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1. INTRODUÇÃO 

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

consiste numa ferramenta de suporte à participação pública, descrevendo, de forma coerente e 

sintética, numa linguagem não técnica e com uma apresentação acessível à generalidade do público, 

as informações constantes do respectivo EIA. Por vezes, esta é a única fonte de informação de alguns 

segmentos da população interessada. 

O presente documento constitui o RNT do EIA para o projecto de ampliação da Pedreira “Peral”, 

propriedade da empresa EDUARDO PINTO CONTREIRAS & FILHOS, LDA., em S. Brás de Alportel, dando 

cumprimento à legislação em vigor, 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. Segundo este 

diploma, este projecto terá que ser sujeito a um processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), 

do qual o EIA e este RNT fazem parte, de modo a poder comercializar o calcário compacto para fins 

industriais.  

Este estudo é ainda constituído por um Plano de Lavra (PL) e por um Plano Ambiental e de 

Recuperação Paisagística (PARP) que, em cumprimento com o Decreto-Lei n.º 270/2001 de 6 de 

Outubro (republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007 de 12 de Outubro), serve de base a uma 

avaliação integrada dos impactes causados pela exploração a médio e longo prazo e à discriminação 

das respectivas medidas minimizadoras.  

Para a realização do EIA, que decorreu de Março a Outubro de 2015, a empresa proponente recorreu 

a uma equipa de consultores técnicos com conhecimento técnico e experiência nestes estudos, 

sendo projetista o CEVALOR – CENTRO TECNOLÓGICO DA PEDRA NATURAL DE PORTUGAL, situado em Borba.  

A entidade licenciadora do projecto sujeito a procedimento de AIA é a Direção Geral de Geologia e 

Energia (DGGE) – Área Sul - Algarve segundo a alínea b), do n.º 2, do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 

270/2001, de 6 de Outubro (republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007 de 12 de Outubro). A 

autoridade de AIA é a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR 

Algarve), nos termos da alínea b) do ponto 1 do Artigo 8º 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. 

Trata-se de um projecto de execução de uma pedreira inserida na Classe 1 de acordo com o ponto 3 

do artigo 10º A do Decreto-Lei n.º 340/2007 de 12 de Outubro. 
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2. O PROJECTO 

2.1. LOCALIZAÇÃO E ACESSOS  

A Pedreira “Peral”, sujeita a ampliação de área, encontra-se localizada no concelho de S. Brás de 

Alportel, distrito de Faro. 

 

 

 

 
 

Figura 1. Enquadramento regional do concelho de S. Brás de Alportel. 

 

Na figura 2 apresenta-se a localização da área de estudo, no extracto da carta militar n.º 607. 

A área de estudo, que compreende o projeto de ampliação da pedreira “Peral” situa-se na freguesia 

e concelho de São Brás de Alportel, em terrenos que são em parte posse da empresa EDUARDO PINTO 

CONTREIRAS & FILHOS, LDA. ou de proprietários particulares com os quais a empresa detém contratos 

de exploração. 

O acesso de viaturas e camiões está assegurado através dos acessos já existentes (em boas 

condições), sendo que a circulação deverá ser feita de forma regrada no sentido de não trazer 

inconvenientes às populações atravessadas. 

A proximidade das Auto-Estradas A2 e A22, ou mesmo do IC1, conferem uma situação privilegiada no 

que diz respeito aos acessos da exploração e expedição da produção. De facto, as facilidades 

permitidas pela rede viária existente possibilitam um eficiente e rápido escoamento dos produtos 

finais, contribuindo para a evolução do tecido industrial da região. 
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Figura 2. Extracto da Carta Militar nº 607 com a localização do projecto. 

 

 
Figura 3 – Vias de acesso à Pedreira “Peral” (Fonte: www.viamichelin.com). 

Área em 
estudo 
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Figura 4 – Foto aérea da área em estudo com indicação da Pedreira “Peral” (Fonte: Google Earth).  

 

2.2. ENQUADRAMENTO DO PROJECTO E SUA IMPORTÂNCIA PARA A REGIÃO 

A pedreira “Peral” foi licenciada pela DRE Algarve, em 1985, com o número 4517, tendo sido 

inicialmente explorada pela empresa proponente “Eduardo Pinto Contreiras & Filhos, Lda”.  

Anexo à pedreira foi também autorizada em 1992 a laboração de uma central de britagem, 

classificação e lavagem de agregados com o n.º 1436 e unidade fabril que possui licenciamento 

datado de 23 de Setembro de 1996. 

Porém, em Fevereiro de 1999 a empresa transmitiu a “Manuel Rodrigues, S.A” os respectivos direitos 

de exploração, por contrato de cessão celebrado entre ambas. Por ter ultrapassado os limites do 

licenciamento inicial, o antigo explorador (Manuel Rodrigues, S.A.) requereu a regularização da 

exploração nos termos do art. 5º do Decreto-Lei n.º 340/07 de 12 de Outubro.  

A 17 de Março de 2009, a exploração da pedreira “Peral” passa novamente para a empresa 

proponente do presente EIA (de acordo com deferimento da DRE Algarve). Já a licença da central de 

britagem e de agregados foi transmitida para a empresa proponente a 11 de Março de 2009. 

Actualmente, a área intervencionada é de 117 800 m2. As áreas intervencionadas, afetas à 

exploração, mas fora da área do respectivo licenciamento já existiam anteriormente à elaboração do 

Área em 
estudo 
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PDM não tendo sido contempladas no mesmo, sendo que se encontram classificadas como “Áreas de 

protecção e valorização”, coincidentes com a classificação REN como “áreas de infiltração máxima”. 

Em Julho de 2009 foram feitas sondagens na área que se pretende ampliar, comprovando a 

existência de reservas de calcário e calcário margoso para os fins pretendidos. 

Uma vez que a área em estudo (licenciada + ampliação) perfaz mais de 25 ha, pelo que esta terá de 

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

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

Para a continuidade do processo, foi promovido um Plano de Intervenção em Espaço Rural (PIER) das 

instalações industriais do Peral. O PIER das instalações industriais do Peral foi promovido pela C.M. 

de S. Brás de Alportel e pela empresa proponente numa parceria público/privada, de acordo com o 

previsto no regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial. 

O PIER abrange uma área de cerca de 41,38 ha, que inclui todas as Instalações Industriais do Peral, 

compreendendo a Pedreira “Peral” (licenciada com o n.º 4517), a Central de Britagem e Classificação 

de Pedra anexa (licenciada com o n.º 5/1349) e a Fábrica de Pré-Fabricados em Betão (licenciada 

com o n.º 5/1428), e os terrenos contíguos às indústrias referidas.  

A vontade de continuar a exploração neste local, em S. Brás de Alportel, por parte da empresa 

"EDUARDO PINTO CONTREIRAS & FILHOS, LDA.” prende-se fundamentalmente com a viabilidade económica 

e geológica e a grande favorabilidade da área de extracção de rocha industrial, facto que se 

comprovou pelas sondagens efectuadas no local.  

A empresa EDUARDO PINTO CONTREIRAS & FILHOS, LDA. pretende gerir de modo sustentado o recurso 

geológico, promovendo o seu aproveitamento em condições económicas e com o devido 

cumprimento das normas de higiene e segurança de pessoas e bens, bem como da protecção do 

ambiente, criando circunstâncias adequadas ao desenvolvimento de uma actividade extractiva 

moderna e competitiva. 

Verificando-se actualmente, de um modo geral por todo o país, um aumento das taxas de 

desemprego, todas as iniciativas aglutinadoras de mão-de-obra são fundamentais para o seu 

desenvolvimento e sustentação. Assim, perspectivando um tempo de vida útil de 22 anos, é de 

realçar a dinamização que este projecto irá acarretar, atendendo a que, para além de garantir o 

emprego directo, proporcionará efeitos multiplicadores sobre o fomento da restante actividade 

económica da região, quer a montante quer a jusante da actividade extractiva, proporcionando 

igualmente a expansão e dinamização da empresa, que depende das reservas de calcário extraídas 

da pedreira, para serem utilizadas na indústria transformadora, contígua à pedreira.  
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2.3. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

A área actualmente licenciada para a exploração (8 ha) foi extravasada, por esgotamento das 

reservas no interior da área licenciada, pelo que se torna imperativa a ampliação da pedreira por 

forma a dotá-la de reservas que a tornem economicamente viável. 

As alterações previstas na pedreira dizem respeito somente à ampliação da área de corta e 

disponibilidade em termos de reservas exploráveis que lhe aumentará consequentemente a 

longevidade. Em termos de equipamentos e processos não se prevê alteração. 

A área que se pretende licenciar inclui três grandes áreas funcionais:  

i) a actual área licenciada da pedreira mais a ampliação pretendida (novas áreas de terreno); 

ii) a área de central de britagem que embora sendo anexo de pedreira (e que se encontra na área 

de licenciamento) possui licenciamento industrial independente da pedreira; 

iii) a área da fábrica de pré-fabricados de betão (que também possui licenciamento independente), 

onde se localizam todas as construções (onde se incluem as instalações sociais que dão apoio à 

pedreira) e as áreas de parque de produtos acabados. 

Por funcionar como um todo e as áreas se encontrarem interligadas não se pode considerar neste 

estudo a área apenas afecta à exploração pois todas as áreas interagem de forma dinâmica. A 

própria lavra será realizada faseadamente e em zonas distintas, com o propósito de, na sua 

recuperação, servir de apoio à fábrica. Assim, não se pode isolar a fábrica, tendo necessariamente de 

inclui-la neste projecto. 

A fábrica não irá sofrer alterações nos seus processos, equipamentos, horário de funcionamento ou 

outros, com a execução do projecto de ampliação da pedreira “Peral”. 

Actualmente a cavidade onde se tem desenvolvido a extracção apresenta no flanco NW uma altura 

da 24 m ao passo que as frentes no flanco SW apresentam uma altura que pode chegar aos 51 m em 

determinados pontos. 

Com o avanço dos trabalhos pretende-se diminuir esta diferença promovendo a criação de 

patamares entre os diferentes pisos, vencendo a altura e promovendo um menor inclinação dos 

taludes, fazendo com que aumente a estabilidade dos mesmos. 

A proposta de avanço da lavra apresentada passa pelo desenvolvimento em extensão e 

profundidade dos pisos actualmente existentes, tendo em vista a recuperação faseada de modo a 

devolver ao local outros usos. 
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Figura 5. Zonamento das áreas de exploração futura. 

 
Na tabela seguinte sintetizam-se as áreas expectáveis para a pedreira “Peral”: 
 

Tabela 1. Áreas expectáveis para a pedreira. 

Designação Áreas (m
2
) 

Área total do estudo (licenciada+ampliação) 413 832 m
2
 

Área de corta expectável (total) 149 100 m
2
 

Nº de pisos previstos 8 

Altura máxima da escavação prevista  

(diferença entre a cota máxima e a cota mínima de exploração) 
Entre 70 a 80 m 

Área da central de Britagem 10 520 m
2
 

Área da fábrica (inclui instalações de apoio) 40 000 m
2
 

Zonas de defesa 55 427 m
2
 

Caminhos e zonas não intervencionadas 158 785 m
2
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Na pedreira exploram-se calcários que depois de transformados se destinam ao abastecimento da 

fábrica de pré-fabricados em betão e à produção de agregados para a construção civil e obras 

públicas. Os materiais que não têm interesse do ponto de vista económico, constituem cerca de 15% 

do material desmontado, sendo que os restantes 85% têm interesse e são encaminhados para a 

transformação. 

As reservas exploráveis na pedreira "Peral" perfazem um total de 1 794 610m3, ou seja 4 665 986ton 

(considerando o peso específico da rocha de 2,6 ton/m3), para cerca de 22 anos de produção. 

Com base nas reservas exploráveis calculadas, e para o tempo de vida útil estimado para a 

exploração de aproximadamente 22 anos, admite-se um ritmo de extracção constante na ordem das 

235.300 ton/ano. Do material útil extraído (comercial), 200.000 ton/ano, cerca de 10% é consumido 

na fábrica de pré-fabricados de betão (20.000 ton/ano) e os restantes 90% (equivalente em média a 

180.000 ton/ano) comercializados como agregados para a construção civil. 

 

2.4. CARACTERIZAÇÃO DA EXPLORAÇÃO  

O principal objectivo da exploração é a transformação mecânica, na instalação industrial de quebra, 

britagem e classificação de agregados, destinados ao mercado da construção civil.   

O método de exploração processa-se a céu aberto em flanco de encosta e profundidade, por degraus 

direitos de cima para baixo, 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. 

O processo inicia-se com a decapagem da terra de cobertura (terra vegetal), que são depositadas em 

pargas para posterior utilização na recuperação paisagística.  

O desmonte das frentes segue o método de exploração, de cima para baixo, sempre e após terem 

sido retiradas as terras de cobertura, recorrendo para isso à utilização de explosivos. Os degraus das 

bancadas apresentarão a configuração de 10 m de altura por 5m de patamar. 

A pedreira “Peral” encontra-se actualmente em plena fase de exploração. O projeto incidirá sobre a 

fase de exploração mas também, em articulação com o PARP, na fase de encerramento. 

Como foi referido anteriormente, será realizada a exploração e a recuperação irá também, 

faseadamente, sendo desenvolvida ao longo da vida útil considerada para a pedreira, conforme 

preconizado no respectivo PARP. 
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Figura 6 – Representação esquemática da Lavra prevista para o Final da exploração. 

 

Equipamento: A tabela seguinte discrimina o tipo de equipamento existente na pedreira. 
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Tabela 4. Equipamento afecto à pedreira 

Equipamento Quantidade 

Central de Britagem Metso 1 

Pá Carregadora CAT 962G 1 

Pá Carregadora Volvo 4500BM 1** 

Dumper Volvo A30E 2 

Escavadora Volvo EC360C 1 

Escavadora CAT322CLN 1** 

     ** Utilização pontual 

 

Recursos humanos: A pedreira labora atualmente com 8 funcionários a tempo inteiro, encontrando-

se o responsável técnico a tempo parcial. 

O horário de funcionamento é das 8:00h às 12:30h e das 13:30h às 17:00h, de Segunda a Sexta-feira, 

durante os 12 meses do ano, com descanso semanal aos sábados e domingos. 

 

Tabela 5. Quadro de pessoal. 

1 Gerente  

1 Gestor da Qualidade 1 Encarregado 

1 Administrativo 1 Operador 

3 Condutores manobradores TOTAL: 8 Trabalhadores 

 

Instalações e anexos:  

Estabelecimento industrial: Existe um estabelecimento industrial enquadrado no tipo 2 destinado a 

“Oficina de quebra, britagem e classificação de pedra” com o respectivo licenciamento pela DRE 

Algarve, onde é realizada a transformação dos materiais provenientes da pedreira em agregados. 

Instalações Sociais/Escritório: Encontram-se em edifícios afectos ao licenciamento industrial mas que 

servem a pedreira e compreendem as instalações sociais e de apoio necessárias ao normal 

funcionamento da pedreira, nomeadamente, sanitários, vestiários, refeitório e escritório. 

Instalações de Apoio: Como instalações de apoio, afectos também ao licenciamento industrial mas 

que servem também a pedreira, existem depósito de combustível, báscula, posto de transformação, 

armazéns e ferramentaria.  

 
Fontes e consumos de energia:  

Energia Eléctrica: O abastecimento de energia eléctrica, que permitirá alimentar quer o equipamento 

eléctrico, quer as instalações de apoio, é efectuado a partir da rede pública. 



 

ES T U D O  DE IMPACTE AMBIENTAL  EDUARDO  PINTO  CONTREIRAS  &  FI LHOS,  LDA.  

AMPLIAÇÃO DA ÁREA DA PEDREIRA “PERAL”  11/27 

Gasóleo: O gasóleo para abastecimento dos vários equipamentos encontra-se num depósito de 

combustível que é abastecido pelo fornecedor mensalmente. 

 
Abastecimento de água: A água para consumo industrial é proveniente de um furo de captação de 

água devidamente licenciado. Para consumo humano o abastecimento é efectuado a partir do 

exterior (água engarrafada), que é fornecida aos trabalhadores. 

 
Águas Residuais Domésticas: As águas residuais domésticas são encaminhadas para a fossa séptica 

das instalações sociais. A sua limpeza, sempre que seja necessário, ficará a cargo dos serviços 

municipalizados ou de uma empresa credenciada para o efeito. Porém, esta operação não é da 

responsabilidade da pedreira, mas sim da central de britagem 

 
Águas Residuais Industriais: As águas pluviais, aquando de grandes precipitações, acumulam-se nas 

zonas mais fundas da pedreira. As águas geradas pelo processo industrial da britagem sofrem uma 

decantação gravimétrica sendo as lamas depositadas para secagem, em aterro e as águas 

reintroduzidas no processo industrial, funcionando assim em circuito fechado. 

 
Emissões Atmosféricas: As emissões gasosas são provenientes da combustão do gasóleo e as poeiras 

derivadas da movimentação da maquinaria móvel e da central de britagem. A empresa procede à 

aspersão dos acessos, com água, recorrendo a um tractor com um tanque acoplado, sendo esta 

operação efectuada maioritariamente no verão e sempre que se considere necessário.  

A central de britagem possui sistema de aspersão incorporado. 

 
Resíduos Gerados: A este tipo de actividade está sempre associada a produção de alguns resíduos, 

como óleos usados, pneus usados e alguns tipos de sucata. Os resíduos serão encaminhados para 

empresas credenciadas para a recolha ou por retoma directa junto dos fornecedores (quando são 

adquiridos novos equipamentos ou consumíveis). Operações de manutenção mais complexas não 

serão efectuadas no local, pelo que não se prevê a produção de outros tipos de resíduos para além 

dos indicados. 

 
Recuperação paisagística: Para a pedreira “Peral”, as principais medidas de recuperação a 

desenvolver no âmbito do PARP prendem-se com intervenções faseadas ao nível da modelação de 

terreno (reposição faseada da topografia original), vegetação (implementação de cortinas arbóreas, 

sementeira com espécies herbáceas). 
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3. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL DE REFERÊNCIA 

Este capítulo tem como principal objectivo caracterizar o estado actual do ambiente presente, na 

área directamente afectada pelo empreendimento bem como na envolvente ao projecto. Para tal, irá 

ter-se como base os elementos de interesse biofísico, cultural e sócio-económico, uma vez que 

descrevem uma região e que, numa fase posterior (pós ampliação da pedreira), serão a referência de 

comparação. 

 
Clima: O concelho de S. Brás de Alportel está enquadrado num clima que caracteriza a “Província do 

Algarve”. O Verão é quente, e o Inverno muito suave. No litoral, as chuvas anuais não excedem 350 a 

500mm, havendo cinco a seis meses secos. Nevoeiros raros, excepto na Península do Sudoeste 

Algarvio, mas forte humidade relativa quase permanente. Nebulosidade fraca todo o ano. Trovoadas 

muito raras. 

 
Geologia: A pedreira “Peral” está inserida na Unidade Geo-Estrutural denominada Bacia Algarvia ou 

Orla Algarvia. A pedreira está implantada na transição entre duas Formações: a) Calcários com 

nódulos de sílex da Jordana; b) Calcários Margosos e Margas do Peral. 

 
Solos: Os solos existentes no local da Pedreira “Peral” são Luvissolos rodocrómicos cálcicos. Estes 

solos reflectem as características geológicas, formados a partir de rochas calcárias com espessuras 

limitadas em profundidade, apresentando uma capacidade limitada para o uso agrícola. 

Concretamente, na área do presente projecto, os solos têm maioritariamente limitações severas. 

A área da pedreira “Peral” está inserida numa zona essencialmente agrícola, onde existem por 

exemplo pequenas hortas, assim como um uso silvícola associado por vezes a pastagens, 

nomeadamente zonas associadas a olival, zonas de amendoeiras e figueiras, os quais se poderão 

encontrar nas áreas definidas como zonas de pomares. A presença do pinheiro verifica-se somente 

ao nível de espécies isoladas que surgem esporadicamente na paisagem em grupos dispersos de 

apenas alguns exemplares. 

Especificamente, a área da pedreira tem uma ocupação do solo industrial e florestal, onde ambas co-

habitam. 

 
Recursos Hídricos: A área em estudo insere-se na Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Algarve. A maior 

parte dos cursos de água possui um regime torrencial com caudais nulos ou muito reduzidos durante 

uma parte do ano, correspondente ao período de estiagem. 

De acordo com a localização na carta militar correspondente, a área total da pedreira interfere 

parcialmente com 6 (seis) linhas de água superficial cartografadas. A situação presente no terreno 
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não corresponde assim à inicial, observando-se que dos 6 troços de linhas de água, presentemente 

três encontram-se já alterados como resultado da exploração da pedreira, desde 1985. 

Quanto aos restantes três cursos de água superficial, de acordo com a lavra projectada prevê-se que 

estes não sejam intersectados pelo projecto de ampliação. Efectivamente, a ampliação prevista para 

a área de corta não irá modificar os cursos de água que entretanto ainda não foram mexidos. 

Relativamente às águas subterrâneas, a pedreira localiza-se sobre a Unidade Hidrogeológica da Orla 

Meridional, mais precisamente no Aquífero Peral – Moncarapacho. Trata-se de um aquífero cársico, 

livre a confinado, além de ser muito heterogéneo e fragmentado devido à tectónica que afectou as 

formações aquíferas. 

De acordo com a informação existente é possível afirmar que a superfície piezométrica do aquífero 

varia entre os 11,2 m e os 132,9 m. No local em estudo, a superfície piezométrica em 2008/2009 

encontrava-se nos valores máximos de profundidade. Não foi intersectado o nível freático, nem se 

espera que venha a ser, uma vez que a lavra projectada não atingirá esta profundidade. 

 

Figura 7 – Esquema da hidrografia no local em estudo, com a proposta final de lavra. 

 

Linha de água que ainda não 
foi intersectada e que 
continuará sem modificação 

Linha de água que ainda 
não foi intersectada e que 
continuará sem modificação 

Linha de água que ainda 
não foi intersectada e que 
continuará sem modificação 

Linhas de água 
já alteradas 

Linhas de água para onde se 
pretende fazer o escoamento 
das valas de drenagem 
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Paisagem: A matriz paisagística caracteriza-se pela predominância de matos baixos associados a um 

extracto arbóreo composto por exemplares de alfarrobeiras, oliveiras, e algumas espécies de 

sobreiro. Associado a um substrato rochoso composto essencialmente por rochas calcárias, o relevo 

caracteriza-se pela presença de elevações com a cabeceira arredondada, onde os declives podem 

ultrapassar os 13%, situando-se em média por volta dos 4 a 8%. 

A unidade de paisagem onde se insere a área em estudo é o Barrocal Algarvio, que se caracteriza por 

zonas de colina, típicas de zonas calcárias, com solos mais alcalinos ao qual estão associadas espécies 

que com maior predominância se assumem e povoam a maior parte da paisagem. A uma escala 

menor, definiram-se 3 sub-unidades de paisagem, correspondentes aos pomares de regadio e 

sequeiro, matos e uma outra que se relaciona com a mistura das duas. 

Embora se verifique alguma proximidade com a localidade de Peral e a Estrada Municipal EM 514, a 

presença em planos mais aproximados de manchas florestais impede a visualização da pedreira. 

 
Ecologia: A envolvente à área de Pedreira em estudo apresenta-se algo pobre em termos de 

diversidade de biótopos vegetais o que se deve fundamentalmente à fraca aptidão dos solos. A 

situação apontada como “clímax” encontra-se profundamente alterada em termos de uso onde, 

aparte a utilização extractiva, se verifica que praticamente todo o espaço está ocupado por matos 

representados por vegetação esclerófita, constituída essencialmente por cistáceas, medronheiro, 

aroeira, entre outras e por áreas cultivadas (olivais, pomares, etc). 

Em termos faunísticos, não existem espécies animais com estatuto de conservação na envolvente. 

Porém, a existência de diversos factores de perturbação, devido principalmente à existência da 

pedreira e da fábrica, leva a crer que a grande maioria destas espécies não ocorram no local em 

estudo, sendo no entanto de considerar o seu retorno após a desactivação da pedreira. 

 
Ruído: Foram efectuadas medições de ruído em dois receptores sensíveis, que correspondem a duas 

habitações situadas a Este e Sudeste na envolvente da área de estudo. A habitação mais próxima da 

área de projeto encontra-se a cerca de 300 metros de distância da principal fonte de ruído da 

pedreira (britagem). A Sudoeste do projeto existem algumas habitações isoladas, sendo que a 

habitação mais próxima das principais fontes de ruído da pedreira se encontra a uma distância 

aproximada de 450 metros (britagem). Após elaboração das medições de ruído, análise dos 

resultados e comparação com o limite legal, constatou-se que critério de incomodidade, não é 

cumprido na habitação mais próxima, pelo que terão que ser promovidas medidas de insonorização, 

que passam pela construção de uma barreira. Não se prevê que a ampliação da pedreira possa vir a 

incrementar os valores medidos. 
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Poeiras: Com o fim de caracterizar a emissão de poeiras provenientes do local da Pedreira “Peral”, 

realizaram-se medições das PM10, de acordo com a legislação em vigor. De acordo com os resultados 

obtidos, verifica-se o cumprimento do valor médio e máximo diário para o poluente PM10, 

constantes da legislação vigente.  

 

Património Cultural Construído/Natural: De forma a avaliar a vertente patrimonial da envolvente da 

pedreira, contratou-se uma empresa especializada para o descritor. No decurso desta pesquisa não 

foi identificada qualquer informação de cariz patrimonial na “Área de Incidência do Projecto” e 

respectiva “Zona Envolvente”. No decorrer do trabalho de campo, a equipa técnica identificou duas 

ocorrências patrimoniais no interior da área de incidência do projecto.  

 

Circulação Rodoviária: A rede viária existente permite o fácil acesso a esta zona de extracção de 

calcários e, concretamente, à Pedreira “Peral”, favorecendo o escoamento do produto final. O fluxo 

rodoviário existente na zona é mediano, sem grandes implicações para as populações mais próximas. 

A pedreira irá contribuir para um incremento ligeiro dos fluxos de tráfego actualmente existentes, 

prevendo-se, através da produção média estimada, a circulação de cerca de 28 camião/dia. 

 

Ordenamento do Território: A área em estudo tem como instrumento de força de lei o Plano 

Director Municipal (PDM) de S. Brás de Alportel. Assim, o local da pedreira “Peral” está classificado 

pela Planta de Ordenamento (figura 9) como ““Espaços Naturais – Áreas de Protecção e Valorização”, 

“Espaços de Industria Extractiva – tipo I”, “Espaços Agrícolas – Espaços Agrícolas Condicionados e 

Espaços Agrícolas Indiscriminados”, “Pedreiras” e “Reserva Ecológica Nacional (Áreas de Máxima 

Infiltração)” e pela Planta de Condicionantes (Figura 10) como “Pedreiras”. Já a carta de REN (Figura 

11) classifica parte dos terrenos da pedreira como “Áreas de Infiltração máxima”. A carta de RAN 

classifica parte da área em estudo como RAN. 

Como já mencionado anteriormente, a área da Pedreira “Peral” encontra-se sujeita à elaboração de 

um Plano de Intervenção em Espaço Rural (PIER). O PDM, à data da sua realização, não englobou 

todo o espaço já então afetado pela exploração da pedreira (e pela indústria, de fabricação de artigos 

pré-fabricados de betão pronto), classificando-o incorretamente, dai a necessidade de elaborar um 

PIER que contemple a área industrial. 

Um dos principais objetivos do PIER do Peral é ampliar a zona do espaço de indústria extrativa 

consolidada tipo I permitindo dar continuidade à atividade extrativa e das indústrias conexas 

existentes (a Central de Britagem e a Fábrica de Pré-fabricados em Betão) e a possibilitar a 

legalização de outras indústrias conexas que eventualmente venham a existir (nomeadamente, de 
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Produção de Betão Pronto e de Produção de Massas Betuminosas), bem como o desenvolvimento de 

outras atividades no futuro associadas à recuperação e valorização dos espaços explorados, com 

destaque para a deposição de resíduos. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 – Enquadramento da área da pedreira na Planta de Ordenamento do PDM de S. Brás de Alportel. 
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Figura 
9 – Enquadramento da área 

da pedreira na Planta de 
Condicionantes do PDM. 

 
 

 
 
 
 

Figura 10 – Enquadramento da área da pedreira na Planta de REN do PDM. 

 
Socioeconomia: O empreendimento é de todo o interesse para a região onde se insere, pois o 

concelho regista uma ligeira tendência para aumentar o índice de envelhecimento, além do cenário 

nacional apontar para uma diminuição da taxa de actividade/emprego. Assim, espera-se que este 

projecto possa dinamizar o concelho e toda a região envolvente, com a manutenção do emprego já 

criado e a continuidade da actividade de todo o complexo industrial pertencente à empresa. 

Potencialmente, caso o mercado assim o proporcione, poderá aumentar o número de postos de 

trabalho ao longo do tempo de vida útil da pedreira, dando preferência aos habitantes das 

freguesias/concelhos vizinhos, o que poderá funcionar como incentivo para a fixação dos mais 

jovens, o que consequentemente permitirá dinamizar a socioeconomia local e regional.  

 
Resíduos: Tendo em conta os trabalhos de extracção previstos para a Pedreira “Peral”, há 

inevitavelmente produção de resíduos como restos de rocha, pneus usados ou sucatas, papel e 

cartão, madeiras e paletes, resíduos orgânicos ou óleos usados. Estes resíduos serão gerados no 

decorrer da exploração, devendo ser armazenados em local impermeabilizado. Os restos de rocha 

serão utilizados no enchimento das cavidades, no decurso da exploração.  
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4. IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS EXPECTÁVEIS JUNTO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

E PROPOSTA DE MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO  

Os impactes ambientais previstos, susceptíveis de originarem as principais alterações no ambiente, 

foram analisados com base na situação de referência. Como se trata de um projecto de ampliação de 

uma pedreira, as características industriais já são evidentes na área em estudo. Além do mais, devido 

à existência de uma unidade transformadora dentro dos limites da área em estudo, foram também 

analisados os principais impactes com possíveis efeitos cumulativos. Serão ainda apresentadas as 

principais medidas de minimização propostas no EIA, para cada um dos descritores analisados, na 

sequência dos impactes identificados, que tiveram em conta as características da área em estudo, tal 

como a proximidade e o bem-estar das populações do concelho de S. Brás de Alportel. 

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

exploração, serão ao nível do consumo do recurso geológico e das alterações geomorfológicas, 

nomeadamente a desmatação e a remoção do solo de cobertura, o desmonte da massa mineral e a 

deposição de materiais. Estas são situações que se iniciam logo na fase de preparação do terreno 

(principalmente das áreas virgens), mantendo-se até ao final da fase de exploração. 

Na fase de desactivação, os impactes esperados serão positivos, com a implementação das medidas 

apresentadas no PARP das zonas intervencionadas na fase de exploração. 

As medidas de minimização propostas são as seguintes: 

� Manter atualizado o Plano de Lavra ao longo da vida útil proposta; 

� Encerramento e recuperação faseado das frentes já exploradas entretanto que se revelem 

desnecessárias ao processo produtivo; 

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

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

� Conservação de todas as áreas onde não se prevê intervenção, sempre de acordo com o estipulado 

no Plano de Pedreira. 

 
Solo e Ocupação do Solo: Os impactes no solo decorrentes da actividade extractiva, nas fases de 

preparação e de exploração, relacionar-se-ão principalmente com: alteração da ocupação do solo 

devido às acções de decapagem e desmatação a efectuarem no terreno, no sentido da ampliação da 

área de corta; ocupação e compactação do solo pela circulação de veículos e pela deposição de 

terras e restos de rocha; eventual contaminação nos solos provocada por resíduos industriais. 
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Na fase de desactivação, os impactes previstos serão positivos e de carácter permanente, uma vez 

que se prendem com a execução das medidas de recuperação paisagística, com a desactivação das 

estruturas em funcionamento e com a diminuição acentuada do trânsito de veículos, o que 

progressivamente originará a reabilitação dos solos.  

As medidas de minimização propostas são as seguintes: 

1. Fase de Preparação e de Exploração: 

� Antes dos trabalhos de movimentação de terras, deve proceder-se à decapagem da terra viva e ao 

seu armazenamento em pargas, para posterior reutilização em áreas afetadas pela pedreira; 

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

devem ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis à ampliação da área de corta; 

� Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, evitando 

repetições de ações sobre as mesmas áreas; 

� A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de alta pluviosidade e 

devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o 

respetivo deslizamento; 

� Armazenagem das terras de cobertura resultantes da ampliação da área de corta. Esta medida 

deverá ser sempre aplicada a todos os terrenos que serão alvos de exploração, e encontra-se 

consolidada pelas ações previstas no PARP, que prevê a utilização destas terras na recuperação final 

da área da pedreira; 

� Cobertura da parga por sementeira adequada, de forma a manter a boa qualidade do solo; 

� Monitorização do solo nas pargas e nas zonas em recuperação (riscos de erosão, textura e reação às 

ações de manutenção e recuperação); 

� Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes 

devem ser armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, 

até serem encaminhados para destino final adequado; 

� Construção de uma bacia de retenção de óleos para armazenagem, em local impermeabilizado, e 

posterior encaminhamento dos resíduos para empresas devidamente licenciadas, no sentido de 

evitar possíveis contaminações e derrames;  

� Correto acondicionamento dos materiais potencialmente contaminantes (como por exemplo sucatas 

ou latas de óleo), em locais devidamente impermeabilizados, e posterior encaminhamento para 

empresa licenciada para o respetivo tratamento; 

 
2. Fase de Desactivação/Recuperação 

� 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, 



 

ES T U D O  DE IMPACTE AMBIENTAL  EDUARDO  PINTO  CONTREIRAS  &  FI LHOS,  LDA.  

AMPLIAÇÃO DA ÁREA DA PEDREIRA “PERAL”  20/27 

entre outros. Deverá ser feita a limpeza destes locais, no mínimo 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. 

 

Regime Hídrico: Nas fases de preparação e de exploração ocorrem as principais “acções destrutivas” 

do processo produtivo, derivadas da preparação e abertura de frentes, de acessos, etc., podendo 

ocorrer as alterações mais graves na rede hídrica existente (superficial ou subterrânea). No caso 

específico em estudo verifica-se que a área em estudo (aquando da instalação da pedreira e unidade 

fabril) intersectou parte de 6 pequenos cursos de água superficial existentes no local, dos quais 3 já 

se encontram intervencionados pela área de corta actual (não se observando no local), e os outros 3 

não estão nem serão modificados. Estes encontram-se dentro da área de ampliação, mas fora da 

área de extracção sujeita a diversas acções previstas no projecto. 

Além do mais, não está prevista a intersecção do nível freático. 

Na fase de desactivação serão finalizadas as medidas de recuperação, nomeadamente a 

reposição/reabilitação dos solos, a execução de plantações e sementeiras, que permitirão melhorar a 

drenagem superficial e os índices de infiltração, entre aspectos. 

As medidas de minimização propostas para este descritor são as seguintes: 

� Manutenção periódica dos equipamentos, de forma a prevenir derrames que possam afetar tanto as 

águas superficiais, como as águas subterrâneas.  

� O abastecimento aos equipamentos deverá ser sempre efetuado em local protegido com uma bacia 

de retenção para eventuais derrames; 

� Manutenção da bacia de retenção de óleos virgens e usados. 

� A periodicidade de limpeza do separador é função da quantidade de hidrocarbonetos e sólidos, 

enviada ao separador. A bacia deverá ser limpa regularmente, no mínimo 2 limpezas anuais; deverá 

efetuar uma limpeza anual a todo o separador. Se não houve derrames acidentais de 

hidrocarbonetos, deverá efetuar uma limpeza anual ao compartimento do separador. 

� A periodicidade da manutenção/limpeza do sistema separador de hidrocarbonetos instalado poderá 

ser aumentada caso se verifiquem situações anormais.  

� Evitar situações de contaminação por hidrocarbonetos e óleos derramados durante a circulação dos 

equipamentos móveis, devendo a sua manutenção localizar-se em unidades externas. 

� Numa situação em que seja detetada a contaminação por hidrocarbonetos, deverá proceder-se à 

recolha e tratamento das águas contaminadas. 
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� Contenção imediata com material absorvente quando da verificação de derrames, e remoção dos 

resíduos de contenção do derrame. 

� Em caso de derrame acidental de produto poluente, obstrução dos sumidouros pluviais mais 

próximos, quando possível e aplicável. 

� Sensibilização dos recursos humanos afetos à pedreira, no sentido da prevenção de incidentes 

envolvendo derrames de produtos químicos (diluentes, gasóleo, etc.) e do respeito das regras de 

segurança (limitação de velocidade de circulação, etc.) 

� Utilização de kits de material absorvente quando da verificação de derrames, e remoção dos 

resíduos da contenção do derrame. 

� Correto armazenamento dos materiais potencialmente contaminantes (sucatas ferrosas e óleos, 

bem como outros resíduos similares) em local adequado e pavimentado (por forma a impossibilitar a 

infiltração desses produtos contaminantes em profundidade), até serem recolhidos por empresas 

especializadas para o seu tratamento e destino final, evitando uma potencial contaminação das 

águas, superficiais e subterrâneas. 

� Deverá ser implementado um plano de gestão de resíduos (integrado no Plano de Pedreira), que 

garanta a correta gestão e manuseamento dos resíduos e efluentes produzidos e associados à 

pedreira, nomeadamente, óleos e combustíveis, resíduos sólidos e águas residuais, através da sua 

recolha e condução ao depósito/destino final apropriado (devidamente credenciado pela Agência 

Portuguesa do Ambiente), reduzindo assim a possibilidade de ocorrência de acidentes e 

contaminações. 

� Construção de um sistema de valas de drenagem que acompanharão a evolução da exploração, no 

sentido de reter o máximo possível as águas superficiais provenientes das zonas mais altas, para que 

não venham a intersectar as frentes de desmonte.  

 

Ecologia: Nas fases de preparação e exploração, as operações que originam um impacte mais directo 

na ecologia correspondem à preparação para o avanço das frentes, com a remoção/destruição do 

solo e do coberto vegetal, às emissões de ruído e poeiras, ou à movimentação de pessoas e 

equipamentos, o que constituem factores de influência negativa sobre as espécies existentes. Deste 

modo, são esperados: alteração ou eliminação de habitats terrestres para a fauna, dispersão de 

comunidades pela criação de outras tipologias de habitats (como as escavações e as escombreiras), 

mudanças no comportamento da fauna por perturbações causadas pela pressão da actividade 

humana, eliminação ou redução do coberto vegetal, assim como criação de dificuldades para a 

regeneração natural das espécies vegetais. 

Na fase de desactivação, os impactes serão todos positivos e com significado, com a reabilitação dos 

habitats até então afectados pela laboração da pedreira. 
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As medidas de minimização que devem ser executadas junto da ecologia são as seguintes: 

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

� Desbaste de vegetação confinado às zonas de efetiva exploração e respetivos acessos. 

� Utilização de espécies autóctones na vegetação dos ecossistemas afetados. 

� Conservação das áreas não afetadas pela exploração para preservação faunística. 

� Otimizar a circulação de equipamentos móveis no interior da área de exploração. 

� Salvaguarda das zonas de defesa. 

� Aplicação das medidas preconizadas no PARP. 

 
Paisagem: O estudo revelou como impactes, nas fases de preparação e exploração, a actual presença 

de elementos estranhos não identificáveis com a paisagem, devido à existência de uma área já 

intervencionada pela laboração da pedreira, que se encontra licenciada e em funcionamento desde 

1985, e cuja ampliação poderá ter uma contribuição pouco significativa na perturbação do carácter 

global da paisagem (uma vez que é uma área já bastante industrializada). As alterações de cor, forma 

e textura da paisagem impostas pelas explorações, taludes, escombreiras e acessos, resultantes da 

actividade, constituem os impactes mais significativos na paisagem. A sua mitigação deverá decorrer 

ao longo da vida útil da pedreira, e com maior incidência após o fim da vida útil (fase de 

desactivação).  

As medidas de minimização propostas junto da paisagem são: 

� 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 das 

rochas. 

� Arranjo e manutenção dos acessos no interior da pedreira. 

 

Ruído e Poeiras: Os resultados previstos para as medições de ruído e de poeiras, durante a fase de 

exploração, não revelam níveis de incomodidade para os receptores sensíveis, uma vez que as 

populações mais próximas encontram-se relativamente afastadas do local da Pedreira “Peral”, não 

havendo qualquer afectação. 

As medidas de minimização que devem ser executadas são as seguintes: 

� Utilização dos Equipamentos de Protecção Individual (EPI’s) pelos trabalhadores; 
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� Manutenção adequada e regular de todas as máquinas e equipamentos de forma a evitar o 

acréscimo dos níveis de ruído; 

� Sempre que haja necessidade de adquirir equipamento, este deverá obedecer às MTD´s – melhores 

tecnologias disponíveis (os mais silenciosos possíveis); 

� Limitação da velocidade de circulação de veículos e máquinas. 

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

interiores não pavimentados; 

� Utilização de equipamentos dotados de recolha automática de poeiras, tendo em vista impedir a 

propagação ou a formação de poeiras resultantes das operações de desmonte. 

� Limitação da velocidade dos veículos pesados no interior da área de exploração; 

� Aumento da absorção da envolvente, através da criação de ecrãs arbóreos, com funções de 

minimização de poeiras e de barreira acústica (manutenção da vegetação existente na envolvente 

da pedreira). 

� Implementação de Estrutura com o objetivo de Insonorização. 

� Implementação e cumprimento dos planos de monitorização para as poeiras e ruído. 

 
Património Cultural: No trabalho de campo foi possível identificar duas ocorrências patrimoniais: 

uma de cariz arqueológico (ocorrência 1) e outra de cariz etnográfico (ocorrência 2).  

A ocorrência 1 encontra-se ameaçada pela frente de exploração da pedreira, pelo que se verifica a 

probabilidade de ser destruída por esta. As acções que podem levar à ocorrência de impactes são o 

revolvimento de terras e extracção de pedra e a eventual deslocação de maquinaria pesada. Já a 

ocorrência 2 encontra-se fora da área de incidência da pedreira, mas ainda assim muito próxima do 

limite desta, podendo eventualmente ser afectada por pontuais deslocações de maquinaria pesada 

ou escorrências de áreas de depósito/entulho. A acção que pode levar à ocorrência de impactes é a 

eventual deslocação de maquinaria pesada. 

Os impactes são classificados como temporários, reversíveis, mas sem grande significado. 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO: 

A equipa técnica, pelo potencial arqueológico observado na Ocorrência 1, recomenda como medida 

de minimização a realização de sondagens arqueológicas de diagnóstico nesta ocorrência. 

Recomenda ainda a sua sinalização de forma a minimizar a sua afectação pelo deslocamento de 

maquinaria pesada. 

Já para a ocorrência 2 recomenda-se o seu registo, sinalização e conservação. 
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Como medida geral recomenda-se o acompanhamento arqueológico presencial de todas as acções 

com impacte no solo. O arqueólogo responsável deverá ainda realizar prospeção arqueológica nas 

zonas destinadas a áreas funcionais da obra (depósitos de terras, áreas de empréstimo, outras 

áreas), caso estas não se integrem na área prospectada. Deverá se efectuada a reprospecção, após 

desmatação, dado que, em algumas zonas destes sectores, a visibilidade afigurou-se, por vezes, 

condicionada, tornando assim deficitária a investigação realizada nesta fase.  

 
Circulação Rodoviária: Prevê-se que nas fases de preparação e de exploração ocorram algumas 

alterações ao actual cenário de tráfego, na medida em que está previsto de forma muito 

maximizada, um tráfego de camiões de 28 camiões por dia, o que por sua vez pode vir a gerar uma 

maior degradação da rede viária. Porém, de um modo geral, não se prevê uma “nova” perturbação 

junto das populações locais, mas basicamente uma continuidade na situação presente, uma vez que 

a pedreira já se encontra em funcionamento desde 1985. Existe um factor de “habituação” por parte 

das populações locais mais próximas da área em estudo, que já criaram mecanismos de adaptação a 

esta tipologia de actividade, uma vez que vivem “lado-a-lado” com esta realidade industrial. 

É importante notar que a atividade atual da pedreira se encontra muito afastada da sua situação 

ótima, pelo que o cenário traçado reflete apenas, face aos valores de produção estimados, a situação 

mais extrema, que não irá agora ocorrer. 

De acordo com os impactes previstos são indicadas as seguintes medidas a implementar. 

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

comunicação (respeito da legislação vigente). 

� Garantir a presença na pedreira unicamente de equipamentos que apresentem homologação 

acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de 

conservação/manutenção. 

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

manter 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. 

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

� Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável (como S. Brás de Alportel), deverão ser 

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

consequentemente, de incómodo junto dos seus habitantes. 

� Transporte de materiais em veículos adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a 

dispersão de poeiras. 
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� Colocação de sinalização de aviso onde alertam para a obrigação de tapar a carga dos veículos, de 

forma a sensibilizar outros transportadores de carga pesada que por vezes “ignoram” esta 

obrigação. 

� Correcto cumprimento das normas de segurança na circulação de veículos pesados, tendo em 

consideração a segurança e a minimização das perturbações na actividade das populações. 

� Limpeza regular dos acessos e da área afecta à 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.  

 

Socioeconomia: O estudo revelou a importância da exploração dos recursos endógenos no concelho 

de S. Brás de Alportel, mais concretamente da actividade relacionada com as indústrias de extracção, 

enquanto dinamizadoras de actividades económicas a montante e a jusante deste sector. De facto, 

perspectiva-se que a ampliação desta indústria extractiva seja de todo o interesse para a região, pois 

permitirá a manutenção da empresa Eduardo Pinto Contreiras & Filhos, Lda., em grande 

desenvolvimento e dinâmica, e responsável por criar diversos postos de trabalho no concelho.  

Como medidas de minimização, sugere-se: 

� Garantir a presença na pedreira unicamente de equipamentos que apresentem homologação 

acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de 

conservação/manutenção. 

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

manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões de ruído e 

de gases, dos riscos de contaminação dos solos e das águas. 

� Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável (por exemplo, no sentido de S. Brás de 

Alportel), deverão ser adoptadas velocidades moderadas, de forma a minimizar a emissão de 

poeiras e de ruído, e consequentemente, o incómodo junto dos seus habitantes. 

� Aspersão da carga dos camiões, de forma a minimizar o nível de poeiras. 

� Assegurar o transporte de materiais em veículos adequados, com a carga coberta, de forma a 

impedir a dispersão de poeiras. 

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

(principalmente do concelho de S. Brás de Alportel).  

 
Áreas Regulamentares: Prevê-se que será possível compatibilizar a atividade da pedreira, com as 

figuras de ordenamento em presença, atendendo a que está em fase de aprovação o Plano de 

Intervenção em Espaço Rural, parceria publico privada com a CM. de S. Brás de Alportel. Deste modo 
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a atividade industrial poderá ser regulamentada no espaço em análise no presente Estudo de 

Impacte Ambiental. 

 
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. No entanto, os impactes são 

classificados como temporários, reversíveis e recuperáveis.  

Refira-se que as operações de manutenção mais complexas não serão efectuadas no local, não se 

prevendo a geração de outros tipos de resíduos, para além dos já mencionados.  

Deverão ser implementadas as seguintes medidas de minimização: 

� Numa situação em que seja detectada a contaminação por hidrocarbonetos, deverá proceder-se à 

recolha e tratamento das águas e dos solos contaminados. 

� Manutenção periódica dos equipamentos, de forma a prevenir derrames.  

� Correcto acondicionamento dos resíduos, em locais devidamente impermeabilizados, e posterior 

encaminhamento para empresa licenciada para o seu tratamento ou simplesmente para a sua 

recolha. Também pode ser feita a retoma dos resíduos por parte dos fornecedores quando são 

adquiridos novos equipamentos ou consumíveis. 

� Construção e manutenção de um tanque de retenção de óleos (virgens e usados). Posterior 

encaminhamento destes resíduos para empresas devidamente licenciadas de forma a evitar 

possíveis contaminações e derrames para os solos ou meio hídrico. 

� Armazenamento temporário dos resíduos segundo a tipologia e em conformidade com a legislação. 

� Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos devem ser depositados 

em contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser promovida, junto de todos 

os trabalhadores, a separação na origem das fracções recicláveis e posterior envio para reciclagem. 

� Manter um registo actualizado das quantidades de resíduos gerados e respectivos destinos finais, 

com base nas guias de acompanhamento de resíduos. 

 
Impactes Cumulativos: A análise de impactes cumulativos poderá ser elaborada, considerando a 

ampliação uma pedreira já existente, numa área contígua a uma unidade fabril. Assim, os descritores 

da paisagem, da ecologia, da emissão de ruído e de poeiras, da circulação rodoviária ou da 

socioeconomia estão relacionados com impactes que poderiam ser igualmente analisados em termos 

da co-existência das actividades extractiva e transformadora, no complexo fabril pertencente à 

empresa proponente. 
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5. 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 avaliar a eficácia das medidas 

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

impactes previstos e detectar eventuais problemas que possam surgir, deverá ser efectuada, numa 

periodicidade definida, a monitorização de poeiras (periodicidade de acordo com os primeiros 

resultados obtidos, após o funcionamento), ruído (bienal), controle constante de resíduos (ao longo 

da exploração), águas subterrâneas (bianual) e socioeconomia (constante). 

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

podendo 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. 


