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RESUMO NÃO TÉCNICO 
(REFORMULAÇÃO) 

 
I. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do 
Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projecto da “Área de Ampliação da 
Pedreira Aivados”. O RNT descreve de forma simples e sumária a informação 
mais relevante contida no EIA referido, sendo o documento de suporte à 
consulta pública. 

Apesar de o Projecto objecto de AIA respeitar à totalidade da área da 
Pedreira, na realidade trata-se da ampliação de uma área já existente, razão 
pela qual designamos o Projecto de “Área de Ampliação da Pedreira 
Aivados”.  

O proponente do Projecto de licenciamento da área da Pedreira 
“Aivados” é a empresa Tecnovia, Sociedade de Empreitadas, S.A., com sede 
no lugar de Casal do Deserto, freguesia de Porto salvo, concelho de Oeiras e 
distrito de Lisboa.  

O autor do Projecto é a empresa E.P.P., Engenharia, Projecto e 
Planeamento Industrial, L.da., com escritório na Av. Eng.º Arantes e Oliveira, 
nº46, r/c D.to, Lisboa. Os números de telefone e fax são, respectivamente, 
218402385 e 218402489.  

O período da elaboração do Projecto decorreu entre Agosto de 2007 e 
Novembro de 2009. 

O Projecto consiste no licenciamento de uma área de ampliação da 
Pedreira “Aivados” para extracção de rocha metamórfica, correspondente a 
uma área total de 27,4679 ha. No entanto, 17,4679 ha desta área de 
ampliação correspondem a uma área já em exploração mas não titulada por 
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licença, e os restantes 10 ha correspondem a terrenos ainda por explorar. A 
implementação do Projecto de ampliação da Pedreira “Aivados” está sujeito a 
Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), pelo facto de se tratar de uma 
ampliação da Pedreira existente (3 ha). 

O EIA é acompanhado por um Plano de Pedreira, constituído por um 
Plano de Lavra e um Plano Ambiental de Recuperação Paisagística. O 
Projecto em apreço designado por “Pedreira Aivados” encontra-se na fase de 
Projecto de execução. Não existem Projectos associados ou complementares 
ao Projecto de licenciamento da área da Pedreira “Aivados”. 

A entidade licenciadora do Projecto sujeito a Procedimento de AIA é a 
Direcção Regional do Alentejo do Ministério da Economia. A autoridade de 
AIA é a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), nos termos da alínea a.i) do 
ponto 1 do Artigo 7° do Decreto-Lei n. °69/2000 de 3 de Maio, na sua nova 
redacção. 

II. ANTECEDENTES DO PROJECTO 

Foram emitidas os seguintes Pareceres prévios ao Projecto: 

- Licença de Exploração da referida Pedreira para uma área de 3 ha 
emitido em 20-07-1993; - Declaração de Autorização de desvio do Caminho 
Público; - Parecer Favorável de Desafectação da RAN; - Atribuição de licença 
para captação de águas subterrâneas. 

III. OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

Os principais objectivos do licenciamento da exploração da área da 
Pedreira “Aivados” são os seguintes: 

- Garantir à empresa Tecnovia, S.A. reservas suficientes da rocha 
explorada (metavulcanito) para o consumo das suas centrais de betão e 
betuminoso, aproveitando um recurso geológico de elevada qualidade. Deste 
modo, a exploração da Pedreira não tem como objectivo o aumento da 
produtividade da empresa, mas sim permitir que a produtividade actual se 
mantenha no futuro; - Conciliar a exploração de rochas metamórficas com a 
qualidade ambiental; - Criar condições de segurança na Pedreira e nos 
trabalhadores; - Permitir uma maior rentabilidade económica na exploração da 
Pedreira; - Gerir adequadamente os resíduos industriais gerados pela 
exploração da Pedreira. 

A interpretação Geofísica e o levantamento Geológico por nós 
efectuado indicaram que as formações existentes na actual exploração se 
prolongam pela área prospectada, tornando economicamente viável a 
exploração da área prospectada. 
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O Projecto de exploração da Pedreira permitirá a manutenção dos 
actuais 38 de postos de trabalho e riqueza na região com recurso à 
exploração de rochas metamórficas de elevada qualidade para a produção de 
betão e betuminoso para a construção civil e obras públicas. 

Em termos ambientais, justifica-se a escolha do Projecto, pelo facto de 
se tratar de uma ampliação de uma exploração existente, não provocando 
assim um incremento significativo nos impactes ambientais que se verificam 
actualmente. 

IV. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

IV.1. Localização Física e Geográfica 

A Pedreira n.º 5281 “Aivados” está situada no lugar de Aivados, 
freguesia de Casével, concelho de Castro Verde e distrito de Beja (consultar 
Figura 1 na página seguinte). 

A Pedreira é servida por uma rede de bons acessos pela IC1 do 
Algarve que bifurca ao km 221 na EM n.º535, a qual liga a Estação de 
caminhos-de-ferro de Ourique com a povoação de Casével. Do nó rodoviário 
da Povoação da Estação de Ourique parte um caminho que liga directamente 
às instalações da Pedreira. 

A área em estudo confronta-se a Sul, com uma exploração do mesmo 
tipo de rocha industrial. No entanto, esta exploração encontra-se sem 
actividade há já alguns anos. A Este é confinante com o IC1, que se encontra 
devidamente pavimentado com piso betuminoso. A Norte é confinante com 
um caminho público que foi recentemente pavimentado pela Tecnovia, S.A., 
de modo a ser utilizado como alternativa aquando da ampliação, ao caminho 
público que se encontra a Oeste da actual Pedreira “Aivados”. (consultar 
Figura 2 na página seguinte).  

IV.2. Cálculo de Reservas  

As reservas existentes para a actual e futura área de ampliação 
rondam os 9.170.045,00m3 (28.060.338t). Estima-se que serão explorados 
3000 t/dia, 250 dias/ano. Considerando estes valores teremos uma reserva de 
exploração para 37,4 anos. 

IV.3. Descrição das Fases de desenvolvimento do Projecto 

A fase de preparação será iniciada com operações de desmatagem e 
decapagem na área efectiva de exploração relativa à área de ampliação que 
ainda não sofreu intervenção (10 ha) por meio de uma pá escavadora 
giratória. O desmonte das frentes será feito de cima para baixo, por acção de 
explosivos, sempre e após terem sido retiradas as terras de cobertura 
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(substrato vegetal), de modo a criar uma faixa de pelo menos 2 m isenta de 
terras de cobertura entre o bordo dos degraus e a superfície do terreno. 

Na área de exploração efectiva da actual e futura área de exploração 
será realizada uma escavação num total de 100 m de profundidade, de onde 
resultarão 10 degraus de 10 m de altura e 10 m de largura. Uma pequena 
parcela da área de exploração efectiva localizada a sul terá que ser 
parcialmente aterrada de modo a reperfilar algum dos patamares para 10 m 
(Figura 3 na página seguinte). 

Os materiais desmontados serão carregados nas frentes de desmonte 
após preparação e modelação de tamanhos e utilizando martelo demolidor, 
por pá giratória e pás carregadoras sobre pneus, com capacidades 
adequadas, em dumpers, para alimentação da instalação de britagem e 
crivagem, instalada nos anexos da Pedreira “Aivados”. 

Para uma aproximação à situação original, Na zona de exploração 
efectiva prevê-se o enchimento total com rochas e solos não contendo 
substâncias perigosas, terra e por fim o seu revestimento com vegetação. Nos 
limites da pedreira prevê-se uma cortina arbórea, como fase de intervenção 
imediata, que permitirá reter as poeiras resultantes da exploração e diminuir o 
ruído na zona envolvente. O talude do aterro situado a Sudoeste da 
exploração que nalguns locais atinge os 10 m de altura será alvo de uma 
intervenção para a sua estabilização, nomeadamente a criação de um 
patamar a meio do talude e a sua respectiva Integração Paisagística. Serão 
utilizadas árvores das espécies: - Cipreste forma horizontal, Alfarrobeira, 
Zambujeiro e Azinheira. Em relação aos arbustos serão utilizados entre outras 
as seguintes espécies: Medronheiro, Esteva, Estevinha, Pascoínhas, Urze 
vassouras. Em relação às herbáceas serão utilizadas as seguintes espécies: 
Azevém, Festusca encarnada, Festuca, Trevo. 

Na fase de desactivação a maquinaria, anexos e equipamentos 
utilizados nos trabalhos de recuperação paisagística terão um carácter móvel 
e serão retirados do local assim que termine cada uma das fases de 
recuperação. 

O volume de aterro constituir na Pedreira “Aivados”, calculado por 
diferença de modulação digital de terreno, é o seguinte: 

 Escavação·             9.170.045,00 m3 (volume por explorar); 
 Volume de aterro (Terraplanagens)  12.719.490,00 m3 

Apresenta-se de seguida um esquema representativo (Esquema 1) do 
circuito produtivo, das diferentes fases que o constituem, anteriormente 
descritas e um cronograma do plano de Lavra em articulação com o Plano 
Ambiental de Recuperação Paisagística: 
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Esquema 1 – Esquema representativo do circuito produtivo para a actual e futura área de exploração da Pedreira “Aivados” 
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Cronograma do Plano de Lavra/PARP 

 
Fases de 

Exploração Anos 

 2008 (a) 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 … 43 44 45 (c) 

PARP Fase 0 (d)                  Fase 2 (e) 
Situação Final de 

Lavra (b) 100% das reservas  

Plano de Lavra: 
(a) Construção da área de exploração (- demarcação da futura área de ampliação; - desmatagem e decapagem, sendo retirada a 

vegetação e as terras de cobertura de modo a criar uma faixa de pelo menos 2 m isenta de terras entre o bordo dos degraus e a 
superfície do terreno; - colação de dois contentores na área respeitante aos anexos industriais) 

(b) Única Fase de Exploração (escavação da área efectiva de exploração num total de 100 m de profundidade, de onde resultarão 
10 degraus de 10 m de altura e 10 m de largura). 

(c) Desactivação da área de exploração (Desmontagem de equipamentos e sua remoção da área da pedreira; - Construção da rede 
de drenagem; - Execução do PARP) 

Plano Ambiental de Recuperação Paisagística – Figura 4 da página seguinte: 
(d) Fase 0 (Fase de recuperação imediata, com plantação de uma cortina arbórea nas zonas de defesa, e no talude do aterro que 

está em domínio hídrico, com espécies de crescimento rápido). 
(e) Fase 1 (Enchimento total da escavação com rejeitados da Pedreira e terras inertes resultantes de Construção e Demolição e seu 

revestimento com herbáceas). 
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IV.4. Equipamentos produtivos, meios humanos, anexos e tratamento 

Os equipamentos produtivos que estarão ligados à extracção 
(desmonte, remoção e transporte) da área de ampliação da Pedreira n.º 5281 
“Aivados” são os seguintes: 

• 2 Pás carregadoras;  
• 2 Pás Giratórias; 
• 1 Carro perfurador; 
• 1 Martelo Hidráulico; 
• 4 Dumpers. 
A área reservada para as instalações industriais é constituída por: 
• 1 Central de Britagem; 
• 1 Central de Betão; 
• 1 Central de Asfalto ; 
• 1 Báscula; 
• 1 Posto de transformação; 
• 1 Posto de combustível; 
• Oficinas de manutenção; 
• Serviços administrativos; 
• Instalações sociais de apoio. 
• Laboratório de ensaio de materiais  

V. ALTERNATIVAS DO PROJECTO 

A interpretação Geofísica e o levantamento Geológico por nós 
efectuado indicaram que as formações existentes na actual exploração se 
prolongam pela área prospectada, tornando economicamente viável a 
exploração da área prospectada. A inexistência de áreas alternativas que 
possuam as características litológicas que esta rocha metamórfica apresenta 
é um factor que justifica o avanço deste Projecto. Por outro lado, trata-se da 
ampliação de uma área já licenciada e em exploração onde laboram 38 
pessoas e onde estão instalados vários equipamentos e instalações 
industriais. Deste modo, não foram ponderadas nem se apresentam 
alternativas à localização do Projecto. 

VI. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 
VI.1. Introdução 

Este capítulo tem como principal objectivo a caracterização actual do 
ambiente na área onde se pretende explorar a Pedreira n.º 5281“Aivados” e 
na sua envolvente. 
VI.2. Clima 

A área em estudo é caracterizada por apresentar um clima de transição 
entre as influências marítimas do Atlântico e do Mediterrâneo, com maior 
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preponderância de temperaturas frias. De acordo com os dados recolhidos 
junto da Estação Climatológica de Beja e da Udométrica de Castro Verde, a 
área em estudo apresenta 563.6 mm de precipitação média anual, vento com 
direcção predominante NW e velocidade média de 8.2 km/hora. 
VI.3. Caracterização Geológica 

A geologia da Pedreira n.º5281 “Aivados” é muito complexa. As rochas 
metamórficas aqui presentes apresentam algumas variações laterais, com 
maior ou menor deformação. Porém, a litologia dominante consiste num 
metavulcanito de cor cinzenta e pouco deformado. O relevo característico da 
área do Projecto da Pedreira “Aivados”, apresenta pendores suaves, estando 
inserida na “Peneplanície do Baixo Alentejo”. 

VI.4. Solos e Capacidade de Uso do Solo 

Os solos que perdominam na área em estudo tratam-se de solos 
argiluvizados de materiais não calcários de fase delgada. Estes solos 
apresentam risco de erosão elevada e na sua maioria não susceptíveis de 
utilização agrícola. A área em estudo apresenta, solo escasso e vegetação 
rasteira. 

VI.5. Recursos hídricos 

Os principais cursos de água da região em estudo apresentam 
orientação E-W. A área em estudo é contígua a sul com a Ribeira das 
Almoleias. 

A Tecnovia, S.A. possui um furo nas suas instalações anexas à 
Pedreira, cuja profundidade do nível da água medida em Outubro de 2009 foi 
de 40 m e o nível piezométrico de 119 m. A água deste furo é utilizada não só 
para lavagem de equipamento e rega, mas também para uso dos funcionários 
nos balneários e sanitários. No entanto, a água ingerida pelos funcionários é 
fornecida engarrafada. De acordo com os resultados das análises, a água não 
tratada, colhida no furo, não apresenta quaisquer problemas relativamente 
aos parâmetros físico-químicos e microbiológicos analisados.  

As águas acumuladas no fundo da exploração dizem respeito não só 
às águas pluviais mas também às águas do lençol freático. 

VI.6. Fauna e Flora 

A Pedreira de “Aivados” insere-se numa paisagem de transição entre a 
estepe aberta (constituída por searas, alqueives e pousios-pastagem) e outro 
tipo de paisagem representado neste concelho: montados de azinho pouco 
densos com utilização do sob-coberto. 

Em relação à avifauna ocorrem na zona para além de outros, a garça 
boieira, cegonha branca, a águia cobreira, perdiz, rouxinol, pega, corvo 



 

 
Av. Eng. Arantes e Oliveira, n.º 46, r/c D.to  -  1900-223 LISBOA 

Telef.: +351 21 840 23 85 / +351 21 847 76 53 – Fax: +351 21 840 24 89 – Telem.: +351 96 346 06 96 - e-mail: e_p_p@sapo.pt 9

EPP 
Engenharia, Projecto e Planeamento Industrial, L.da 

salamandra-de-pintas-amarelas, sapo-comum, cobra-rateira, sardão, 
lagartixa, coelho-bravo, lebre, raposa, texugo, javali e morcego-anão. 

VI.7. Património Arquitectónico e Arqueológico 
A prospecção arqueológica realizada na área da Pedreira “Aivados”, 

não permitiu detectar qualquer tipo de vestígio de ocupação arqueológica, 
nem no local propriamente dito, nem nas imediações. 
VI.8. Sócio-Economia 

Em termos de ocupação da população activa o sector da construção 
civil é o que apresenta maior importância no concelho de Castro Verde. 
Contudo, o sector com maior impacto económico-social no concelho é a 
indústria extractiva. Na freguesia de Casével, particularmente na herdade de 
Aivados, a extracção e a transformação da pedra para a construção civil e 
fornecimento de indústrias transformadoras, têm lugar de destaque na 
economia da região, empregando grande parte da população A Pedreira 
“Aivados” emprega 38 trabalhadores, dos quais 25 tem residência fixa na 
região do Baixo Alentejo e os restantes 13 noutras regiões do continente. No 
entanto, todos pernoitam no concelho de Castro Verde, sendo que 6 
trabalhadores dormem no estaleiro da Pedreira. 

O caminho principal de acesso à Pedreira apresenta pavimento 
betuminoso em bom estado e em boas condições de circulação, 
apresentando vias largas, poucas curvas e boa visibilidade nos cruzamentos.  

O caminho alternativo situado a norte da Pedreira, recentemente 
pavimentado apresenta igualmente pavimento betuminoso em bom estado e 
em boas condições de circulação, com vias largas, poucas curvas e boa 
visibilidade nos cruzamentos. Note-se que este caminho apenas foi 
pavimentado, não tendo sido necessário efectuar obras de alargamento. 

Na Pedreira de Aivados são realizadas cerca de 220 viagens/dia, 
situação que se manterá aquando da ampliação. Estas viagens são na sua 
maioria efectuadas por camiões (cerca de 160/dia), algumas betoneiras 
(apenas 40/dia) e veículos ligeiros (cerca de 20/dia). Estas viagens (220/dia) 
incluem ida e volta. Metade das viagens respeitantes aos veículos pesados 
são realizadas por camiões pertencentes à TECNOVIA, S.A., sendo as 
restantes realizadas pelos seus clientes. 

A maior parte dos camiões dirigem-se pela Estrada Nacional em 
direcção ao Algarve e Beja. Quando se destinam ao Algarve utilizam a IC1 até 
atingir a A2. Neste trajecto não atravessam nenhuma povoação. O percurso 
efectuado desde a pedreira até se atingir a A2 totaliza os 16.2 Km (consultar 
Figura 5 na página seguinte).  

Quando os camiões se destinam a Beja utilizam o IC1 até Ourique e 
depois o IP2 até Beja. Neste trajecto não atravessam nenhuma povoação. À 
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saída da Pedreira no acesso da IC1 os camiões passam a cerca de 260 m da 
habitação mais próxima situada na povoação de Ourique Gare. O percurso 
efectuado desde a pedreira até se atingir a IC1 totaliza os 975 m. 

VI.9. Paisagem 

A pedreira insere-se numa Unidade Homogénea de Paisagem: a 
Peneplanície. Trata-se de uma unidade de paisagem caracterizada por um 
relevo aplanado, por vezes muito aplanado, outras vezes ondulado, o que lhe 
confere uma grande amplitude visual. 

A Pedreira “Aivados” encontra-se portanto numa zona bastante plana. 
Desta forma, a pedreira acaba por ficar bastante dissimulada relativamente à 
zona envolvente, uma vez que a exploração se faz em profundidade. Os 
maiores impactes visuais são causados pela maquinaria, instalações de apoio 
e zonas de depósito de produtos da exploração e rejeitados, concentrados na 
sua maioria na designada “área de instalações industriais e serviços de 
apoio”. A habitação mais próxima da área da Pedreira “Aivados” localiza-se 
na Povoação de Ourique-Gare a cerca de 600 m de distância, pelo que não 
existe contacto visual, entre esta povoação e a Pedreira. Existe contacto 
visual entre os utilizadores da IC1 e a Pedreira. 

A Pedreira “Aivados” é contígua a uma linha de água (Ribeira das 
Almoleias).  

VI.10. Ordenamento do território 

Para o local em estudo encontra-se em vigor o Plano Director Municipal 
de Castro Verde (PDM), que se encontra em revisão. A actual e futura área 
de ampliação da Pedreira n.º 5281 “Aivados” está assim integrada no PDM de 
Castro Verde, sob a rubrica – “Solo de Transformação Condicionada” 
(consultar Extracto da Planta de Ordenamento PDM na página seguinte). 

Uma pequena parcela localizada a noroeste da Pedreira “Aivados”, já 
no interior da área de ampliação é classificada como “Perímetro Urbano – 
Área de Expansão”. 

A actual e futura área de ampliação da Pedreira n.º5281 “Aivados” são 
abrangidas pela Reserva Agrícola Nacional (RAN), numa parcela a Norte 
(num total de 88.536 m2), conforme se pode constatar no Extracto da Planta 
da RAN, na página seguinte. No entanto, a TECNOVIA, Sociedade de 
Empreitadas, S.A., solicitou à Direcção Regional de Agricultura e Pescas do 
Alentejo (DRAP), que lhe fosse apreciada a possibilidade de utilização não 
exclusivamente agrícola do solo existente na referida parcela, tendo sido 
aceite em 07-08-2008. 

A actual e futura área de ampliação da Pedreira n.º5281 “Aivados” não 
são abrangidas por Reserva Ecológica Nacional (REN) (Consultar extracto da 
Planta da REN na página seguinte).  
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O local em estudo não se insere em nenhum Parque Natural nem na 
Rede Natura 2000. O local é abrangido por Zona de Servidão da IC1, da EM-
535 e de um caminho público, localizado a Norte da Pedreira “Aivados”, 
recentemente pavimentado pela Tecnovia, S.A. Na área do Projecto, não se 
verificaram para além da anterior, mais servidões ou restrições de utilidade 
pública. 

VI.11. Ruído 

As operações mais ruidosas associadas à exploração da futura área da 
Pedreira "Aivados" estão associadas às operações de perfuração da rocha 
com martelo perfurador, à movimentação de veículos e maquinaria em geral. 
Foi efectuado o levantamento da situação acústica actual em dois pontos 
classificados como receptores sensíveis (habitações) sitos nas povoações a 
Norte e Nordeste. As avaliações foram efectuadas no período diurno com a 
exploração em laboração normal e parada, e nos períodos do entardecer e 
nocturno com a exploração mineira parada. As medições do Ruído ambiental 
efectuadas indicaram que os níveis sonoros que estão associadas à situação 
de referência estão em conformidade com a legislação em vigor. 

VI.12. Vibrações 

O tiro temporizado utilizado na Pedreira “Aivados” é um procedimento 
que reduz significativamente as vibrações provocadas pelos desmontes. 

Os resultados obtidos por meio de um sismógrafo indicam que em 
qualquer um dos dois locais monitorizados (escritórios e povoação mais 
próxima), a resultante das componentes transversais, verticais e longitudinais 
encontram-se muito abaixo do valor máximo permitido por lei. 

VI.13. Qualidade do Ar 

A PEDAMB, Engenharia Ambiental, L.da, efectuou medições das 
emissões de partículas em suspensão por um período de 24 horas durante 7 
dias consecutivos incluindo fim-de-semana, no receptor sensível mais 
próximo da área em estudo. Da análise das medições efectuadas pela 
PEDAMB, L.da, é possível verificar que na situação presente o valor limite 
diário apenas foi excedido em um dos sete dias. 

VI.14. Resíduos 

A conservação, manutenção e reparação dos equipamentos são 
operações efectuadas em instalações próprias anexas à Pedreira “Aivados”. 
Esta situação manter-se-á aquando da exploração da área de ampliação. 

Deste modo, na actual e futura área de ampliação da Pedreira n.º 6180 
“Aivados” serão produzidos resíduos tais como, óleos hidráulicos facilmente 
biodegradáveis, óleos facilmente biodegradáveis de motores, transmissões e 
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lubrificação, pneus usados e sucatas. Periodicamente os resíduos que 
referimos serão recolhidos e transportados a partir das instalações da 
Tecnovia, S.A., por empresas de especialidade, devidamente certificadas, 
para tratamento. A empresa irá certificar-se de que os destinatários dos 
respectivos resíduos se encontram devidamente autorizados para o efeito. 

VII. PRINCIPAIS IMPACTES E MEDIDAS PRECONIZADAS 

VII.1. Clima 

Uma vez que as alterações topográficas serão graduais e espaçadas 
no tempo, processando-se durante a vida útil da Pedreira, a actividade da 
Pedreira, não parece constituir qualquer entrave à livre circulação do ar e à 
dispersão dos gases produzidos pelos equipamentos. Consideram-se, assim, 
a existirem, estes impactes negativos como sendo indirectos, muito 
localizados, temporários, de reduzida magnitude e pouco significativos.  

VII.1.1. Medidas de mitigação 
Propõe-se como medidas de mitigação que se façam alterações 

topográficas graduais e espaçadas no tempo. 
VII.2. Geologia 

A exploração de um recurso geológico provoca no ambiente um 
impacte negativo, irreversível, localizado e de elevada magnitude, visto tratar-
se de um recurso geológico finito e não renovável à escala humana.  

VII.2.1. Medidas de mitigação 
Actualização constante do Plano de Lavra durante a fase de 

exploração da área da Pedreira “Aivados”. 
 

VII.3. Solos e Capacidade de uso do Solo 

Os solos que poderão existir são pobres e pouco espessos. Em relação 
à movimentação de terras aquando do desmonte, apenas será necessário 
remover pequenas quantidades de Terra Rossa que eventualmente 
preencherão algumas fissuras existentes. Face à anterior análise consideram-
se os impactes ao nível dos solos como negativos, directos, localizados, 
temporários, de média magnitude mas pouco significativos. 

VII.3.1. Medidas de mitigação 
Propõe-se como medidas de mitigação o armazenamento em locais 

adequados das terras vegetais resultantes das acções de decapagem e a sua 
reutilização na fase de fecho da exploração, de acordo com o PARP. 
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VII.4. Recursos hídricos 

Apesar da actual e futura área de ampliação da Pedreira não 
abrangerem qualquer sistema aquífero classificado, interferem com zonas 
saturadas provocando no local de extracção um rebaixamento do nível 
freático. No entanto, este rebaixamento será temporário, mantendo-se 
inalterável até à fase em que se proceda ao aterro da escavação. Por outro 
lado, não se prevêem contaminações das águas acumuladas no fundo da 
Pedreira nem das que se encontram nas camadas saturadas subjacentes à 
área da pedreira, uma vez que a alteração da qualidade da água será 
constituída essencialmente por água e partículas finas dos minerais da rocha 
explorada, inertes, uma vez que não são introduzidos quaisquer componentes 
químicos artificiais no processo 

A análise já efectuada à água colhida no furo da Pedreira não 
apresenta quaisquer problemas relativamente aos parâmetros físico-químicos 
e microbiológicos analisados, quando a água se destina para consumo 
humano e para rega. Considera-se, portanto, o eventual impacte na qualidade 
das águas provocado pela pedreira, como negativo, indirecto, temporário e 
pouco significativo. 

VII.4.1. Medidas de mitigação 
Não se prevêem impactes negativos significativos ao nível deste 

descritor pelo facto de a TECNOVIA, S.A. já ter adoptado na sua Pedreira as 
seguintes medidas de mitigação: - bombeagem das águas acumuladas no 
fundo da Pedreira novamente para a toalha freática; através de regas 
periódicas aos caminhos - utilização de fossas sépticas; desinfecção do 
sistema abastecedor da água proveniente do furo; - monitorizações periódicas 
à água proveniente do furo; - A água ingerida pelos trabalhadores é e será 
fornecida engarrafada; - utilização de bacias de retenção impermeáveis, uso 
de passavants, tanque de recolha das águas provenientes dos vários 
passavants e sistemas de drenagem; - tanque de decantação de lamas; - 
parque de sucatas impermeável; - oficinas de reparação e manutenção de 
equipamentos. Deste modo, embora não seja previsível a contaminação das 
águas superficiais nem subterrâneas, propõe-se a manutenção dessas 
mesmas medidas mitigadoras. 

 
VII.5. Fauna e Flora 

Em relação à flora, a área em estudo não está inserida em áreas de 
habitat não prioritário. Para se proceder à alteração do uso de solo foi 
solicitado a licença para o abate de espécimes de azinheiras, cuja densidade 
é de 7 árvores em 7.778 m2. 

Assim, considera-se que os impactes esperados mencionados sejam 
classificados de negativos, directos e temporários, localizados, com 
magnitude reduzida e significativos. 
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Em relação à fauna a área em estudo contém espécies de fauna 
protegida, espécies cujo comércio deve ser controlado (apesar de não se 
encontrarem em perigo de extinção), de modo a evitar uma comercialização 
não compatível com a sua sobrevivência, e espécies que apesar de não 
possuírem qualquer estatuto de protecção, apresentam um volume tal de 
importações comunitárias que se justifica uma vigilância. No entanto, uma vez 
que os tipos de habitats predominantes se encontram bem representados nas 
áreas envolventes à área em estudo, os impactes são classificados como 
negativos, directos, temporários, localizados, de magnitude reduzida e pouco 
significativos. 

VII.5.1. Medidas de mitigação 
Propõe-se para minimizar estes impactes: - acções de sensibilização 

ambiental destinadas ao pessoal da pedreira; - Limitar a perturbação aos 
locais estritamente necessários; - Utilizar barreiras naturais, - Efectuar cultura 
de novas áreas com espécies de Quercus ilex de forma a promover a 
diversidade biológica. 
VII.6. Património Arqueológico 

A prospecção arqueológica realizada na área da Pedreira “Aivados”, 
não permitiu detectar qualquer tipo de vestígio de ocupação arqueológica, 
nem no local propriamente dito, nem nas imediações. 

VII.6.1. Medidas de mitigação 
Propõe-se como medidas de mitigação o acompanhamento 

arqueológico de todos os trabalhos de desmatação e escavação do terreno. 
VII.7. Sócio-Economia 

A caracterização sócio-económica descrita no Relatório Síntese do 
(EIA), mostra-nos que a indústria extractiva tem, nesta região, um importante 
peso a nível, não só dos empregos criados (neste caso 38 trabalhadores), 
mas também na dinamização de todo o tecido empresarial. Estes 38 
trabalhadores irão manter-se aquando do licenciamento da futura área de 
ampliação ainda não explorada (10 ha). Não se prevêem impactes 
cumulativos significativos em relação ao tráfego gerado pela exploração da 
área de ampliação, uma vez que o volume de tráfego será o mesmo que se 
verifica actualmente. Por outro lado, a pedreira confinante à Pedreira 
“Aivados” encontra-se há já alguns anos inactiva, pelo que não se prevêem 
impactes cumulativos ao nível deste descritor. 

VII.7.1. Medidas de mitigação 
Propõe-se como medidas de mitigação, criar uma cortina em todo o 

perímetro da futura área da Pedreira; - Utilizar um sistema de rega nos 
caminhos e acessos da pedreira; - Manutenção dos equipamentos, para que 
conservem as melhores condições de funcionamento sem atingirem um 
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estado de degradação avançado; - Estabelecer mecanismos financeiros que 
permitam o pagamento do arranjo de estradas e caminhos danificados. 
VII.8. Paisagem 

A pedreira de encontra-se numa zona bastante plana. Desta forma, a 
pedreira acaba por ficar bastante dissimulada relativamente à zona 
envolvente, uma vez que a exploração se faz em profundidade. Por outro lado 
a criação de uma cortina arbórea na área envolvente à futura área de 
exploração, permitirá minimizar os possíveis efeitos perturbadores na 
paisagem. Esperam-se, por isso, impactes negativos na paisagem a um nível 
muito localizado (área do Projecto). A presença da escavação, das máquinas, 
dos depósitos e da componente humana são elementos perturbadores do 
carácter da paisagem pelo que, se consideram os impactes na paisagem 
como negativos, directos, localizados, temporários, de magnitude média mas 
pouco significativos. 

VII.8.1. Medidas de mitigação 
Propõe-se como medidas de mitigação a implementação de um ecrã 

arbóreo existente por todo o perímetro do terreno da actual e futura área de 
exploração da Pedreira; Implementação do PARP, entre outras. 
VII.9. Ordenamento do Território 

A actual e futura área de ampliação da Pedreira n.º5281 “Aivados” são 
abrangidas pela Reserva Agrícola Nacional (RAN), numa parcela a Norte. No 
entanto, a TECNOVIA, Sociedade de Empreitadas, S.A., à Direcção Regional 
de Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAP), que lhe fosse apreciada a 
possibilidade de utilização não exclusivamente agrícola do solo existente na 
referida parcela. Em 07-08-2008 a Comissão Regional de Reserva Agrícola 
da DRAP- Alentejo emitiu parecer favorável à desafectação da RAN. 

VII.9.1. Medidas de mitigação 
- Aplicação das medidas de mitigação dos impactes causados pelos 

outros descritores; - Rápida execução do Plano Ambiental de Recuperação 
Paisagística. 
VII.10. Ruído 

De acordo com o estudo de medição e previsão de ruído efectuado 
pela PEDAMB o critério de incomodidade será cumprido em todos os pontos 
avaliados (habitações). Assim, considera-se o impacte ao nível do som como 
negativo, directo, localizado e temporário, de elevada magnitude e pouco 
significativo. 

VII.10.1. Medidas de mitigação 
Propõe-se como medidas de mitigação, a manutenção preventiva dos 

equipamentos, evitando ruídos por folgas, por giragem, por vibrações, por 
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desgaste de peças e por escapes danificados; Implementação de uma cortina 
arbórea pelo perímetro da Pedreira; entre outras. 
VII.11. Vibrações 

O tiro temporizado utilizado na Pedreira “Aivados” é um procedimento 
que reduz significativamente as vibrações provocadas pelos desmontes. 

Os resultados obtidos por meio de um sismógrafo indicam que em 
qualquer um dos dois locais monitorizados (escritórios e povoação mais 
próxima), a resultante das componentes transversais, verticais e longitudinais 
encontram-se muito abaixo daquilo que é permitido por lei. 

Considera-se assim o impacte ao nível das vibrações resultantes do 
uso de explosivos como sendo negativo, directo, localizado e temporário, de 
média magnitude e pouco significativo. 

VII.11.1. Medidas de mitigação 
Constante optimização do diagrama de fogo. 

VII.12. Qualidade do Ar 
O valor global previsto das emissões da extracção mineral da Pedreira 

“Aivados” e dos transportes associados é inferior valor máximo legal de 
emissão. Deste modo poderemos afirmar que em termos de emissão de 
partículas PM10, a contribuição estimada da nova fonte será irrelevante para 
a alteração da qualidade do ar ambiente local.  

Considera-se assim o impacte ao nível da qualidade do ar como 
negativo, directo, localizado e temporário, de elevada magnitude e pouco 
significativo. 

VII.12.1. Medidas de mitigação 
Propõe-se como medidas de mitigação a melhoria e manutenção dos 

pavimentos das vias de circulação; Rega e manutenção dos acessos 
interiores, durante os períodos secos e sempre que necessário, entre outras. 

 

VIII. MONITORIZAÇÃO 
A monitorização do ruído tem como objectivo fundamental o controlo 

constante dos valores de emissão de ruído para o meio, de modo a que os 
mesmos se enquadrem nos parâmetros legais em vigor. Pretende-se, por um 
lado, cumprir a lei vigente e, por outro, prevenir a ocorrência de situações que 
possam eventualmente vir a pôr em causa a saúde pública, no geral, e 
também a dos trabalhadores. As medições de ruído deverão ser efectuadas 
anualmente. O programa de monitorização deverá ser efectuado durante as 
fases de funcionamento e desactivação do Projecto. 
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A monitorização da qualidade do ar tem como objectivo fundamental o 
controlo regular da emissão das poeiras para a atmosfera provocada pela 
laboração da futura área de exploração da Pedreira “Aivados”, no sentido de 
que os valores desta emissão se enquadrem nos parâmetros legais em vigor. 
Pretende-se por um lado cumprir a lei vigente e por outro prevenir a 
ocorrência de situações que possam eventualmente vir a pôr em causa a 
saúde pública, no geral, e também a dos trabalhadores. As medições de 
poeiras deverão ser efectuadas anualmente, com a duração de 24 horas no 
mesmo local de amostragem, durante sete dias consecutivos. 

A monitorização da qualidade da água tem como objectivo fundamental 
prevenir a eventual contaminação da rede de drenagem. Pretende-se analisar 
os parâmetros físico-químicos e microbiológicos. As medições deverão ser 
efectuadas semestralmente, no final das épocas secas e húmidas no mesmo 
local de amostragem. 

IX. CONCLUSÕES 
Os principais objectivos do licenciamento da área da Pedreira 

“Aivados” são os seguintes: 

- Garantir à empresa Tecnovia, S.A. reservas suficientes da rocha 
explorada para o consumo das suas centrais de betão e betuminoso, 
aproveitando um recurso geológico de elevada qualidade. Deste modo, a 
exploração da Pedreira não tem como objectivo o aumento da produtividade 
da Empresa, mas sim permitir que a produtividade actual se mantenha no 
futuro; - Conciliar a exploração de rochas metamórficas com a qualidade 
ambiental; - Criar condições de segurança na Pedreira e nos trabalhadores; - 
Permitir uma maior rentabilidade económica na exploração da Pedreira; - 
Gerir adequadamente os resíduos industriais gerados pela exploração da 
Pedreira. 

Esta Pedreira ocorre isolada, em plena planície Alentejana, com 
amplos horizontes de possível abastecimento desta matéria-prima, 
reconhecida sobre uma estrutura específica de rochas duras, siliciosas e 
apresentando características físico mecânicas que lhes conferem excelência 
e vantagens para aplicações em infra-estruturas e construção civil em geral, 
balastro para caminhos-de-ferro e outras, suportada por um conjunto de 
instalações de britagem, crivagem e armazenamento de britas e granulados 
em geral, por central de betão e de preparação de massas betuminosas 
capazes de suporte integral e industrial e de desenvolvimento deste região, 
num raio de acção de algumas dezenas de quilómetros. 

A interpretação Geofísica e o levantamento Geológico por nós 
efectuado concluiu assim que, as formações existentes na actual exploração 
se prolongam pela área prospectada, tornando economicamente viável a 
exploração da área prospectada. 
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O Projecto de exploração da área de ampliação Pedreira permitirá a 
manutenção dos actuais 38 postos de trabalho e riqueza na região com 
recurso à exploração de rochas metamórficas de elevada qualidade para a 
produção de betão e betuminoso para a construção civil e obras públicas. 

Os impactes negativos ou positivos que a exploração provocará são, 
genericamente, pouco significativos, temporários e reversíveis, sendo que as 
acções que poderão lesar mais o ambiente são as seguintes: 

- Desmatagem e decapagem (negativo); 
- Furação do maciço com martelo pneumático (negativo); 
- Utilização de explosivos (negativo); 
- Utilização dos dumpers, giratória e pás carregadoras nas operações 
de carga e transporte (negativo); 
- Expedição da rocha extraída (negativo); 
- Abate de 7 azinheiras (negativo); 
- Alteração de um caminho público (negativo) 
- Manutenção dos actuais postos de trabalho (positivo); 
- Utilização do produto (betão, betuminoso e balastro) no mercado 
nacional (positivo); 
As actividades do Projecto potencialmente geradoras de impactes 

cumulativos são: 
- Utilização de equipamento que emite ruído e poeiras para a 
atmosfera; 
- Utilização das vias para a movimentação da matéria-prima; 
- Manutenção dos actuais postos de trabalho; 
- Utilização do produto (betão, betuminoso e balastro) no mercado 
nacional (positivo). 
As medidas de mitigação propostas têm por objectivo a prevenção e a 

mitigação dos impactes negativos previstos, resultantes directa ou 
indirectamente da exploração da Pedreira. A implementação destas medidas 
propostas reduzirá e reforçará os impactes negativos e positivos, 
respectivamente. As principais medidas de mitigação propostas foram as 
seguintes: 

- Implementação de um ecrã arbóreo por todo o perímetro da actual e 
futura área de exploração da Pedreira n.º 5281 “Aivados”; 
- Plantação de azinheiras aquando da Recuperação Paisagística; 
- Modelação da topografia alterada, de modo a ajustar o mais possível 
à situação antes do início da actividade; 
- Implementação do PARP. 
- Utilização de equipamentos de perfuração dotados de recolha 
automática de poeiras; 
- Controle da conservação dos veículos; 
- Rega dos rodados dos camiões e dos caminhos de acesso à área da 
Pedreira; 
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- Realização das operações de manutenção dos equipamentos móveis 
num edifício externo (anexos da Pedreira) apropriado para o efeito, que 
incorpore todas as condições para realizar este tipo de operações, 
como a existência de um piso totalmente pavimentado e 
impermeabilizado. 
- Utilização de passavants, bacias de retenção sob as instalações, 
fossas estanques, tanque de recolha de águas, tanque de decantação 
de lamas; 
- Acompanhamento arqueológico de todos os trabalhos de 
desmatagem, remoção e depósito de terras incluindo os das cavidades 
naturais abertas na rocha; 
- Pavimentação de um caminho alternativo situado a norte da 
exploração; 
- O disparo das pegas em horários fixos, a monitorização dos níveis de 
vibração e da onda aérea (ruído) e a realização de campanhas de 
informação e contactos periódicos com a população vizinha da 
exploração, são passos extremamente importantes que poderão 
conduzir a uma melhor imagem desta exploração e consequentemente 
fazer diminuir o número de reclamações que possam existir. 
Neste Estudo de Impacte Ambiental foram propostos planos de 

monitorização para o ambiente sonoro, qualidade do ar e qualidade da água. 

Este estudo mostra que as actividades de exploração da área de 
ampliação da Pedreira “Aivados” constituirão uma acção positiva e benéfica 
para a região onde se insere, contribuindo para a sua dinamização sócio-
económica. 

A correcta concretização do Plano de Lavra, dos Planos de 
Monitorização e do Plano Ambiental de Recuperação Paisagística funciona 
como uma garantia da devida valorização da área extractiva, da defesa do 
ambiente e na criação de mais riqueza e bem-estar nas populações da região. 

 

 


