espaços para requalificação ambiental). 

Como tal, os impactes no Ordenamento do território por parte da ampliação da área da Pedreira 

“Encostinha PJS” são considerados compatíveis com a legislação vigente. 

 

Ruído: Os resultados obtidos nas medições de ruído não revelam níveis elevados de incomodidade, 

cumprindo a legislação vigente, pelo que os impactes não serão significativos.  

Na fase de desactivação não é expectável qualquer tipo de impactes a nível do ruído. 

 

Poeiras: O estudo efectuado revelou a ausência de incomodidade resultante dos níveis de 

empoeiramento obtidos, não causando qualquer impacte que mereça realce. Na fase de 

desactivação poderão ocorrer alguns impactes resultantes de acções de modelação do terreno, 

embora sem grande significado.  
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Resíduos: Com a produção e deposição de alguns tipos de resíduos pode ocorrer uma contaminação 

de solos ou águas nas diferentes fases da vida útil da pedreira, situação que será colmatada com as 

boas práticas a implementar pela empresa proponente. 

6.1. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

De modo agregado para a generalidade dos impactes analisados será possível indicar, como mais 

importantes, as seguintes medidas de minimização. 

� Exploração apenas em locais onde se comprove a existência de recurso com valor comercial, 

minimizando a quantidade total de área afectada (cumprimento do Plano de Lavra); 

� Acções pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos solos 

limitadas às zonas estritamente indispensáveis, e de intervenção restrita, delimitada por meio de 

piquetagem; 

� Início dos trabalhos de escavações e aterros logo que os solos estejam limpos, evitando repetições 

de acções sobre estas áreas; 

� Construir as pargas com uma altura máxima de 3m, sendo protegidas com rede, de modo a que seja 

preservadas as capacidades produtivas e que seja minimizada a acção erosiva da água e do vento. 

� Assegurar o bom funcionamento e a conservação de todas as valas de drenagem, colocando 

passadiços móveis adequadamente fundados, para a passagem de pessoas, veículos e máquinas. 

� Interrupção das escavações e aterros em períodos de alta pluviosidade, com a tomada das devidas 

precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o respectivo deslizamento; 

� Em caso de existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes devem ser 

recolhidos e armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas, por 

infiltração ou escoamento das águas pluviais, até serem encaminhados para destino final adequado; 

� Correcto acondicionamento de todos os resíduos produzidos (com especial atenção para sucatas e 

óleos), em locais devidamente impermeabilizados, e posterior recolha por empresas licenciadas para 

o tratamento destes resíduos; 

� Construção de uma bacia de retenção de óleos (virgens e usados) e armazenamento em locais 

impermeabilizados, e posterior encaminhamento para empresas devidamente licenciadas de forma a 

evitar possíveis contaminações e derrames;  

� Desactivação da área afecta aos trabalhos da pedreira, com a desmontagem dos anexos que forem 

provisórios, e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, 

entre outros. Deverá ser feita a limpeza destes locais, com a reposição das condições existentes 

antes do início dos trabalhos. 

� Recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais da pedreira, assim como os 

pavimentos que tenham eventualmente sido afectados. 
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� Decantação eficaz do efluente líquido, para recirculação segura da água decantada no processo 

produtivo. 

� Manutenção adequada de todo o sistema de tratamento das águas industriais, efectuado por 

estruturas de decantação (bombas, depósitos, condutas, impermeabilizações, etc.). 

� Correcto armazenamento de todos os materiais potencialmente contaminantes em local 

pavimentado, de modo a impossibilitar a infiltração em profundidade, até serem recolhidos por 

empresas especializadas para o tratamento e destino final, evitando a contaminação de água e solos. 

� Preservação do coberto vegetal em todas as áreas não afectadas pela exploração. 

� Evitar as fases iniciais de exploração em épocas de reprodução e/ou nidificação. 

� Proteger, nas áreas não sujeitas a movimentações de terras, a vegetação existente. 

� Utilização de espécies autóctones na revegetação dos ecossistemas afectados. 

� Adopção de medidas de optimização de tráfego e diminuição das emissões de ruído. 

� Optimização da circulação dos equipamentos móveis no interior da área de exploração. 

� Circunscrever as instalações de apoio à menor área possível, de forma a diminuir a área a recuperar 

no final da exploração. 

� Salvaguarda das zonas de defesa. 

� Dado que a área a licenciar apresenta zonas não intervencionadas e se desenvolve próximo de um 

sítio arqueológico de cronologia Pré-histórica, 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 tornar viável o acompanhamento arqueológico. 

� 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. 

� Aquisição de equipamentos que apresentem homologação acústica nos termos da legislação 

aplicável e que se encontrem em bom estado de conservação. 

� Manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afectos à pedreira, de forma a 

garantir as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões gasosas, 

dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às normas relativas 

à emissão de ruído. 

� Sempre que a travessia de zonas habitadas/urbanas for inevitável, deverão ser adoptadas 

velocidades moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras e de ruído, e 

consequentemente, de incómodo junto dos seus habitantes. 

� Respeitar o normal horário de trabalho na laboração da pedreira. 
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� Realização de acções de formação e de sensibilização ambiental a todos os trabalhadores, sobre 

potenciais impactes ambientais e respectivos procedimentos. Os trabalhadores deverão ser 

instruídos nas boas práticas de gestão ambiental da actividade extractiva. 

� No que concerne a mão-de-obra, devem ser sempre privilegiados recursos humanos da região, para 

a existência de benefícios derivados da pedreira, em termos de emprego.  

� Controle do peso bruto dos veículos pesados, no sentido de evitar a degradação das vias de 

comunicação (respeito da legislação vigente). 

� Controle da velocidade de circulação, dentro e fora da pedreira. 

� Definir e cumprir trajectos de circulação da maquinaria. 

� Controle e correcta conservação dos veículos. Deverá assim efectuar-se uma correcta manutenção 

não só ao equipamento móvel, mas também ao fixo. 

� Colocação de sinalização de aviso onde alertam para a obrigação de tapar a carga dos veículos que 

saem para escoamento do produto final – de forma a sensibilizar outros transportadores de carga 

pesada que por vezes ignoram esta obrigação. 

� Caminhos ou acessos nas imediações da área do projecto desobstruídos ou em boas condições, 

possibilitando a sua normal utilização por parte da população local – não só dos acessos da 

responsabilidade da pedreira. 

� Correcto cumprimento das normas de segurança no que se refere à circulação de veículos pesados, 

tendo em consideração a segurança e a minimização das perturbações na actividade das populações 

e do bem-estar dos seus habitantes. 

� Limpeza regular dos acessos dentro da pedreira, de forma a evitar a acumulação e ressuspensão de 

poeiras, quer por acção do vento, quer por acção da circulação de veículos e maquinaria pesada. 

� Humedecer as vias de circulação da pedreira e acessos nos dias secos e ventosos. 

� Modelação da topografia alterada de modo a ajustar-se o mais possível à situação natural. 

� 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 arbustos de modo a funcionarem como barreira visual, aos locais de extracção. 

� Adaptação de infraestruturas 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. 

� Manutenção e conservação de todas as áreas semeadas e plantadas, envolventes à exploração, 

propostas no PARP. 
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� Correcta implementação das medidas preconizadas no PARP no sentido de minimizar os impactes 

negativos da exploração e assegurar a integração da pedreira na paisagem, considerando: 

o O A protecção do solo arável em toda a área de intervenção e da vegetação arbórea e arbustiva 

existente na área não sujeita a movimentos de terras; 

o A modelação dos taludes de aterro e escavação, ou reposição integral da área de escavação, de 

modo a que se estabeleça a continuidade com o terreno natural; 

o A reconstituição e restabelecimento da vegetação das áreas intervencionadas; 

o A integração paisagística de todos os projectos associados. 

o Aplicação de material vegetal seleccionado segundo a envolvente (neste caso, oliveiras). 

� Cumprimento integral do Plano de Lavra, limitando a interferência com os terrenos classificados 

como REN e como RAN unicamente ao projectado. 

� Os trabalhos na área de corta devem ser desenvolvidos dentro dos limites estabelecidos, evitando o 

seu extravasamento por máquinas. 

� Deverá ainda ser evitada a deposição de inertes em áreas não licenciadas para esse efeito. 

� Na fase de desactivação, deverá ser cumprido o PARP no sentido de executar as directrizes propostas 

no PIER da UNOR2. 

� 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;  

� Afixar semanalmente à entrada da pedreira, em placar construído para o efeito, as datas e os 

horários dos rebentamentos que serão efectuados na semana seguinte; 

� Limitação da velocidade de circulação de veículos e máquinas. 

� Aumento da absorção da envolvente acústica, com barreiras acústicas, através da 

manutenção/criação de ecrãs arbóreos; 

� Aquisição de equipamento que obedeça às MTD´s (Melhores Técnicas Disponíveis), devendo ser 

equipados com silenciadores e atenuadores de som. 

� Aspersão das vias de circulação (sobretudo nos dias secos e ventosos) e manutenção dos acessos 

interiores não pavimentados; 

� Implementação de um plano de monitorização para os valores de poeiras emitidos para o exterior; 

� Sempre que possível, utilização de equipamentos de perfuração dotados de recolha automática de 

poeiras ou, em alternativa, de injecção de água, com o objectivo de impedir a propagação ou 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); 

� Melhoramento dos acessos, caso seja possível, através da pavimentação das vias de circulação ou da 

aplicação de “tout-venant”. 
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� Derrube de árvores limitado apenas ao necessário. 

� Correcta deposição final dos resíduos sólidos urbanos produzidos na área social. 

� Acções de sensibilização dos trabalhadores afectos à pedreira, para a correcta gestão de todos os 

resíduos produzidos. 

� Envio dos diversos tipos resultantes da desactivação dos equipamentos ou infra-estruturas para 

empresas devidamente licenciadas. 

� Armazenamento temporário dos resíduos de acordo com a sua tipologia e em conformidade com a 

legislação em vigor – tendo em conta as suas características e classificação na Lista Europeia de 

Resíduos. 

� Registo actualizado das quantidades de resíduos gerados e respectivos destinos finais, com base nas 

guias de acompanhamento de resíduos. 

� Aplicação das medidas preconizadas no PARP. 

o Construção de uma vala de drenagem, que conduzirá as águas provenientes do escoamento 

superficial, para o sistema hidrográfico envolvente. 

o Aplicação do material vegetal, seleccionado com base na matriz envolvente (a oliveira). 

o Realizar a vedação da área de corta com blocos evitando o acesso à zona de precipício. 

 

 
 

7. MONITORIZAÇÃO 

A monitorização é um processo periódico de observação e recolha sistemática de dados sobre os 

efeitos ambientais de um determinado projecto, com o objectivo de permitir a avaliação da eficácia 

das medidas propostas na AIA. Assim, como bom indicador na avaliação das medidas propostas para 

minimizar os impactes previstos e para detectar eventuais problemas que possam surgir, deverá ser 

efectuada, numa periodicidade definida, a monitorização de ruído (bienalmente), qualidade do ar 

(bienalmente), nível piezométrico das águas subterrâneas (bianual) e controle de resíduos (controlo 

constante ao longo da exploração). 

Estes planos de monitorização deverão ser iniciados de imediato, funcionando de uma forma 

dinâmica, que poderão ser alterados de acordo com os resultados obtidos nas campanhas. 

A empresa disponibilizar-se-á a enviar os relatórios de acompanhamento da situação ambiental nos 

termos e nos prazos definidos pelas entidades competentes para o efeito. 
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Anexo Cartográfico 
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Planta final da lavra 

 
Figura 1 - Planta esquemática da pedreira (sem escala) com a situação final proposta. 
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Planta Geral de Recuperação do PARP 

 

 

Figura 2 - Plano Geral de Recuperação previsto para o final da recuperação proposta. 
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Planta de implantação do PIER2 
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Planta Condicionantes do PIER 2 
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Planta de Ordenamento do PDM de Borba 
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Planta de Condicionantes do PDM de Borba 
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Planta de REN do PDM de Borba 
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